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1. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Meggyőződésem, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság életében a legfontosabb fel-
adat a mindenkori nyári olimpiára történő lehető legjobb felkészülés biztosítása, 
a sikeres szerepléshez szükséges feltételek megteremtése. Olimpiára nem csak a 
sportolók készülnek. Ők a főszereplők, az Ő eredményességüknek kell mindent 
alárendelni, de az edzőik, a háttérben dolgozó sportszakemberek kiszolgálása is 
elengedhetetlen és ne feledkezzünk meg az egészségügyi, az orvosi, a szervezési, 
a logisztikai, a marketing, a kommunikációs, a jogi, vagy akár a nemzetközi terü-
leten jelentkező feladatainkról. Óriási, komplex munka. Az olimpia mindannyiunk 
közös megmérettetése, kihívása, ünnepe. Összefogás, folyamatos közös gondol-
kodás, konstruktív, kreatív szellemiség nélkül elképzelhetetlen a siker. 

A Magyar Olimpiai Bizottság valamennyi munkatársa, a pénzügyesektől a jogászokon át a sportszakemberekig, azért dolgozik 
mindennap elhivatottan, hogy a sportolóknak a maximumot tudjuk nyújtani. Tehetségeinknek elképesztő versenyben kell 
helytállniuk, bizonyítaniuk. Ehhez elengedhetetlen a feladataink alapos átgondolása, a tudományos szintű tervezés, az állandó 
visszacsatolás, értékelés, elemzés, ellenőrzés. Ezért készült el a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai sportágak versenysportjá-
ért felelős szakmai tagozatának felkészülési programja és irányelvei a 2016. évi Rio de Janeiró-i nyári olimpiai játékokra. 

Ha csak azt tűznék ki célul magunk elé, hogy a londoni eredményeinket ismételjük meg, már akkor is nagyon magasra 
tennénk e lécet. A Magyar Olimpiai Csapatnak nemcsak múltja és jelene, de jövője is van. London hőseiben, bajnokaiban 
még legalább két olimpia benne van, miközben az utánpótlás legjobbjai már készülnek a trónra. Szerencsére szinte minden 
adott a sikeres folytatáshoz: elindult az olimpiai sportágfejlesztési program. A Magyar Kormány már a londoni diadal előtt a 
sport mellé állt, felismerve a benne rejlő potenciált a nevelés, az egészségmegőrzés, a kultúra, a turizmus, a nemzettudat 
erősítése terén. Történelmi esélyt kaptunk a megújulásra, a hosszú távú fejlődésre. Azok a milliárdok, amelyek a korábbi 
évekhez képest plusz forrásként érkeznek a magyar sportba, óriási, nem túlzás, történelmi lehetőséget jelentenek, de egy-
ben kihívást és felelősséget. 

A kihívás és a felelősség elsősorban a miénk, a Magyar Olimpiai Bizottságé. Nekünk kell úgy irányítanunk a magyar 
sportéletet, hogy ezeknek a pénzösszegeknek minden forintja hasznosuljon, a fejlődést, az építkezést szolgálja. Az EMMI 
Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársággal, az Nemzeti Sportközponttal és az érintett sportági szakszövetségekkel szo-
rosan együtt dolgozva elindult az olimpiai sportágfejlesztési program. Ennek egyik elemeként, a Kiemelt Edző Program 
keretében, 2013 szeptemberében közel 150 mester, tréner lett a MOB alkalmazottja. Valóban motiváló életpályamodellt 
mutatva a legeredményesebb edzőknek, hazacsábítva a külföldön tevékenykedő kollégáikat. Hiszem, hogy ezeknek a prog-
ramoknak az első eredményei már Rióban jelentkezni fognak. 

Kérek minden érintettet, hogy a következő bő két évben a szokásos hittel, megszállottsággal, alázattal tegye a dolgát 
minden nap és tekintse ezt a kiadványt a sikeres riói szereplés alapdokumentumának!

Borkai Zsolt
elnök



2. BEVEZETŐ

A Magyar Olimpiai Bizottság mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által Magyarország hivatalosan elismert 
nemzeti olimpiai bizottsága az Olimpiai Charta 27. § 3. cikkelyéből fakadó joga és egyben kötelezettsége Magyar-
ország képviselete az Olimpiai Játékokon, amely az arra érdemes sportolók és az őket felkészítő sportszakemberek le-
hető legmagasabb szintű felkészítésével és részvételének biztosításával történik az Olimpiai Charta 27. § 7.2 cikke-
lyében rögzített és Magyar Olimpiai Bizottságot megillető kizárólagos akkreditálási és nevezési jog gyakorlásával.  
A Magyar Olimpiai Bizottság a NOB általi elismerés eredményeként létrejött nemzetközi jogállásának legfontosabb és 
első számú ismérve Magyarország Olimpiai Csapatának felkészítése és olimpiai részvételének biztosítása. Mind a hatályos  
Olimpiai Charta, mind a hatályos Sporttörvény értelmében és felhatalmazása alapján a 2016. évben Rio de Janeiróban 
megrendezendő XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Olimpiai Csapat felkészítéséről, részvételéről, akkredi-
tálásáról és nevezéséről kizárólagos illetékességgel és hatáskörrel a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai sportágak verseny-
sportjáért felelős szakmai tagozata jogosult dönteni.

A felkészülési program célja
A 2016. augusztus 5-21. között Rio de Janeiróban megrendezendő XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar 
Olimpiai Csapat lehető legmagasabb szintű és eredményes felkészítésének biztosítása, valamint a Magyar Olimpiai Csapat 
sikeres olimpiai részvételének megvalósítása.

A felkészülési program időbeli hatálya 
A jelen előterjesztés időbeli hatálya a 2014. április 28. napjával kezdődő és 2016. augusztus 24. napjáig, azaz a hivatalos 
olimpiai időszak végéig tartó időszakra terjed ki.
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3. HELYZETELEMZÉS LONDON UTÁN 

A magyar olimpiai versenysport mindig is sikerágazat volt, talán az egyetlen olyan terület, ahol az utóbbi száz évben tar-
tósan – és a világ által is rendszeresen elismerten – a legjobbak között tartották, tartják számon hazánkat. Függetlenül 
attól, hogy mi volt a mozgatórugója a kiemelkedő sportteljesítményeknek, a négyévenként megrendezendő újkori olimpiai 
játékok nemzeti ügyként mindig is összekovácsolták az amúgy sokszor, sokfelé húzó társadalmunkat. Így történt ez a Lon-
donban megrendezett XXX. Nyári Olimpiai Játékok kapcsán is!

„Versenyzőink megmutatták a világnak, milyen a magyar virtus. 204 nemzet vetélkedésében az éremtáblázaton elért kilen-
cedik hely a modern Magyarország történetének legszebb lapjaira kívánkozik.” (Orbán Viktor miniszterelnök)

Londonban az olimpián 204 ország sportolója vett részt. 85 nemzet versenyzői nyertek érmet. Az olimpiai játékok televí-
ziós nézettsége minden eddigi rekordot megdöntött. 24 sportágban 152 versenyzőnk indult. Kilenc sportágban érmet, 13 
sportágban pontot (I-VI. helyezést) szereztünk. Magyarország 8 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzéremmel, az éremtáblázaton 
az előkelő 9. helyen végzett. Az I-VI. helyezések alapján számolt pontversenyben pedig 129 pontot szerezve a 14. helyen 
zártunk. A magyar csapat az érmek tekintetében várakozáson felül szerepelt. Az éremtáblázaton nemcsak a környező szom-
szédos országokat, de olyan sportnagyhatalmakat is sikerült megelőznünk, mint Ausztrália, Japán, Hollandia, Spanyolor-
szág, Fehéroroszország, Svédország, Lengyelország, stb. Sportolóink becsületes küzdelemben tisztességesen és kimagasló 
eredményt nyújtva, helytálltak. 22 sportolónk szerzett érmet, közülük 11 versenyzőnk aranyérmet. 78 sportolónk végzett 
pontszerző (I-VI.) helyen, ami az olimpián induló versenyzők 51,97%-a.
A magyar csapat az elvárásoknak megfelelően, a „zéró toleranciát” szem előtt tartva, doppingvétség nélkül kiváló szerep-
léssel fejezte be a XXX. Nyári Olimpiai Játékokat. 

A 2010. évi országgyűlési választásokat követöen az új kormány kiemelt ágazatként kezeli a sportot. Ennek első lépését a 
2012. január 1-jén hatályba lépett módosított „sporttörvény” jelentette.
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elkészítette sportágfejlesztési koncepcióját – „sportfejlesztési irányok és területek” 
címmel –, melyet sajtótájékoztató keretében a londoni olimpián mutatott be. Az olimpiai sportágak versenysportjáért 
felelős szakmai tagozat által elkészített közép- és hosszú távú stratégiai elképzeléseket tartalmazó fejlesztési koncepciót a 
Magyar Kormány is elfogadta. 
A sportági racionalizálást objektív paraméterek mentén bemutató, hosszú távú stratégiai anyag alapján rendkívüli és 
egyben kiemelt támogatást kapott az olimpiai versenysport tagozat. Ez a történelmi támogatás a 2013. év második felé-
ben, valamint a 2014. év első felében összesen több mint 20 milliárd forintot jelentett a magyar versenysport számára.  
A Kormány sportszeretetét, valamint a sport iránt tanúsított elkötelezettségét mutatja, hogy 2020-ig összesen 135 milliárd 
forintot biztosít a kiemelt olimpiai sportágak felkészülésére, fejlesztésére.

A kiemelt sporfejlesztési támogatás az alábbi területekre összpontosul:
• a versenysport, élsport szakmai és működési feladatai;
• az utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai;
• az egyesületek, műhelyek, szakosztályok támogatásának feladatai;
• a sportlétesítmények fejlesztése;
• Kiemelt Edző Program (KEP).

A Magyar Olimpiai Bizottság a rendkívüli támogatás mellett 1.887.800.000 Ft „hagyományos” állami támogatást is felosz-
tott a sportágak között az olimpiai felkészülésre. Az olimpiai sportágak így eddig soha nem tapasztalt lehetőséget kaptak 
az államtól. Természetesen a lehetőséggel élni kell, és eredményekkel kell bizonyítani, hogy jól használtuk fel a forrásokat.
A Gerevich-sportösztöndíj-rendszer – évente körülbelül 1 milliárd forint – továbbra is hatékony támogatást biztosít a spor-
tolók és sportszakemberek felkészüléséhez.



Az olimpiát követő 2013. évben a világbajnokságokon kilenc sportágban 150 pontot szereztek sportolóink. Olimpiai baj-
nokaink közül az úszó Gyurta Dániel, a kajakozó Kozák Danuta és a női kajak négyes megvédte elsőségét. Atlétikában Pars 
Krisztián ezüstérmet, vívásban Szilágyi Áron bronzérmet szerzett. Örömteli, hogy Benedek Tibor irányításával vízilabdacsa-
patunk ismét I. helyezést ért el a barcelonai világbajnokságon. Két világbajnoki címet szerezve kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott úszásban Hosszú Katinka. Újfent győzni tudott pekingi olimpiai bajnokunk, Vajda Attila, valamint Vasbányai Henrik 
és Mike Róbert győzelme a kenu szakág fejlődésére is komoly bizonyíték. Az olimpiai programban ismét szereplő férfi pár-
bajtőrcsapatunk „hazai pályán”, a budapesti világbajnokságon szerzett aranyérmet. 
A Londonban eredményes sportágak közül kajak-kenuban, úszásban, birkózásban, vívásban, vízilabdában kiemelkedően sze-
repeltünk. Tornában Berki Krisztián rontása miatt, valamint öttusában elmaradtunk az előzetes várakozásoktól. Judóban a 
sikeres hazai Eb után a világbajnokságon „csak” egy 5. helyezést szereztünk, viszont a pontszerző helyezést elérő Tóth Krisztián 
teljesítménye mindenképpen figyelemreméltó. Hosszú idő után súlyemelésben is pontszerzők voltunk a világbajnokságon.
Összességében meglévő világklasszis versenyzőink mellett több fiatal sportoló is eredményesen szerepelt a 2013. évi vi-
lágbajnokságokon, ami jelzi, hogy a Magyar Olimpiai Csapat a felkészülési feltételek kedvező javulása mellett képes lehet 
megismételni londoni teljesítményét és megőrizheti helyét továbbra is a világ vezető sportnemzetei között.
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4. RIO DE JANEIRO BEMUTATKOZIK

A 2016. évi XXXI. Nyári Olimpiai Játékok rendezési jogát 2009. október 2-án, a 121. NOB Közgyűlés és Olimpiai Kongresszus 
alkalmával Koppenhágában ítélték oda Rio de Janeiro városának. Ezzel Rio de Janeiro három sikertelen pályázatot (1936, 
2004 és 2012) követően negyedik nekifutásra végül elnyerte a rendezési jogot. Nemcsak Brazília, de Dél-Amerika is először 
ad majd otthont olimpiának. Latin-Amerika másodjára rendez játékokat az 1968-as mexikóvárosi csúcsesemény után, arra 
pedig legutóbb 2000-ben, Sydney esetében volt példa, hogy nem az adott ország fővárosa látja vendégül a világ legkiemel-
kedőbb sportolóit. A játékokat 2016. augusztus 5-e és 21-e között rendezik a brazíliai metropoliszban. A világversenyt a 
2016. szeptember 7-e és 18-a között zajló Paralimpiai Játékok követi.
 
Az olimpia mottója: Viva sua paixão – azaz: Éld át a szenvedélyt!
Rio de Janeiro („Januári folyó”) nemcsak a város neve, de az államé is. Szülötteit „cariocas”-nak, azaz kariókáknak nevezik. 
A város különleges gazdasági, turisztikai és kulturális központja a dél-amerikai kontinensnek, híres tánca a szamba, közked-
velt strandjai a hotelekkel körbevett  Copacabana, Ipanema és Leblon nevezetű tengerpartjain találhatók. Különösen ismert 
Rio az évente megrendezett karneváljáról, a tengerpart melletti jellegzetes Cukorsüveg-hegyről, a Maracanã Stadionról és 
a hatalmas méretű Megváltó Krisztus-szoborról. Szintén a városban található a Föld harmadik legnagyobb lakott területen 
belüli erdeje, a Tijuca-erdő. Rio de Janeiro város lakossága 6 millió fő, területe 1182,3 km². Az elővárosaival együtt 11-12 
millióra becsülik a lakosság számát. 1960-ig az ország fővárosa volt, jelenleg a második legnagyobb brazil város São Paulo 
mögött. Rio az egyik kijelölt helyszíne a 2014-ben Brazíliában megrendezendő labdarúgó-világbajnokságnak is.

Az ötlet, hogy Rio de Janeiro olimpiát rendezzen, 1993-ban fogant meg. João Havelange, a Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ség (FIFA) akkori elnöke és Roberto Marinho, a Globo médiabirodalom első embere akkor kereste meg Cesar Maiát, Rio 
polgármesterét a játékok ötletével. Maiának eltökélt szándéka volt, hogy Riót a világ egyik legfontosabb városává fejlessze, 
és ebbe az elképzelésbe tökéletesen beleillett a felkérés, amelyet ennek megfelelően el is fogadott. A pályázat mellett 
szólt, hogy a 400 millió lakosú dél-amerikai kontinens egyetlen olimpiának sem adott otthont korábban, ezt emelte ki Luiz 
Inácio Lula da Silva korábbi brazil elnök is beszédében, hozzátéve: a világ tíz legerősebb gazdasága közül csak Brazília nem 
rendezett még ötkarikás játékokat.

A riói pályázati bizottság alapelveinek megfogalmazásakor leszögezte, célja, hogy technikai szempontból hibátlan olimpiát 
szervezzen, életre szóló élményt szerezve minden sportrajongónak, gazdasági átalakulást hirdetett és zászlajára tűzte, hogy 
minél többen megismerjék, illetve megszeressék az Olimpiai és a Paralimpiai Mozgalmat. A remények szerint a játékok 
segít a szociális integrációban azáltal, hogy munkahelyeket teremt, és a helyszínek kijelölésekor szempont volt, hogy Rio 
elmaradott negyedeit is fellendítsék, élhetővé tegyék. A szervezők elmondták továbbá, törekednek a zöld olimpiára, azaz 
hogy a környezetet minél jobban megóvják. Ami a helyszín kijelölését illeti, a 2007. szeptember 13-i határidőig hét város 
(Chicago, Madrid, Rio de Janeiro, Tokió, Baku, Doha, Prága) jelezte a 2016. évi nyári olimpiai játékok rendezési jogára való 
szándékát, a végszavazáson azonban már csak négy város volt érdekelt, Baku, Doha és Prága a technikai értékelést követő-
en elvérzett. A 2016-os olimpia rendezéséről folytatott szavazás alakulása:

Pályázó 1. kör 2. kör 3. kör

Rio de Janeiro 26 46 66

Madrid 28 29 32

Tokió 22 20 -

Chicago 18 - -



Sportágak, versenyszámok, sportolói létszámok
A Riói XXXI. Nyári Olimpiai Játékok sport- és versenyszámprogramja viszonylagos eltéréssel megegyezik a Londonban meg-
rendezett XXX. Nyári Olimpiai Játékok programjával, ugyanakkor két új sportág, a golf és a rögbi csatlakozott az olimpiai 
programhoz. Az Olimpiai Charta 44. kiegészítő cikkelyének 14. pontja szerint „the number of athletes competing in the 
Games of the Olympiad shall be limited to ten thousand five hundred (10,500)”, azaz az Nyári Olimpiai Játékokon legfeljebb 
10 500 versenyző vehet részt. 

A golf és a rögbi programra kerülésével előreláthatólag 350 sportolóval fog növekedni, illetve változni a részvételi létszám. 
Feltételezhetően nem fogja a NOB az Olimpiai Chartában rögzített versenyzői létszámot módosítani, ezért a 44. cikkely-
ben foglaltak teljesítése érdekében feltételezhetően az atlétika és úszás versenyszámaiban, és főleg a váltókban indulók 
létszámán fognak változtatni annak érdekében, hogy a rögbi és golf létszámát biztosítani lehessen az Olimpiai Charta 
rendelkezéseivel összhangban. Londonban pontosan 2231 atléta versenyzett, amelyet az IAAF hozzájárulásával 2000 főre 
csökkentenek a Riói Olimpiai Játékokra, valamint előreláthatólag maximalizálják az indulók létszámát. Főként ettől a két 
intézkedéstől várja mind a NOB, mind a Riói Szervezőbizottság az Olimpiai Chartában meghatározott létszám teljesítését.

Létesítmények
A létesítmények többsége Rio de Janeiro négy zónájában, a Maracanã, a Copacabana, a Barra és a Deodoro klaszterben 
található. A szervezőbizottság közel 11,6 milliárd dollárra becsülte az olimpia összköltségét a rendezési jog elnyerésekor. 
A büdzsét kedvezően befolyásolja, hogy a fejlesztések jelentős részét már a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra elvégzik 
annak költségvetéséből, illetve a 2007-es Pánamerikai Játékokra is több létesítményt felhúztak. A fejlesztési pénzekből az 
eredeti tervek alapján 5,5 milliárd jut közlekedésre, 1,2 milliárd környezetvédelemre, 813 millió a biztonság javítására, míg 
770 millió az energiaszállítás modernizálására.

A közvetlenül az olimpiához kapcsolódó beruházások 3,1 milliárd dollárt tesznek ki, ebből 479 milliót fordítanak a sport-
létesítményekre, 427 milliót az olimpiai falura, 812 milliót a médiafalura, 203 milliót pedig a sajtóközpontra. Valamennyi 
kiadásra teljes körű garanciát vállalt a brazil kormány. A végösszeg ugyanakkor az előirányzott mértéket jócskán meghalad-
hatja, amit a szervezőbizottság az inflációval, illetve az új technológiák jelentette költségekkel magyaráz. A szervezők 2014 
januárjában úgy számoltak, az addig elfogadott beruházások 2,3 milliárd dollár közpénzt emésztenek fel, 28 projektről 
ugyanakkor még nem született döntés.,
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Helyszínek
ZÓ

N
A

KÖ
RZ

ET

HELYSZÍN SPORTÁG OLIMPIAI BEFOGADÓ 
KÉPESSÉG

ÉPÍTÉSI 
KATEGÓRIA

TÁVOLSÁG 
A FALUTÓL

Ba
rr

a

Ri
oc

en
tr

o
Riocentro 2. pavilon Súlyemelés 6500 létező 2 km

Riocentro 3. pavilon Asztalitenisz 6500 létező 2 km

Riocentro 4. pavilon Tollaslabda 6500 létező 2 km

Riocentro 6. pavilon Ökölvívás 9000 átmeneti 2 km

Ri
ói

 O
lim

pi
ai

 P
ar

k

1. Olimpiai Csarnok Kosárlabda 16 000 új 3 km

2. Olimpiai Csarnok Judo/Birkózás (szabad- 
és kötöttfogású) 10 000 új 3 km

3. Olimpiai Csarnok Vívás/ Tékvondó 10 000 új 3 km

4. Olimpiai Csarnok Kézilabda 12 000 átmeneti 3 km

Riói Olimpiai Velodrom Pályakerékpár 5800 új 3 km

Riói Olimpiai Aréna Torna (műtorna, ritmikus 
gimnasztika és trampolin) 12 000 létező 3 km

Maria Lenk Víziközpont Vízilabda 5300 felújított 3 km

Olimpiai Vízistadion Úszás/Szinkronúszás 18 000 átmeneti 3 km

De
od

or
o

X-
Pa

rk

Olimpiai Vadvízi Központ Kajak-kenu szlalom 8000 új 19 km

Olimpiai BMX-központ BMX 7500 új 19 km

Olimpiai Mountain Bike 
Park Mountain Bike 25 000 átmeneti 19 km

-

Olimpiai Hokiközpont Gyeplabda 10 000/ 5000 új 19 km

Deodoro Arena Kosárlabda/Öttusa 5000 új 19 km

Rögbi és Modern Öttusa 
Stadion Rögbi/Öttusa 20 000 átmeneti 19 km

Modern Öttusa Vízi 
Központ Öttusa 2000 új 19 km

Nemzeti Lovasközpont Lovaglás (lovastusa/ 
díj-lovaglás/díjugratás) 20 000/14 000 felújított 19 km

Nemzeti Lövőközpont Sportlövészet 2000/1600/1000/ 
1000/750/500 felújított 19 km

M
ar

ac
an

ã

-

Sambódromo Atlétika/Íjászat 30 000/ 6000 felújított 35 km

João Havelange Olimpiai 
Stadion Atlétika 58 000 felújított 19 km

M
ar

ac
an

ã

Maracanã Stadion Ünnepségek/Labdarúgás 78 000 felújított 36 km

Maracanãzinho Röplabda 9000 új 36 km



ZÓ
N

A

KÖ
RZ

ET

HELYSZÍN SPORTÁG OLIMPIAI BEFOGADÓ 
KÉPESSÉG

ÉPÍTÉSI 
KATEGÓRIA

TÁVOLSÁG 
A FALUTÓL

Co
pa

ca
ba

na

-
Flamengo Park Atlétika/Kerékpár 3800 átmeneti 39 km

Lagoa Rodrigo de Freitas Evezés/Kajak-kenu sprint 14 000 felújított 28 km

Fort Copacabana Vízi sportok/triatlon 5500/500/4600 átmeneti 30 km

Marina da Glória Vitorlázás 10 000 felújított 40 km

Copacabana Stadion Strand-röplabda 12 000 átmeneti 33 km

Fu
tb

al
lv

ár
os

ok

-

Nemzeti Stadion 
(Brazíliaváros) Labdarúgás 76 000 felújított -

Mineirão Stadion 
(Belo Horizonte) Labdarúgás 69 900 felújított -

Fonte Nova Stadion 
(Salvador) Labdarúgás 50 000 új -

São Pauló-i 
Futballstadion 

(São Paulo)
Labdarúgás 45 000 új -

Ez lesz az első alkalom, hogy nem ott rendezik a nyitó- és a záróünnepséget (Maracanã Stadion), ahol az atlétikai versenye-
ket is (João Havelange Olimpiai Stadion). Noha a nyitóünnepséget vélhetően augusztus 5-én rendezik, a labdarúgótorna 
már két nappal korábban megkezdődik. Rio de Janeirón kívül négy helyszín lesz, Salvador, Brazíliaváros, Belo Horizonte és 
São Paulo egyaránt labdarúgó-mérkőzéseknek ad majd otthont.

Az olimpiai falut 75 hektáron építik fel 34, egyenként 12 emeletes apartmanházzal, melyekben valamennyi lakóra 22 
négyzetméternyi hely jut. A falun belül külön edzőközpontot létesítenek úszómedencével, atlétikai pályával, csarnokokkal. 
A tervek szerint a sportolók számára külön tengerparti strandot is elkülönítenek egy rövid buszútra az olimpiai falutól.
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5. IRÁNY- ÉS ALAPELVEK
• Az olimpiai felkészülés szakmai irányítója és koordinátora a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB). 

•  Tevékenységét összehangolja az állami sportirányítással, amely a MOB javaslatai szerint támogatja az olimpiai 
felkészülést. 

•  A MOB első számú partnerei az olimpiai felkészülés során a nyári olimpiai sportágak szakszövetségei, 
amelyeknek elnöksége és az általuk megbízott sportágvezetők együttesen felelősök a MOB közgyűlési, 
elnökségi határozatainak és döntéseinek érvényesítéséért a sportágban folyó olimpiai felkészülésben. 

•  A MOB szorosan együttműködik az eredményes felkészülés érdekében az olimpiai kerettag sportolók 
sportegyesületével, szakosztályával. 

•  A MOB javaslatot tesz az állami sportvezetésnek, hogy a hároméves olimpiai felkészülés alatt a rendelkezésre 
álló költségvetési forrásokból elsősorban a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra készülő versenyzők és közvetlen 
utánpótlásuk, valamint a felkészítésükben részt vevő szakemberek munkájához nyújtson pénzügyi támogatást. 

•  A MOB javasolja, hogy azok a sportágak, amelyek célul tűzték ki a Rio de Janeiró-i olimpiai részvételt, 
ehhez – differenciált arányban – kapják meg a szükséges támogatást minden évben és a támogatás 
folyósítása szinkronban legyen a szakmai munka elvégzésével. 

•  A MOB törekszik az OSEI-vel az SE TSK (TF)-vel, az MSTT-vel, a MET-el és más, a sport területén tevékenykedő 
szellemi műhelyekkel együttműködve a korszerű, tudományos alapokon nyugvó szakmai munka elméleti- 
és gyakorlati feltételeinek megteremtésére. 

•  A MOB az állami sportirányítással együttműködve minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni kívánja 
a doppingmentes, tiszta felkészülést. („A becsületes játék az egyetlen út!”). 

•  A MOB folyamatos, széleskörű, nyílt, őszinte tájékoztatásban részesíti a közvéleményt, a médiát, 
a támogatókat és az együttműködő partnereket az olimpiai felkészülés helyzetéről és a részvételről.



6. CÉLKITŰZÉSEK 
A Magyar Olimpiai Csapat eredményességi célkitűzéseinek meghatározásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

• az olimpiai tradícióinkat és a közvélemény elvárásait;
• az olimpiai felkészülés alatti időszak hazai és nemzetközi erőviszonyainak változásait;
• a kvalifikációs lehetőségeket és esélyeket;
• a válogatott versenyzőket és sportszakembereket;
• az olimpiai felkészülés támogatására rendelkezésre álló pénzügyi, gazdasági és infrastrukturális lehetőségeket;
• a magyar sport általános helyzetét, fejlődésének várható irányát az olimpiai felkészülés során;
• a legutolsó olimpiák eredményeit és azok tendenciáit.

Ezeknek a figyelembevételével a MOB célkitűzései:
•  A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremver-

senyben és a nem hivatalos pontversenyben az első 20 ország között végezni.
•  22-25 sportágban és ezek minél több versenyszámában szerezzük meg a részvételi jogosultságot, bizonyítva 

ezzel a magyar sportkultúra sokoldalúságát, olimpiai hagyományaink és törekvéseink sokrétűségét.
•  Az olimpiai kvalifikációt szerzett versenyzők a mérhető sportágakban addigi legjobb eredményüket érjék el, 

a további sportágakban a legjobb teljesítményüket, formájukat nyújtsák.
•  A Magyar Olimpiai Csapat versenyzői a XXXI. Nyári Olimpia Játékokon tisztán, fegyelmezetten, doppingmente-

sen versenyezzenek.

A célkitűzések érdekében a szövetségek:
•  készítsék el az olimpiai ciklus sportági négyéves felkészülési és versenyeztetési programját és a kvalifikációs 

stratégiájukat;
•  a kvalifikáció megszerzése után az olimpiáig személyre szabott felkészülési és versenyeztetési tervet készítsenek;
•  határozzák meg a sportág eredményességi célkitűzéseit;
• évente értékeljék a felkészülési program végrehajtását, az eredményességi célkitűzések teljesítését;
• határozzák meg a válogatási elveket;
• maradéktalanul hajtsák végre a sportág doppingellenes stratégiáját.

 
Az egyesületek:
Támogassák az olimpiai kerettag sportolóinak eredményes felkészülését, egyeztessék az olimpiai kerettag sportolók egye-
sületi programját a válogatott felkészülésével, szükség esetén rendeljék alá az egyesületi érdeket a válogatott érdekeinek.

Az olimpiai kerettagok:
•  úgy eddzenek, versenyezzenek és éljenek, hogy jól felkészülten, addigi legjobb formájukban állhassanak rajt-

hoz az olimpián;
• tegyenek eleget a felkészülésük tisztaságát, színvonalát ellenőrző felméréseknek és vizsgálatoknak;
• vállalják a doppingmentes, tiszta felkészülést és versenyzést a fair play szabályai szerint.

A felkészítésben részt vevő szakemberek:
•  Munkájuk során alkalmazzák a korszerű és tudományos edzésmódszereket, a MOB és a szövetségek által aján-

lott és előírt továbbképzéseken vegyenek részt. Minden eszközzel segítsék és ellenőrizzék az olimpiai keretta-
gok felkészülésének tisztaságát.
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7. FŐ FELADATOK ÉS SZAKMAI TERÜLETEK

7.1. SPORTSZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FELADATOK 
A tervszerű, szervezett és eredményes felkészítő munka céljából a 2016. évi Olimpiai Játékok programján szereplő sportá-
gak szövetségei a MOB alábbi szempontjai alapján elkészítették a négyéves olimpiai felkészülési programokat.

• Helyzetelemzés
A sportág a nemzetközi és hazai sportéletben betöltött helye és szerepe

• nemzetközi szövetség tagországainak száma;
• a nemzetközi eredményeket meghatározó országok és Magyarország szerepe;
• a hazai szövetség taglétszáma, a sportág igazolt versenyzői létszáma;
• a sportág eredményessége olimpiai versenyszámokban az elmúlt négy esztendőben, tendenciák (Eb, vb).

• Olimpiai válogatott keret névsora
• szakágak szerint;
• nemek szerint.

• Az olimpiai felkészülést irányító és a felkészülésben részt vevő szakemberek névsora
• a felkészülésért felelős szakemberek;
• a felkészítésben részt vevő további edzők, szakemberek;
• orvos, masszőr, pszichológus, kondícióedző, gyógytornász, terapeuta, stb.

• A Rio de Janeiró-i olimpiai felkészülést szervező sportágvezető kijelölése
• A Rio de Janeiró-i olimpia tervezett eredményességi célkitűzései:

• tervezett kvalifikált versenyzők száma;
• aranyérmek száma;
• összes érem száma;
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján).

• A 2016-ig a vb-k és Eb-k célkitűzései éves bontásban
• tervezett induló versenyzők száma;
• aranyérmek száma;
• összes érem száma;
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján).

• A sportág kvalifikációs rendszere, kvalifikációs stratégiája
• Egyes szakmai mutatók területén kitűzött célok

• technikai, taktikai tudásszint emelése;
• a fizikai állapot fejlesztése (gyorsaság-, állóképesség-, erőfejlesztés);
• mentális tulajdonságok fejlesztése;
• motiváció, akarati tényezők;
• a nevelés-fejlesztés területén;
• központi és egyesületi munka aránya;
• az egyesületi edzők helyzete a központi munkában.



• Az olimpiai felkészülés szakaszai és kiemelt feladatai éves bontásban
• A válogatás elvei
• A sportág utánpótláshelyzete a Rio de Janeiró-i olimpia szemszögéből
• Az olimpiai keretek foglalkozásának szakmai, szervezési feladatai (edzőtáborok, válogatóversenyek, ciklusrend stb.)
• Az olimpiai keret sportegészségügyi ellátása, sportorvosi hálózat, sporttudományos háttér
• A sportág doppingellenes küzdelme
• Sportdiplomáciai feladatok, a sportág nemzetközi tisztségviselőinek névsora
• Az olimpia keret létesítményhelyzete
• A szövetség és az olimpiai keretet adó egyesületek kapcsolata
• Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők
• Észrevételek, javaslatok

A felkészülési programok sikeres végrehajtásához a MOB az OSEI-vel, az SE TSK (TF)-vel, az MSTT-vel, a MET-vel és a Magyar 
Antidopping Csoporttal együttműködve szakmai konferenciák, értekezletek, tájékoztatók szervezésével, módszertani és 
szakirodalmi tájékoztatók közreadásával nyújt segítséget a felkészítésben részt vevő szakembereknek. 
A MOB szakmai és tudományos, valamint orvosi bizottsága gondoskodik arról, hogy a tudományos felkészültségű szakem-
berek minél szélesebb köre kapcsolódjon be az edzésfolyamatok, a nemzetközi tendenciák elemzésébe és nyújtson elmé-
leti segítséget a felkészülésben részt vevő gyakorlati szakembereknek.

Az olimpiai felkészülés irányelveinek és programjának közgyűlési jóváhagyása után a különböző területek felelős szakér-
tőiből haladéktalanul meg kell alakítani a Rio de Janeiró-i Olimpiai Előkészítő Bizottságot, amely a továbbiakban a MOB 
elnökségének iránymutatása alapján a felkészülés, valamint a részvétel operatív irányítója lesz. A Nemzeti Sportközpontok 
(NSK) közreműködésével az Olimpiai Központokban elérhető áron kell biztosítani az olimpiai válogatott keretek optimális 
felkészülési körülményeit.

A sportági olimpiai felkészülési programok végrehajtásának és ellenőrzésének első számú felelősei a sportágvezetők. 
2014-ben folytatódnak az előző olimpiai ciklusokban jól bevált sportági szakmai konzultációk. A MOB szakmai stábjának 
még szorosabb kapcsolatot kell kialakítania a sportágvezetőkkel és a szakemberekkel, versenyzőkkel az edzések, edzőtá-
borok, hazai és külföldi versenyek látogatásával. A MOB elnökségét az Előkészítő Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 
olimpiai felkészülés helyzetéről, aktuális feladatokról, a MOB elnöksége pedig rendszeresen tájékoztatást ad a MOB köz-
gyűlésének az olimpiai felkészülés helyzetéről.

A szövetségek együttműködésével adatbankot kell létrehozni az olimpiai felkészülésben résztvevő sportolókról, sportszak-
emberekről, olimpiai helyszínekről, a várható riválisokról, azok eredményeiről. Fontos a MOB-EMMI koordinációs munka-
csoportja által 2013. évben kialakított szakmai program további gondozása a kisebb olimpiai sportágak felzárkóztatására. 
(Felzárkóztató Program – 2013. évben 300 millió forint állami támogatás).



16

7.2. GAZDASÁGI FELADATOK

A Magyar Olimpiai Csapat XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő felkészülésének és eredményes részvételének elősegítése 
érdekében a MOB részletes és körültekintő költségvetési tervet készít, amelynek fő alapelve a biztos és stabil finanszírozási 
háttér megteremtése az olimpiai felkészülésben részt vevő sportági szakszövetségek részére, párhuzamosan a MOB folya-
matos működőképességének és likviditásának megőrzésével. Az olimpiai felkészülés pénzügyi tervezése és finanszírozása 
átfogja a teljes olimpiai ciklust.
A Magyar Olimpiai Csapat olimpiai játékokra történő eredményes felkészülésének és sikeres részvételének pénzügyi hátte-
rét három forrás biztosítja:

•  a Magyar Állam a központi költségvetésből, valamint a Kiemelt Sportágfejlesztési Program útján nyújt jelentős 
támogatást;

•  a magyar olimpiai mozgalom iránt elkötelezett vállalatok a MOB-nak nyújtott szponzoráción keresztül járulnak 
hozzá a Magyar Olimpiai Csapat sikereihez;

•  a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), az Olympic Solidarity és az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) pályáza-
tokon keresztül és pénzügyi támogatás folyósításával segíti Magyarország részvételét.

Az olimpiai játékokon történő részvétel Magyarország nemzeti ügye, így a kormányzat az olimpiász minden évében a költ-
ségvetési törvényben keretet biztosít az olimpiai felkészülés szakmai támogatására. Továbbá az olimpiai játékok évében 
kiemelt támogatást nyújt az olimpiai részvételhez. A MOB 2014. év elején a költségvetés tervezésének elősegítése érde-
kében az állami sportfinanszírozás részére a 2015/2016-os évadra vonatkozóan átfogó előzetes javaslatot tett az olimpiai 
játékokkal kapcsolatos elővételezhető és tervezhető kiadásokról megjelölve azok forrásszükségletét. A MOB a részletes, 
évenkénti költségvetési tervezés során első lépésként az olimpiai felkészülésért felelős szövetségekkel egyeztetve alakítja 
ki a 2015/2016-os évadra tervezett felkészülési szakmai programokat, amelyek alapját képezik a megvalósításhoz szükséges 
költségtervek elkészítésének. A költségterv kidolgozása során irányelvként figyelembe kell venni olyan lényes szemponto-
kat, mint a sportági eredményesség, a sportolók és a sportágak felkészülési igényei, az olimpiai játékok helyszínéből adódó 
speciális körülmények, a sportfelszerelések és eszközök beszerzési szükségletei, a logisztikai, szállítási kiadások, a ki –és 
hazautazással vagy a szállással összefüggő költségek. Az így kidolgozott szakmai felkészülési program és költségterv több 
körben egyeztetésre kerül az állam sportfinanszírozásért felelős képviselőivel, a MOB illetékes bizottságaival (Gazdasági 
Bizottság, Felügyelő Bizottság, Orvos Bizottság), majd ezt követően a MOB Elnöksége a tárgyévi költségvetés részeként a 
MOB Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyásra.
Az eddigi finanszírozási gyakorlattal összhangban a MOB javasolja az állami sportigazgatás részére, hogy az olimpiai játé-
kokat megelőző két évvel az éves költségvetési törvénybe épüljön be a következő olimpiai játékokra történő felkészülés és 
részvétel többlettámogatása a „Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása” elnevezésű előirányzat terhére. 
Továbbá az olimpiai játékok kiemelt kezelése indokolja, hogy az olimpia évében önálló előirányzat sor biztosítsa a részvé-
tellel összefüggő kiadások forrását. 
A MOB döntési jogkörébe utalt költségvetési előirányzatokból a teljes olimpiai ciklusban közvetlenül vagy közvetve, a szö-
vetségeken és sportszervezeteken keresztül támogatja

•  az olimpiai válogatott keretek központi felkészülését segítő edzőtáborozásait, az érem- és pontszerzésre esé-
lyes versenyzők magaslati és melegégövi edzőtáborokban történő részvételét; a kvalifikációs versenyeken, a 
felnőtt és korosztályos Európa-bajnokságon, világbajnokságon való részvételt, az olimpia helyszínén rendezett 
versenyeken, edzőtáborokban való részvételt;

•  az eredményes olimpiai szereplésre esélyes sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek 
részére kiemelt Gerevich Aladár-sportösztöndíj biztosítását;

• a Kiemelt Edző Program működtetését;
•  a sikeres felkészülés és szereplés érdekében a sportegészségügyi és sporttudományi háttér alkalmazását; a 

sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott vagy olimpiai kerettagok sporttevékenységével összefüggő 
sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, 
gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségeket;



•  a színvonalas felkészüléshez szükséges sportfelszerelések, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszkö-
zök beszerzését, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosítását, valamint a sportte-
vékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával kapcsolatos költségeket;

•  a minőségi követelményeknek megfelelő olimpiai központok igénybevételét; a sportszövetség vagy sport-
szervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra 
szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségeket,

•  a válogatott kerettag versenyzők doppingvizsgálatával, doppingellenes felvilágosításával összefüggő költségeket;
• a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségeket.

A MOB a Rio de Janeiró-i XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő hatékony felkészüléshez a Gerevich Aladár-sportösztöndíj 
rendszerén keresztül is hozzá kíván járulni azáltal, hogy folytatja a Londoni XXX. Nyári Olimpiai Játékokat megelőzően, 2011-ben 
elkezdett gyakorlatát. Ennek megfelelően a londoni olimpián első három helyezést elért, valamint a jelenlegi olimpiai ciklus-
ban rendezett világbajnokságokon első helyezett sportolók és a felkészítésükben részt vevő sportszakemberek részére kiemelt 
sportösztöndíjat folyósít. Továbbá a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra kvalifikáló sportolókat a kvalifikáció megszerzésétől kezdve 
ún. kvalifikációs ösztöndíj kiegészítésben részesíti. A kiemelt sportösztöndíj és a kvalifikációs ösztöndíj-kiegészítés jogosultsági 
feltételeit és mértékét a MOB Elnöksége állapítja meg. A MOB a zéró tolerancia és a „Becsületes játék az egyetlen út!” alapelvek 
érvényesítése érdekében nagy hangsúlyt fektet a doppingellenes tevékenységre, amelynek finanszírozását az olimpiai ciklus 
minden évében a „Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai” előirányzat biztosítja. A nemzeti doppingellenes szer-
vezet feladatait ellátó Magyar Antidopping Csoporttal (HUNADO) kötött megállapodás alapján a 2014. évi megbízási díj összege 
191 900 000 Ft, amely fedezi a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Kormányrendelet alapján a 
HUNADO által ellátandó feladatokat, így többek között a mintavételek elvégzésének költségeit, a sportolók felvilágosításának 
költségeit, valamint a doppingellenes nemzetközi egyezményekből következő, külön jogszabályba foglalt doppingellenes fel-
adatok kiadásait. A közhasznú megállapodás szerint a Magyar Antidopping Csoportot évente az inflációs rátával növelt összegű 
megbízási díj illeti meg, mely a 2015. évben 3%-os inflációval számolva 197 657 000 Ft, 2016-ban pedig 203 586 710 Ft. 2014-
ben 900 db, 2015/2016-ban 1100 db mintavétel került tervezésre. Bízva a Magyar Olimpiai Csapat eredményes és sikeres sze-
replésében a kimagasló sporteredmények állami elismerésének körében tervezni szükséges az olimpiai jutalmak keretösszegét, 
amely a Londoni XXX. Nyári Olimpiai Játékokhoz kapcsolódóan mindegy 2,1 milliárd forint összeget tett ki. A 2015/2016-os 
évadra vonatkozóan az állami sportfinanszírozás részére küldött átfogó előzetes számszaki javaslat az olimpiai felkészüléssel és 
részvétellel kapcsolatos elővételezhető és tervezhető kiadásokról az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzat sor 2015 2016

Versenysport és olimpiai felkészülés 
szakmai támogatása (többlettámogatási igény)

200 000 000 Ft (repülőjegyek, szál-
láselőleg, helyszíni bejárás, formaruhá-
zat, sportfelszerelés stb.) 

200 000 000 Ft 
(felkészülési és kvalifikációs kiadások)

XXXI. Nyári Olimpiai Játékok 
Rio de Janeiro (Brazília) 
(többlettámogatási igény)

840 000 000 Ft (részvételi kiadások)

200 000 000 Ft (felkészülési és kvalifiká-
ciós kiadások)

A MOB számára az olimpiai felkészülés és részvétel kiadásainak finanszírozásához az állami forrásokon kívül a Magyar Olimpiai 
Csapatot elkötelezetten támogató vállalatok szponzori hozzájárulása ad jelentős segítséget. Éppen ezért a MOB intenzív mar-
ketingstratégiai tevékenységében kiemelt figyelmet fordít arra, hogy új támogatókat nyerjen meg a Magyar Olimpiai Mozga-
lom számára, valamint az olimpiai szimbólumok és védjegyek marketing célú hasznosításával újabb pénzeszközök bevonásával 
segítse a Magyar Olimpiai Csapat felkészülési programjának megvalósítását. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) mint az 
olimpiai játékok kizárólagos jogtulajdonosa az Olympic Solidarity és az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) a tagországok 
részére – így Magyarország részére is – célzott pénzügyi támogatást nyújt, valamint pályázati lehetősége-
ket biztosít az olimpiai játékokon történő részvétel kiadásainak fedezésére.
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7.3. A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT RÉSZVÉTELÉNEK 
ÉS HELYSZÍNI MŰKÖDÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FELADATOK, 
ESEMÉNYEK

A hatályos MOB szervezeti egységeinek feladat- és hatásköri megosztásáról szóló szabályzat 8. § (1) j) és k) cikkelyei alap-
ján a MOB nemzetközi igazgatósága „előkészíti és megszervezi a magyar küldöttségek –, állami vezetők, Magyar Olimpiai 
Bizottság tisztségviselői, kiemelt sportszakmai vezetők, szponzorok –, a Magyar Csapat sportvilágeseményeken való rész-
vételét; elvégzi az akkreditációval kapcsolatos feladatokat; teljeskörűen koordinálja a be– és kiutazással, az utasbiztosítás 
megkötésével, a jegyértékesítéssel kapcsolatos valamennyi teendő ellátását, e körben együttműködik a kijelölt légitársa-
sággal és a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos utazási irodájával; és sportvilágeseményeken gondoskodik a csapatiroda 
felállításáról és helyszíni működésének megszervezéséről”.

A Magyar Olimpiai Csapatot – a nemzetközi és a hazai feltételek teljesítése mentén – részvételi jogot szerzett és a Magyar 
Olimpiai Bizottság által akkreditált, majd nevezett versenyzők és hivatalos kísérők alkotják. A Magyar Olimpiai Csapat tag-
ságára a kvalifikációs időszak kezdetétől a kvalifikációs időszak végéig lehet jogosultságot szerezni. Következésképpen az 
olimpiai részvételre a részvételi jog megszerzése, azaz a kvalifikáció teljesítése nyitja meg a lehetőséget. Az olimpiai rész-
vétel azonban nem alanyi jog (lásd Olimpiai Charta 44. § 3. cikkely), ugyanis az olimpiai részvételről az illetékes nemzeti 
sportági szakszövetség kérelmére, a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének jóváhagyásával, a MOB olimpiai sportágak 
versenysportjáért felelős szakmai tagozata jogosult dönteni kizárólagos illetékességgel és hatáskörrel. 
Ütőképes és sikeres Magyar Olimpiai Csapat kizárólag a Magyar Olimpiai Bizottság és az illetékes nemzeti sportági szak-
szövetségek közötti hatékony és szoros együttműködéssel jöhet létre. A Magyar Olimpiai Bizottság és az illetékes nemzeti 
sportági szakszövetségek közötti együttműködésnek kölcsönösségen, bizalmon és nyílt partnerségen kell alapulnia. 
Az olimpiai részvételhez ennek következtében az első lépés a kvalifikáció teljesítése, azaz az olimpiai részvételi jog meg-
szerzése, amelyhez feltétlenül szükséges hatékony és sikerre vezető kvalifikációs stratégiák és tervek készítése sportági 
bontásban s a NOB által kiadott kvalifikációs szabályzatokkal összhangban. A MOB szakemberei részt vesznek a kvalifikációs 
stratégiák és tervek kialakításában az illetékes sportági szakszövetségekkel, s szükség szerint jog- és szabályértelmezési 
tanácsadást nyújtanak. Alapvető feladat a kvalifikációs stratégiák teljesítésének és az eredmények nyomon követése, nyil-
vántartásba vétele és ellenőrzése, ideértve a kvalifikációs eredményeket igazoló hivatalos jegyzőkönyvek beszerzését és 
nyilvántartásba vételét. A MOB nemzetközi igazgatósága létrehozza a sportolói és hivatalos kísérői adatbázist és nyilvántar-
tásba veszi azokat a vonatkozó adatvédelmi előírásokkal összhangban. 

A MOB a nyári olimpiai sportági szakszövetségekkel szakmai konzultáció sorozatot indít és folyamatosan működtet. A MOB 
Előkészítő Bizottsága a MOB szervezeti egységei közötti koordinációt feladat- és határidő-orientáltan látja el. 
Az előzetes szállásfoglalás határideje: 2014. december 1. A MOB nemzetközi igazgatósága elkészíti az olimpiai kerettagok 
jognyilatkozatait, amelyeket aláírattat és nyilvántartásba vesz. Együttműködést alakítunk ki a MOB és Brazília Nagykövet-
sége között kétoldalú megbeszélések keretében. A Magyar Olimpiai Küldöttség Akkreditációs tervét elkészítjük. XXXI. Nyári 
Olimpiai Játékok Csapatvezetői szemináriumán részt veszünk Rio de Janeiróban 2015. augusztus 17-21. között. Olimpiai 
Falu bérleményeinek megrendelésének határideje: 2015. november 1. A MOB Elnöki és Főtitkári szállást lefoglaljuk, a vo-
natkozó szerződést megkötjük. Az Olimpiai Falun kívül lakó hivatalos kísérők, vendégek és küldöttségtagok számára szállást 
foglalunk a MOB-TENSI utazási irodával létrejött szerződésben foglaltak szerint. Napi kapcsolatot tartunk a Rio de Janeiro 
2016 Szervezőbizottság illetékeseivel (e-mail, fax, telefon). Fizetési kötelezettségeket határidőre teljesítjük. Szövetségeket 
folyamatosan tájékoztatjuk az aktuális feladatokról, kötelezettségekről (főtitkári és sportágvezetői értekezletek). Orvosi re-
gisztrációs, gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök bevitelére irányuló kérelmeket intézzük és bonyolítjuk, határidő: 2016. 
február – március (még nem végleges).



Közjogi méltóságok akkreditációját intézzük, határidő: 2016. február – március (még nem végleges). Az NOC sofőrakkredi-
tációit bejelentjük, 2016. február – március (még nem végleges). Az akkreditációs kérelmek benyújtási határideje várható-
an: 2016. február – március (még nem végleges). Küldöttség előzetes regisztrációja (PRE-DRM) 2016. május és június között 
várható (még nem végleges). A nevezési és a részvételi jognyilatkozatok benyújtási határideje: 2016. július. 18. 24:00 óra 
(végleges). A küldöttség regisztrációja (DRM) Rio de Janeiro, 2016. július 18-24. között. Az Olimpiai Falu előzetes nyitása: 
2016. július 18. Az Olimpiai Falu hivatalos nyitása: 2016. július 24. Az Olimpiai hivatalos időszak: 2016. július 18. és 2016. 
augusztus 24. között.  Megnyitóünnepség: 2016. augusztus 5. Záróünnepség: 2016. augusztus 21. Hazautazás legkésőbb: 
2016. augusztus 22. Olimpiai Falu zárása: 2016. augusztus 24.

A nevezés a nemzetközi olimpiai szabályokkal összhangban három fő lépésből áll, így 1) az olimpiai sportági szakszö-
vetségek hivatalos formában, elnökségi határozatba foglaltan megküldik javaslatukat a Nyári Olimpiai Játékokon ha-
zánkat képviselő sportolók nevezéseire és hivatalos kísérők akkreditálására, 2) a MOB adminisztráció összegzi, fel-
dolgozza és előterjeszti a beérkezett javaslatokat a MOB Elnöksége elé jóváhagyás céljából és 3) a MOB Elnökség által 
jóváhagyott javaslat kerül a Közgyűlés elé. A MOB olimpiai sportágakért felelős szakmai tagozata kizárólagosan jo-
gosult az Olimpiai Csapat kijelölésére. A nevezés több adminisztrációs lépésből és jogi cselekményből tevődik ösz-
sze. A nevezés alapját képezi a kvalifikáció és az akkreditáció, amely nélkül egyetlen versenyzőt sem lehet nevezni.  
A nevezés három fontos dátuma, határideje: 1) 2016. február-március (még nem végleges) az előzetes nevezés, avagy az 
akkreditációs határidő, 2) 2016. május-június között a küldöttség előzetes nyilvántartásba vétele, és végül 3) 2016. július 
18. napja, a végleges nevezés határidő, amelyet követ a küldöttség végleges nyilvántartásba vétele. 

A Magyar Olimpiai Csapat mind a hazai, mind a nemzetközi előírásokat betartva vesz részt a játékokon Rio de Janeiróban, 
teljesíti az összes vonatkozó szabályt és előírást, ideértve a doppingellenes szabályokat is. A Magyar Olimpiai Bizottság a 
zéró tolerancia elvét érvényesíti a Rio de Janeiróba kiutazó Magyar Olimpiai Csapat létrehozásánál, ezért kizárólag az a 
sportoló vehet részt az Olimpiai Játékokon, aki közvetlen a kiutazás előtt: 1) hitelt érdemlően igazolja sportolói jogállásának 
érvényességét és hatályosságát; 2) kiskorúsága esetén a törvényes képviselőjének részvételét, doppingellenőrzésnek való 
alávetést, valamint a szükséges és indokolt egészségügyi beavatkozást engedélyező hozzájáruló nyilatkozatát benyújtotta; 
3) a kötelező orvosi szűrővizsgálaton átesett; 4) a kötelező doppingvizsgálaton a 2016. évben legalább 2, azaz kettő negatív 
mintát szolgáltatott (WADA által hitelesített és akkreditált ellenőrzéssel és laboratóriumban elvégzett, negatív eredményű 
doppingvizsgálat beszámítható); 5) rendelkezik érvényes magyar sportorvosi engedéllyel; 6) nem áll doppingeljárás hatálya 
alatt; 7) a NOB részvételi jognyilatkozatát (IOC Eligibility Conditions) aláírta; 8) a MOB tiltott teljesítményfokozóktól mentes 
felkészülésről és részvételről szóló nyilatkozatát aláírta; 9) a MOB doppingellenőrzéssel kapcsolatos adatok felhasználásáról 
és nyilvánosságra hozataláról szóló nyilatkozatát aláírta; és 10) a MOB olimpiai sportolói szerződését aláírta.

Az Olimpiai Játékok részvételének kiindulópontja és a csapat működésének alapja a küldöttség nyilvántartásba vétele, 
amelyen véglegesítjük csapatagokra és versenyzőkre bontva az akkreditációt, nevezést, szállást, bérleményeket, jogosult-
ságokat, kötelezettségeket, pénzügyi ügyleteket, érkezési és indulási adatokat, teherszállítás, illetve egyéb logisztikai kér-
déseket. A regisztráció legfontosabb mozzanata azonban, hogy a küldöttség nyilvántartásba vétele nélkül az előzetesen 
elkészített és megküldött akkreditációs kártyák nem élesíthetők, a nevezés nem adható le, illetve a szálláshelyünk és a 
bérleményeink nem vehetők át. Tehát a küldöttség helyszíni működése mindaddig nem lehetséges, amíg a regisztráció 
nincs lezárva. A regisztráció második legfontosabb mozzanata az a tény, hogy a nyilvántartásba vétel időpontjában aktu-
ális versenyzői létszám képezi a hivatalos kísérők akkreditációs mértékét és rendjét függetlenül attól, hogy az időpontot 
követően a versenyzői létszámban változás áll-e be akár negatív, akár pozitív irányban. Korábbi olimpiai játékokon szerzett 
tapasztalt alapján egyértelművé vált a korai regisztrálás szükségessége, illetve az ebből szármázó előnyök és hasznosság 
tényszerűsége, ezért a Magyar Olimpiai Csapat a lehető leghamarabbi végleges regisztrálását tervezzük, ami korai kiuta-
zással lehetséges.
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Az olimpiai működés és csapatvezetési tevékenységek időbeni elővételezése, megtervezése és a csapatirodai tagok fel-
készítése az olimpiai csapat fennakadás nélküli és zavarmentes életét alapozza meg. Az olimpiai csapat és csapatvezetés 
hatékony és zökkenőmentes helyszíni működése döntő feltétel ahhoz, hogy az olimpiai játékokon részt vevő versenyzők 
eredményes teljesítményt tudjanak nyújtani és sikeresen tudjanak versenyezni.  A csapatvezetés alapvető feladata a hazai 
és a nemzetközi szabályok betartása és betartatása a csapattagokkal, amihez a tájékoztatás és szükség szerint a taníttatás 
is hozzátartozik. Rióban jelentős távolságokkal kell számolni, ezért az Olimpiai Falu és a verseny-, illetve edzéshelyszínek 
közötti utazások várhatóan hosszúra nyúlnak, ami jelentősen befolyásolhatja a csapat működését és a sportolók eredmé-
nyességét. Különösen a kajak-kenu és atlétika sportágak kerültek távol az Olimpiai Falutól. A 2013. novemberi helyszíni 
bejárás során szerzett tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy az Olimpiai Falun kívüli szállást szükséges biztosítani 
az Ipanema vagy Leblon városrészekben található szállodákban mind a kajak-kenu csapat, mind az olimpiai falun kívül lakó 
hivatalos kísérők, küldöttségi tagok, illetve MOB-vendégek számára. 

7.4. SPORTDIPLOMÁCIAI FELADATOK

A Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi képviseletét a MOB Elnöke a MOB Alapszabály 53. § (1) b) cikkelye és a MOB Főtitkára 
a MOB Alapszabály 53. § (4) c) cikkelye alapján jogosult közvetlenül és személyesen ellátni. A MOB Alapszabály 57. § (3) h) 
cikkelyével létrejött MOB Nemzetközi Kapcsolatok és Sportdiplomáciai Bizottság tagjai segítik a MOB vezető tisztségviselőinek, 
elsősorban a MOB Elnökének és Főtitkárának, a döntéshozó testületeinek és adminisztrációjának munkáját a MOB nemzetközi 
feladatainak teljesítése során. A hatályos MOB szervezeti egységeinek feladat- és hatásköri megosztásáról szóló szabályzat 8. 
§ (1) f), g), és h) cikkelyei szerint a MOB nemzetközi igazgatósága „kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi sportszervezetekkel, 
a külföldi magyar képviseletekkel; gondoskodik a nemzetközi szervezetektől érkező kérések/megkeresések elintézéséről, meg-
válaszolásáról, ellátja a Magyar Olimpiai Bizottság külföldi utazásaival kapcsolatos szervezési feladatokat”.

A Magyar Olimpiai Bizottság mint Magyarország nemzeti olimpiai bizottsága hazánk nemzetközi képviseltét látja el az 
Olimpiai Mozgalom jogalanyaival való relációban, ideértve a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (IOC), a nemzetközi sport-
ági szakszövetségeket (IF-ek), a nemzeti olimpiai bizottságokat (NOC-ok) és az olimpiai szervezőbizottságokat (OCOG-ok).  
A Magyar Olimpiai Bizottság sportdiplomáciai feladata a Magyar Olimpiai Csapat eredményes olimpiai felkészülése és sike-
res olimpiai részvétele érdekében a Magyar Olimpiai Mozgalom és a sportágak hazai irányításáért felelős magyar nemzeti 
sportági szövetségek érdekképviselete a nemzetközi fórumokon és hivatalos találkozókon. A Magyar Olimpiai Bizottság 
tagja a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Világszervezetének (ANOC) és a kontinentális alapon szerveződő 49 tagállamot szám-
láló Európai Olimpiai Bizottságnak (EOC), és tagságaiból fakadóan a MOB részt vesz mind a globális, mind a kontinentális 
eseményeken, valamint azok munkájában.

A MOB az olimpiai felkészülés és részvétel szempontjából közvetlen és meghatározó munkakapcsolatot épít ki a Rio de Janeiro 
2016 Szervezőbizottsággal és az általa irányított funkcionális területek vezetőivel. A Rio de Janeiro 2016 Szervezőbizottság és a 
MOB közötti személyes és munkakapcsolat minősége és mértéke közvetlenül kihat a Magyar Olimpiai Csapat olimpiai részvé-
telére és helyszíni működésére. Ezt a tényt felismerve és megtapasztalva a MOB nemzetközi igazgatósága törekszik arra, hogy 
a Rio de Janeiro 2016 Szervezőbizottság munkatársaival, operatív és felsőszintű vezetőivel közvetlen és baráti kapcsolatot ala-
kítson ki a lehető legkorábbi időponttól számítva. Ennek keretében a MOB részt vesz a Rio de Janeiro 2016 Szervezőbizottság 
által szervezett nyíltnapokon, helyszínbejárásokon, előzetes küldöttségregisztráción és végleges küldöttségregisztráción is. 
A MOB helyszíni munkalátogatások keretében erősíti a személyes munkakapcsolatokat, segíti elő a Magyar Olimpiai Csapat 
számára alapvető érdekek érvényesülését és készít működési terveket sportági bontásban. A MOB lehetőségei alapján tervezi, 
hogy egy évvel az Olimpiai Játékok előtt 2015-ben a legeredményesebb sportágak sportágvezetőivel közös munkalátogatás 
keretében a helyszínen gyűjtsön tapasztalatokat és készüljön fel az elővételezhető nehézségekre és szokatlan körülményekre.  
A MOB ezenfelül törekszik arra, hogy hozzásegítse a nemzeti sportági szakszövetségek közvetett és közvetlen érdekképviselet 
a sportáguk irányításáért globálisan felelős nemzetközi sportági szakszövetségek szervezetén belül.



7.5. MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING FELADATOK

A MOB fontos feladatának tekinti, hogy a Magyar Olimpiai Csapat felkészülésével, a kvalifikációs versenyekkel és az olimpi-
ával kiemelten foglalkozzon a hazai média. Ennek biztosítása érdekében kötött az elektronikus és írott sajtó meghatározó 
képviselőivel médiapartneri együttműködést. A megállapodásokkal garantált a folyamatos médiajelenlét. 

Sajtóakkreditáció
A legutóbbi nyári olimpiákon a magyar média 26-28 újságírói és 6-9 fotós akkreditációs kvótát kapott a NOB-tól. A sikeres 
londoni szereplésnek köszönhetően ezek a keretszámok várhatóan nem csökkenek Rióra. A háromcsatornás akkreditációs 
rendszernek ez a része (E és EP) a MOB-on keresztül bonyolódik. A másik kettőt a jogtulajdonos (Rb), illetve közvetítési 
joggal nem rendelkező (ENR) televíziók és rádiók akkreditációját közvetlenül intézi a NOB.  A hazai előzetes igényfelmérés 
2015. június 30-ig megtörténik. Túljelentkezés esetén elsősorban a médiapartnereinket részesítjük előnyben és azon médi-
umok képviselőit, akik két olimpia között is kiemelten, rendszeresen foglalkoznak a Magyar Olimpiai Csapathoz kapcsolódó 
hírekkel, sokat tesznek az olimpiai eszme, az olimpiai mozgalom népszerűsítéséért. Fontos szempont a kiválasztásnál a 
médium példányszáma, olvasottsága, a hazai sajtóban betöltött súlya, szerepe. A kvóták felosztása után az akkreditáció a 
NOB szabályainak és menetrendjének megfelelően történik.    

Csapatkönyv elkészítése 
A csapatkönyv előkészületei magukban foglalják a csapattagok fotózását, a tartalom összeállítását, szerkesztését, a nyom-
dai és grafikai munkálatok koordinálását és a gyártást. A hagyományokhoz híven a csapatkönyv magyar és angol nyelven ké-
szül. A 2014-es téli olimpiára készült csapatkönyv jó alap, de Rióra mindenképp elkészül a kiadvány elektronikus és E-könyv 
változata, illetve a keletkező adatbázis más platformokon is elérhető lesz.

Sajtószolgálat
Az MKI kiemelt feladata az Olimpiai Játékok előtt, alatt és után a hazai sajtó, ezen belül a MOB médiapartnereinek exkluzív 
kiszolgálása saját hírekkel. Médiapartnereinkkel közösen intenzív olimpiai felvezető kommunikációt tervezünk. Az olimpia 
alatt, a szocsi téli olimpiához hasonló fotó- és videószolgáltatást nyújtunk a partnereknek.

Szponzor kiszolgálás
A MOB támogatói elvárják, hogy a szponzorációs időszak csúcspontja, a nyári olimpiai játékok évében exkluzív tartalmak-
hoz, lehetőségekhez kapjanak hozzáférést. Ezen igények kiszolgálását az MKI elsődleges feladatának tekinti. A MOB sa-
ját kommunikációs kampánnyal is igyekszik erősíteni a MOB támogatók olimpiai aktivitásait, pl. „Köszönjük!” hirdetések 
formájában, melyeket médiapartneri felületein jelentet meg. A szponzorok kiszolgálásának meghatározó eleme lehet az 
olimpia alatt egy multifunkciós „Magyar Ház” létrehozása, amely egyaránt szolgál exkluzív szurkolói és szponzori klubként, 
valamint kereskedelmi helyszínként (magyar szurkolói merchandise és hungarikumok értékesítése, szponzorok megjele-
nései/kitelepülései. Ezzel párhuzamosan központi, szurkolói helyszíneket szerveznénk a magyarországi nagyvárosokban. 

Merchandise
A MOB tevékenységei között újdonságként szerepel a Magyar Olimpiai Csapathoz kapcsolódó ajándéktárgyak, szurkolói 
felszerelések és kiadványok kereskedelmi értékesítése, melyet a riói olimpiáig szeretnénk magasabb szintre emelni, egye-
di tervezésű szurkolói termékek, MOB/Magyar Olimpiai Csapat szóróajándékok és nemzeti sportruházat értékesítésének 
megszervezésével.

Olimpiai szimbólumok védelme
A nyári olimpiai játékok közeledtével fokozott figyelmet kell fordítani egyrészt a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság Chartájának és egyéb megfogalmazott irányelveinek a betartására, másrészt a MOB 
saját logóinak védelmére és megfelelő használatára. Kiemelt feladatunk, 
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hogy mind a szponzorainkat, mind a sportági szakszövetségeket és a sportolókat tájékoztassuk az olimpiai jelképek védel-
mével kapcsolatos kötelezettségeikről. Ezen belül legnagyobb jelentősége az Olimpiai Charta 40. szabályának van, amely az 
olimpiai játékok ideje alatt erősen korlátozza a sportolók marketing és reklám célú megjelenésének lehetőségeit és gyakor-
latilag kizárja a direkt kereskedelmi tartalmat. Mivel az olimpia a MOB partneri körén kívül eső cégek (pl. sportolók egyéni 
szponzorai, szövetségi szponzorok, média) részére is vonzó kommunikációs szempontból, fontos, hogy a MOB szélesebb 
körben is kommunikálja az olimpiai jelképekre vonatkozó előírásokat, így például a magyar bíróságoknak, önkormányzatok-
nak, médiumoknak és a reklámszakma képviselőinek. 

Összesítés – Marketing, kommunikációs és média feladatok
KOMMUNIKÁCIÓ, MÉDIA, MARKETING

1. Sajtóakkreditáció

igényfelmérés

kvóták felosztása

előakkreditáció és akkreditáció benyújtása

2. Csapatkönyv elkészítése 

csapattagok fotózása

tartalom összeállítása, szerkesztése

nyomdai és grafikai munkálatok koordinálása 

gyártatás

kiszállítás

3. Sajtószolgálat

az esemény előtt, alatt és után a hazai sajtó kiszolgálása

MOB médiapartnerek exkluzív kiszolgálása

olimpiai felvezető kommunikáció a MOB médiapartnereivel közösen

4. Rendezvények

ünnepélyes fogadalomtétel és csapatgyűlés színhelyének kiválasztása, befoglalása, a 
rendezvény szervezése és lebonyolítása

Aranygép érkezése, a csapat ünnepélyes fogadása

parlamenti fogadás

olimpiai felvezető események (2 évvel, 500 nappal, 1 évvel, 200 nappal, 100 nappal 
Rio előtt)

szurkolói klub

5. Szponzor kiszolgálás

exkluzív tartalomszolgáltatás

„Köszönjük!” hirdetések megjelentetése

magyar ház Rióban

6. Merchandise szurkolói termékek, szóróajándékok, nemzeti sportruházat értékesítésének megszer-
vezése

7. Olimpiai jelképek védelme folyamatos kommunikáció a MOB partneri körében és azon kívül, valamint kapcsolat-
tartás a NOB-bal



7.6. LOGISZTIKAI ÉS SZERVEZÉSI FELADATOK
Utaztatás és szállás
Bár a hatályos MOB szervezeti egységeinek feladat- és hatásköri megosztásáról szóló szabályzat 8. § (1) j) és k) cikkelye 
a magyar küldöttség – beleértve az állami vezetőket, a Magyar Olimpiai Bizottság tisztségviselőit, kiemelt sportszakmai 
vezetőket, szponzorokat – sportvilágeseményeken való részvételének előkészítését, a be- és kiutazással, az utasbiztosítás 
megkötésével, a jegyértékesítéssel kapcsolatos valamennyi teendő ellátását és a kijelölt légitársasággal, valamint a Magyar 
Olimpiai Bizottság hivatalos utazási irodájával való kapcsolattartás feladatát a MOB nemzetközi igazgatóságához rendeli, 
elengedhetetlen a marketing és kommunikációs igazgatósággal történő együttműködés a Magyar Csapat és a teljes magyar 
delegáció lehető legteljesebb kiszolgálása érdekében. 
A MOB hivatalos utazási irodájával és jegyértékesítő partnerével, a Tensi Kft.-vel együttműködve a lehető legoptimálisabb 
feltételeket igyekszik biztosítani a Magyar Olimpiai Csapatnak a riói utazáshoz. Ennek érdekében a marketing és kommuni-
kációs igazgatóság keresi annak lehetőségét, hogy a korábbi olimpiákhoz hasonlóan egy adott légitársasággal együttműkö-
dési megállapodást kössön és így csökkentse az utaztatás költségeit.  
A Magyar Olimpiai Csapat utazási dátumaihoz igazodva a MOB repülőtéri transzfert is biztosít Arany fokozatú támogatójá-
nak, a Homm Kft.-nek köszönhetően.  
Az utazással kapcsolatos szervezési feladatok közé tartozik szponzoraink meghívása az olimpiai játékokra, valamint a meg-
felelő színvonalú szállodai kapacitások kiválasztása és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások megrendelése (pl. félpanziós 
ellátás, helyszíni transzferek, stb.) a nemzetközi igazgatósággal és a Tensi Kft.-vel való egyeztetések alapján.
Az eddig megkötött és a jövőben várható szponzori szerződéseink szerint legalább 30 fős támogatói kört fog a MOB 2-3 
turnusban utaztatni Rióba. A támogatói szerződéseinkben 2013 óta rögzítjük, hogy az olimpiai utaztatással kapcsolatban 
kizárólag a kinntartózkodás (szállás, ellátás, olimpiai belépőjegyek, egyéb helyszíni szolgáltatások) költségeit állja a MOB, 
az utazási költségeket nem. Támogatóink utaztatását, ellátását, helyszíni kiszolgálását szintén a Tensi Kft.-vel közösen bo-
nyolítjuk.

Biztosítás
Az elmúlt olimpiákhoz hasonlóan a Magyar Olimpiai Csapat kettős biztosításban részesül: a kinntartózkodás teljes ide-
je alatt a szervezőbizottság magas szintű orvosi-egészségügyi biztosítása van érvényben, ezenfelül a MOB partnerén, a 
Magyar Posta Biztosítón keresztül utasbiztosítást (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás) is köt a csapattagokra, amely 
elutazásuk napjától hazaérkezésük napjáig érvényes. A MOB biztosítása a teljes magyar delegációra kiterjed (Olimpiai Falun 
kívül lakó sportszakemberek és csapattagok, állami kísérők, szponzorok, MOB-meghívottak). A sajtó munkatársai egyénileg 
intézik biztosításukat. 
Fontos kiemelni, hogy sem a szervezőbizottság, sem a MOB biztosításának nem tárgya az esetleges elmaradt haszon miatti 
kártérítés (pl. sérülés miatt a reméltnél rosszabb olimpiai eredmény esetén).  

Szállítmányozás
A marketing és kommunikációs igazgatóság a nemzetközi igazgatósággal, a sportági szakszövetségekkel és a MOB kijelölt 
keretorvosaival folyamatosan együttműködve állítja össze a szállítandó anyagok, eszközök listáját (sporteszközök, orvo-
si-egészségügyi felszerelések és termékek, kiadványok, protokollajándékok, dekorációk és egyéb marketingkommunikációs 
eszközök, stb.). Az Olimpiai Faluba közvetlenül csak a szervezőbizottság hivatalos partnere tud szállítani (a korábbi olimpiák 
tapasztalata alapján  várhatóan a UPS és/vagy a Schenker), ezért még az esetleg magasabb költségek ellenére is szerencsés 
a szervezőbizottság által kijelölt céggel megállapodni. 

Dekoráció
Az Olimpiai Faluba, a Magyar Olimpiai Csapat szálláshelyére kerülő dekorációt, installációt szükséges előre megtervezni és 
adott esetben a szervezőbizottsággal jóváhagyatni. Az elmúlt olimpiák tapasztalatai azt mutatják, hogy egyfajta ver-
seny alakul ki a különböző nemzeti delegációk lakóépületei között a dekoráció ötletessége, színessége, 
az országimázs kifejezésének módja alapján, ezért érdemes kiemelt figyelmet fordítani 
az alapos és profi tervezésre, előkészítésre. Az igazán professzionális, 
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könnyen szállítható, az épület adta lehetőségekhez legjobban igazodó dekorációk és installációk legyártásához azonban 
pontos méretek, adatok, rögzítési lehetőségek felmérése szükséges, ezért az esetleges későbbi helyszínbejárások alkalmá-
val ezeket a szempontokat figyelembe kell venni.  

Protokoll- és egyéb ajándékok
A nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítése érdekében a nemzetközi tisztségviselőknek, a nemzeti olimpiai bizott-
ságok és a NOB képviselőinek a MOB hagyományaihoz híven protokollajándékokat is kiszállít az Olimpiai Faluba. Az egyedi, 
exkluzív kivitelezésű ajándékok terveztetése és beszerzése a marketing és kommunikációs igazgatóság feladata. Büszkék va-
gyunk arra, hogy különleges olimpiai csapatjelvényeink világhírnévnek örvendenek a gyűjtők körében, így törekszünk arra, 
hogy Rióban hasonlóan kreatív kollekcióval, hagyományainkhoz híven élen járjon a Magyar Olimpiai Csapat ezen a téren is. 

Felszerelés, ruházat
A Magyar Olimpiai Csapat sportruházatát és szabadidőruházatát a MOB az adidas-szal fennálló szerződése alapján, az Olim-
piai Charta 50. szabályának betartásával választja ki.  Az adidas várhatóan 2014. év végén, 2015. év elején mutatja be a riói 
kollekciót Németországban. A formaruha- és/vagy felvonulóruha-kollekció tervezésére szakmai pályázatot írunk ki, mely-
nek eredménye 2015. június 30-ra várható. A profi tervezőknek kiírt pályázat célja, hogy olyan olimpiai kollekció szülessen, 
amely alkalmazkodik egyrészt a riói időjárási viszonyokhoz és az olimpiai megnyitóünnepségen való részvétel körülménye-
ihez, másrészt ahhoz az igényhez, hogy a fiatal sportolók örömmel és büszkén viseljék az olimpiai játékokat követően is, 
egyfajta divattrendet teremtve. A terveztetést követően a gyártót közbeszerzési pályázaton választjuk ki, legkésőbb 2015. 
szeptember 30-ig. A csapattagoknak méretvételt és ruhapróbát szervezünk, hogy biztosítsuk a személyre igazítást. A csapat 
létszámától függően a ruházat átadására legalább 1-2 hetet kell biztosítani.



Összesítés – Logisztikai és szervezési feladatok
SZERVEZÉSI FELADATOK

1. Utazás

légitársasági együttműködés elősegítése

Magyar Olimpiai Csapat reptéri transzfereinek szervezése és lebonyolítása 

szponzorok utaztatása a Tensivel közösen (utazási terv, transzferek, 
helyi közlekedési lehetőségek)

2. Biztosítás a teljes magyar delegáció biztosítása (utazási-, baleset-, betegség-, poggyász)

3. Szállítmányozás

szállítandó anyagok, eszközök listájának összeállítása (sporteszközök, orvosi-egészségügyi 
felszerelés, marketingkommunikációs eszközök, stb.) a Nemzetközi Igazgatósággal együtt-
működve

megállapodás szállítmányozó céggel 

szállítandó anyagok, eszközök vámoltatása, kiszállítása az Olimpiai Faluba

4. Szállás

szponzorszállások kiválasztása a Tensivel közösen

külső (As) szállások kiválasztása és megrendelése a Tensivel közösen

5. Dekoráció
dekoráció, installáció megtervezése a rendelkezésre álló adatok, méretek, 
információk alapján (helyszínbejárás, helyszíni felmérés javasolt!!!)

dekoráció legyártatása és kiszállítása

6. Protokoll- és egyéb ajándékok
egyedi ajándékok terveztetése, beszerzése

kiszállítás

7. Felszerelés, ruházat

sportruházat és szabadidőruházat kiválasztása, megrendelése 
(Olimpiai Charta 50. szabálya alapján)

formaruha és/vagy felvonulóruha terveztetése, gyártás pályáztatása 

méretvételek, próbák szervezése a gyártóval közösen

forma- és sportruházat átadása a hivatalos delegáció tagjai részére

7.7. SPORTEGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS DOPPINGELLENES FELADATOK

A MOB és a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) jelentős erőfeszítéseinek köszönhetően a Pekingi Játékok óta nem 
fordult elő számottevő doppingvétség. Az előttünk álló olimpiai ciklusban hasonló, markáns állami szerepvállalással meg-
valósított, széleskörű társadalmi összefogáson alapuló doppingellenes tevékenységre van szükség.
Magyarországon a 2004. évi I. törvény (Sporttörvény), valamint a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló Kormány-
rendeletek szerint a doppingellenes tevékenység, annak irányítása, koordinálása és az ahhoz szükséges források biztosítása 
állami feladat.  A sportfegyelmi felelősség kérdését Sportfegyelmi rendelet szabályozza. A MOB Doppingellenes 
Szabályzata jól meghatározza a szervezet feladatait.
A fenti jogszabályokon túl a doppingellenes küzdelemben figyelembe kell venni, és be 
kell tartani a WADA doppingellenes szabályzatát (WADA Anti-Doping 
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Code), valamint a NOB-nak és a Riói Olimpia Szervező Bizottságának ide vonatkozó speciális előírásait.
A doppingellenes tevékenység három alapvető területet ölel fel:

• széleskörű megelőző, felvilágosító tevékenységet a veszélyeztetettek körében;
• a doppingellenőrzések gyakorlati lebonyolítását;
• a doppingvétséget elkövetők és az abban közreműködők szigorú felelősségre vonását

A MOB törvényben meghatározott és Alapszabályában is vállalt kötelezettsége, hogy doppingellenes témakörökben felvilá-
gosítással és ismeretterjesztéssel segítse a tiszta felkészülést és a tiszta versenyzést.
A doppingellenes megelőző és felvilágosító tevékenységben jelentős feladat hárul a MOB Szakmai- és Tudományos, Orvosi 
és Sportolói Bizottságára.
Az évente kötelezően elvégzendő doppingellenőrzések számát a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) javaslata alapján 
a mindenkori sportért felelős Miniszter (jelenleg a Sportért és Ifjúságért felelős Államtitkár) hagyja jóvá (Éves Teszt-elosz-
tási Terv). 
A MOB saját finanszírozásában rendkívüli doppingvizsgálatokat végeztethet el.
A doppingellenőrzés lebonyolítását a közbeszerzési pályázaton nyertes Magyar Antidopping Csoport végzi, s egyben ellátja 
a Magyar Doppingellenes Szervezet teljes jogkörét és valamennyi feladatát. Szakemberei jelentős hazai és nemzetközi 
elismerést érdemeltek ki munkájukkal. A Riói Olimpia előtt lejáró szerződésük következtében időben kell gondoskodni a 
feladatot a továbbiakban végző szervezet kiválasztásáról.
A Magyar Antidopping Csoport a HUNADO teljes feladat- és jogkörét 2015. december 31-ig látja el, tehát a tervek szerint 
2015-ben új közbeszerzési pályázat kiírására fog sor kerülni.
A magyar sport tekintélyének növelése érdekében továbbra is szükségesnek látszik egy nemzetközi akkreditációval rendel-
kező hazai doppingellenőrző laboratórium kialakítása. 
A WADA valamennyi európai nemzeti doppingellenes szervezet számára megküldte állásfoglalását, amennyiben határo-
zatlan ideig lezárja egy esetleges új, európai doppingellenőrző laboratórium akkreditálásának lehetőségét – tekintettel az 
európai WADA Laborok nagy számára, Európában nem engedélyezik újabb WADA akkreditált Laboratórium létrehozását.
A doppingvétségek kivizsgálásában és az abban közreműködők felderítésében a MOB az eddigiekhez hasonló szigorúsággal 
és következetességgel jár el.
A MOB továbbra is támogatja a hazai TUE-Bizottság tevékenységét.  Az asztmaellenes kezelés lehetséges visszaéléseit  a 
2012-ben módosított TUE-szabályzat jelentősen csökkentette.
A MOB továbbra is közreműködik a doppingellenes tevékenységgel összefüggő kiadványok megjelentetésében és a rendez-
vények lebonyolításában.
A MOB folyamatosan figyelemmel kíséri a doppingellenes küzdelmet, s továbbra is elkötelezett híve a tiszta sportnak.
  
Az olimpiai felkészülés sportegészségügyi részét a MOB az Orvosi Bizottság (továbbiakban: OB) által felügyeli.
Az OB kidolgozza az olimpiai felkészülés sportorvosi/tudományos támogatására vonatkozó általános irányelveket.
A sportági felkészülési programoknak integráns részét kell képezniük a sportorvosi/tudományos tevékenységre vonatkozó 
terveknek, melyeket a MOB OB véleményez.
A MOB OB folyamatosan figyelemmel kíséri a sportorvosi ellátás különböző területeit (sportorvosi hálózat, válogatott kere-
tek ellátó szolgálat, edzőtábori orvosi ellátás, OSEI osztályai), és tapasztalatairól értesíti az OSEI vezetőjét, valamint a MOB 
elnökségét. 
A MOB OB az olimpiai keretek orvosai számára szakmai követelményrendszert dolgoz ki.
A MOB által a sportági szakszövetségek számára tartott rendszeres beszámoltató értekezleteken az OB tagjai az elnök által 
kijelölt sorrendben vesznek részt. Az érintett keret orvosa a beszámoló előtt írásos jelentést készít az OB számára.
Az OB véleményezi az olimpiai felkészülés folyamán tervezett eszközök, készítmények, stb. beszerzését, szükség esetén 
külső szakértők bevonásával. Véleményalkotáskor elsősorban a bizonyítékokon alapuló orvoslás elveit szükséges betartani.
Az előző ciklus gyakorlatának megfelelőn az OB kezdeményezi különböző sportorvosi/tudományos ismeretterjesztő kiadvá-
nyok készítését és kiadását (például folyadékpótlás, súlyszabályozás, táplálkozás, pszichés támogatás témában).



7.8. ADMINISZTRÁCIÓS ÉS JOGI FELADATOK

Közbeszerzés
A XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő felkészülés során számbavételre kerülnek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény hatálya alá eső beszerzések és azok nagyságrendje. A közbeszerzési kötelezettség alá eső beszerzésekről közbe-
szerzési terv készül. 

Olimpiai Sportolói és Olimpiai Sportszakemberi Szerződések
A MOB Elnöksége 36/2013/EH. és 37/2013/EH. számú határozatával egyhangúlag döntött az Olimpiai Sportolói és Olimpiai 
Sportszakemberi Szerződés létrehozásáról, azzal az indokkal, hogy rendezze a Gerevich Aladár-sportösztöndíjra jogosult spor-
tolók, valamint sportszakemberek (edzők) közötti jogviszonyt és annak tartalmát. Ezt követően háromoldalú szerződés jött 
létre a Magyar Olimpiai Bizottság, az Olimpiai Játékok, a Paralimpia, a Sakkolimpia és a Speciális Világjáték műsorán szereplő 
sportágakat irányító magyarországi Szövetségek, valamint az ösztöndíjas sportolók és a felkészítésükben részt vevő sportszak-
emberek (edzők) között, amely szabályozza és rögzíti a Gerevich Aladár-sportösztöndíjjal és az Olimpiai Világversenyeken, így 
különösképpen a XXII. Téli Olimpiai Játékokon, a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon, a Paralimpián, a Sakkolimpián és a Speciális 
Világjátékokon történő részvétellel kapcsolatosan a szerződő feleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket. A keretor-
vosok, sportpszichológusok, masszőrök és fizioterápiás szakemberek részére külön szerződés kerül előkészítésre.

Jogi nyilatkozatok
Részvételi nyilatkozat
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kötelezően előírja az olimpiai kvalifikációt szerzett sportolók, a Magyar Olimpiai 
Csapat vezetője (Chef de Mission) és hivatalos kísérők (Team Official) részére ún. részvételi nyilatkozat (Eligibility Conditi-
ons Form) kitöltését és aláírást, amelyben a NOB mint az olimpiai játékok kizárólagos jogtulajdonosa meghatározza azokat 
a feltételeket, amelyek elfogadása kötelező az olimpia részvételhez. Ilyen feltételek például az Olimpiai Charta ismerete; a 
Doppingellenes Világügynökség (WADA), a NOB Doppingellenes Szabályzatainak és a doppingellenőrzés eljárási rendjének 
elfogadása; az olimpiai részvétellel összefüggő személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás; az olimpiai játékok ideje 
alatt készült videó, kép- és hangfelvétel felhasználásához való hozzájárulás vagy az olimpiai játékokkal kapcsolatos bármely 
jogvita esetén a Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) kizárólagos hatáskörének kikötése. Az aláírt részvételi nyilatkozatok 
eredeti példányát a MOB köteles megküldeni a NOB részére.

Kiskorú jogállásával kapcsolatos nyilatkozatok
Amennyiben az olimpiai kvalifikációt szerzett sportoló kiskorú, úgy törvényes képviselőjének írásban kell nyilatkoznia ar-
ról, hogy hozzájárul a kiskorú sportoló olimpiai játékokon történő részvételéhez, doppingellenőrzés alá vonhatóságához, 
szükséges egészségügyi ellátásához, továbbá felruházza a MOB-ot az olimpiai játékokra történő kiutazástól a hazautazásig 
a kiskorú részvételével kapcsolatos döntések meghozatalával.

Doppingellenes tevékenység
Közbeszerzési szerződés alapján a Magyar Antidopping Csoport látja el a doppingellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat 
2015. december 31-ig.

Zéró tolerancia
A MOB a zéró tolerancia és a „Becsületes játék az egyetlen út!” alapelvek érvényesítése, továbbá a magyar sport erkölcsi 
tisztasága érdekében nagy hangsúlyt fektet a doppingellenes tevékenységre. Ebből következően a MOB irányelvként hatá-
rozza, hogy:
1) a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon az olimpiai kvalifikációt teljesítő sportolók kötelező doppingellenőrzésére kerül-
jön sor
a)  a kvalifikációs szint Magyarországon történő teljesítése esetén a kvalifikációt követő, 

lehetőség szerinti 48 órán belül;
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b) a kvalifikációs szint külföldön történő teljesítése esetén a kvalifikációt követő lehető legrövidebb időn belül.
2) Az olimpia évében minden részvételre esélyes sportoló legalább három doppingellenőrzésen vegyen részt.

Doppingellenes Szabályzat
A MOB Doppingellenes Szabályzatának megalkotását a Nemzetközi Doppingellenes Világügynökség (WADA) Szabályzatban 
és ennek megfelelően a magyar jogi szabályozásban életbe lépő változások tették szükségessé. 2011 áprilisában hatályba 
lépett a doppingellenes tevékenységet szabályozó új kormányrendelet. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 
43/2011. (III. 23.) Kormányrendelet átalakította a hazai doppingellenes szervezetrendszerben részt vevők feladat- és ha-
táskörét, a magyar jogi szabályozást teljes mértékben a nemzetközi szabályozásnak megfelelően módosította. A WADA 
Johannesburgban, 2013. november 12-15. között megtartott 2013. évi Doppingellenes Világkonferenciáján mutattták be 
és fogadták el az új Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot, amely 2015. január 1-jén lép hatályba. Az új WADA Szabály-
zat rendelkezéseit a MOB-nak kötelezően be kell építenie doppingellenes szabályzatába, így ennek megfelelően készül el 
a MOB Doppingellenes Szabályzata. 

Olimpiai szimbólumok jogi védelme
Az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés (Nairobi Treaty on the Pro-
tection of the Olympic Symbol, Magyarországon a 2008. évi LX. törvény által kihirdetve) kimondja, hogy a nemzetközi 
szerződés minden részes állama köteles elutasítani, illetve érvényteleníteni a védjegyként történő lajstromozását, valamint 
megfelelő intézkedésekkel megtiltani a védjegyként vagy más megjelölésként kereskedelmi célból való használatát minden 
olyan megjelölésnek, amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Chartájában meghatározott olimpiai jelképből áll, vagy azt 
tartalmazza, kivéve, ha arra a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyt adott.
A MOB a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) 38. § (3) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján kizárólagosan jo-
gosult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) előírásaival összhangban az olimpiai jelkép (olimpiai ötkarika), zászló, jelvény, 
jelmondat, himnusz (Szpirosz Szamarasz zenei alkotása), valamint az „olimpia” és az „olimpiai” elnevezés kereskedelmi 
vagy egyéb célú felhasználására, illetve ezek mások általi használatának, hasznosításának engedélyezésére, valamint az 
ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására, továbbá az ezekkel való rendelkezésre Magyarország területén. 
Az Olimpiai Charta szerint olimpiai tulajdonnak minősülnek a fentiekben részletezetteken túl a nemzeti olimpiai emblémák, 
az olimpiai láng és az olimpiai fáklya is.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az olimpiai játékok szervezőbizottságának jelképei és szimbólumai, így a XXXI. Nyári Olim-
piai Játékok emblémái szintén az olimpiai tulajdon részei, és nemzetközi védjegyoltalmat élveznek. 
A NOB engedélyével a MOB Magyarország területén kétféle nemzeti olimpiai emblémát használhat saját céljaira a magyar 
olimpiai mozgalom népszerűsítésére és megjelenítésére: a MOB-címert és a védjegyoltalom alatt álló Magyar Olimpiai 
Csapat logót (a továbbiakban: magyar olimpiai jelképek). A magyar olimpiai jelképek harmadik fél általi bármilyen célú 
felhasználása szintén előzetes MOB-engedélyhez kötött. 
Minden nemzetközi vagy magyar olimpiai jelkép (beleértve a grafikus és szöveges megjelenítést is) használatára vonatkozó 
igényt a MOB-nak előzetesen írásban jelezni kell, amelyre a MOB írásban ad engedélyt vagy elutasítja a kérelmet. A beér-
kező igényeket a MOB egyénileg, adott esetben a NOB-bal konzultálva bírálja el, ennek megfelelően a MOB engedélye nem 
automatikus, és minden esetben kizárólag az adott, egyedi megjelenésre vonatkozik. A MOB fenntartja a jogot, hogy az 
olimpiai jelképek használatát a NOB előírásain túl, de azokkal összhangban saját marketing tevékenységének és márkastra-
tégiájának részeként további feltételekhez kösse. 
A MOB a nemzetközi vagy magyar olimpiai jelképek, védjegyek, az olimpia” és az „olimpiai” elnevezés engedély nélküli, 
jogosulatlan vagy az engedélytől eltérő felhasználása esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Jogalkotás
A MOB a sporttörvény 40. §-ában és az Alapszabály 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján kezdeményezi az eredménye és 
hatékony olimpiai felkészüléshez és részvételhez kapcsolódó kormányzati intézkedések, szabályozási koncepciók megtéte-
lét. Továbbá véleményezi az olimpiai felkészüléssel és részvétellel kapcsolatos jogszabálytervezeteket. A MOB folyamato-
san felülvizsgálja és szükség szerint aktualizálja belső szabályzatit, valamint megalkotja az olimpiai felkészülést és részvételt 
segítő szabályzatokat.



8. SPORTÁGI FELKÉSZÜLÉSI TERVEK
A XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra 35 olimpiai sportág (a hazai szövetségi struktúrát figyelembe véve) elkészítette felkészülési 
programját. 
A programokat a MOB Sportigazgatóságának szakmai munkatársai egyeztették a szövetségek vezetőivel, sportszakembere-
ivel. A teljes szakmai anyagot a MOB-irodán archiváljuk, ahol a MOB tagjai igény esetén megtekinthetik a részletes sportági 
felkészülési terveket.  Az alábbiakban a felkészülési tervek, programok rövidített, szerkesztett változata olvasható. 

Olimpiai „A” kerettagság feltételei
• a XXXI. Nyári Olimpiai Játékok kvalifikációs előírásainak teljesítése;
• felnőtteknél 2012. évtől olimpia 1-24; vb 1-16., Eb 1-8. helyezés;
• a legidősebb utánpótlás-korosztályban vb 1-6., Eb 1-3., helyezés;
• asztalitenisz, kerékpár, tenisz, tollaslabda sportágakban a világranglista 1-100. helyezettje;
•  a szintteljesítéshez kötött sportágakban (pl.: atlétika, úszás) a londoni olimpiai kvalifikációra meghatározott 

„B” szint teljesítése;
• csapatsportágakban vb, Eb-döntő-tornán részvétel;
•  amennyiben korábban nemzetközi eredményt elért sportoló a fenti kritériumokat nem tudja teljesíteni (pl.: 

sérülés, családi ok, stb.), illetve olyan tehetséges versenyzőről van szó, akkor a szövetség szakmai testülete és 
elnöksége javaslatára a MOB egyedi elbírálása alapján dönthet a sportoló „A” kerettagságáról. 

A kerettagságra történő javaslatot a szövetség szakmai testületének és elnökségének egyetértésével a sportágvezetők 
egyeztetik a MOB Sportigazgatóságának szakembereivel.

Olimpiai „B” kerettagság feltételei
Az olimpiai kvalifikáció megszerzésére esélyes, de a fenti eredményekkel nem rendelkező versenyzők.
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8.1. ASZTALITENISZ

A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) tagországainak száma: 215, (világviszonylatban a legtöbb országban űzött 
sportágak közé tartozik).
A nemzetközi asztalitenisz-versenyek eredményességi listáját magasan az ázsiai országok, főként Kína, Dél-Korea, Japán, 
Tajvan, Szingapúr uralják, egyedüli európai országként Németország képes megközelíteni őket. Magyarország a női verseny-
zői révén az európai élmezőnybe tartozik a németek, románok, osztrákok, lengyelek, valamint az oroszok mellett, míg férfi 
asztaliteniszezőink a középmezőnyben foglalnak helyet.
A Magyar Asztalitenisz Szövetségnek jelenleg 560 szakosztálya és 4041 igazolt sportolója (555 nő és 3486 férfi) van.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    3
• aranyérmek száma      -
• összes érem száma      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján)  0-1

Válogatási elvek
Női szakág
Póta Georgina helyzete egyértelmű, hiszen az ő helyét az olimpián csak egy esetleges sérülés, illetve egy hosszú rossz 
versenyzési széria veszélyeztetheti. A többi felnőttválogatott-versenyző esetében a világranglista-pozíció és a nemzetközi 
eredményesség lesz a döntő.

Férfi szakág
A válogatás elsősorban a nemzetközi versenyeken, Európa- és világbajnokságokon elért eredmények tükrében történik. 

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Női szakág
2014. világbajnokság, csapatverseny, 4 fő, 1-12. hely;
2014. Európa-bajnokság, csapatverseny, 5 fő, 1-6. hely;
2015. világbajnokság, egyéni és páros, 4 fő;
2015. Európa-bajnokság, egyéni, csapat, páros, 5 fő, csapat 1-6. hely, egyéniben egy olimpiai pont;
2016. világbajnokság, csapatverseny, 4 fő, 1-12. hely;
Reálisan tervezve a világbajnokságon csak nagy bravúr esetén tudunk pontszerző helyre kerülni. Az Európa-bajnokságok 
esetében már más a helyzet, de nehéz megmondani, hogy melyik évben milyen versenyszámot rendeznek, mert az ETTU, 
az európai szövetség „nem áll a helyzet magaslatán”. A 2014. évben csapat, egyéni és páros versenyszámot is kellett volna 
rendezni, de mivel nem találtak rendezőt és a Portugálok csak úgy vállalták el, ha csak a csapatversenyt rendezik meg, az 
ETTU erre engedélyt adott. Így jelen pillanatban nehezen megmondható, hogy az Európa-bajnokságok során milyen ver-
senyszámok kerülnek programba.

Férfi szakág
A 2013-as Európa-bajnokságon a célkitűzés az első osztályban maradás volt, amit a magyar csapat teljesített is. A meg-
szerzett 16. helyezés elég volt a bennmaradáshoz az elitosztályban. A 2014-es világbajnokságon szintén az első osztályban 
maradás a cél, ami a sorsolás és az ellenfél csapatait nézve nem lesz könnyű feladat. A 2014-es portugáliai Európa-bajnok-
ságon a csapatnak már nem a bennmaradás, hanem egy esetleges nyolc közé jutás lenne a cél, valamint a következő évben 
rendezendő egyéni Európa-bajnokságon a legjobb 16 közé jutás. Éremszerzésről itt sem beszélhetünk, de egy-egy kiugró 
jobb eredmény bármelyik világ- vagy Európa-bajnokságon szereplő játékostól elvárható.



Kvalifikációs stratégia
A riói olimpiára új kvalifikációs szisztémát vezetnek be. Európából összesen 11 játékos szerezhet kvótát. Erre két verse-
nyen van lehetőség, új verseny az ún. Európa-játékok, ahol az egyéni verseny győztese szerez kvótát, valamint az európai 
selejtezőn 10 játékos teheti meg ugyanezt. Megszüntetik a világpótselejtező-versenyt. Aki innen nem kvalifikál, annak a 
2016. májusi világranglistáról van esélye kvótát szerezni. Innen 22 versenyző szerez kvótát, leszámítva azokat, akik már 
megszerezték a kontinentális selejtezőkön a részvétel jogát, és adott országonként maximum 2 játékos számítható be. 
Jelen számítások alapján, aki 70 és 80 között van a 2016. májusi világranglistán, az az olimpiai kvalifikációtól függetlenül 
bekerülhet az indulók közé.
Ez a rendszer szinte kizárja a meglepetés lehetőségét, hiszen a kontinentális selejtezőkről alacsonyabban jegyzett játéko-
soknak szinte nem lesz esélye. A csapatkvalifikáció akkor sikerülhet, ha 2 játékosunk kvalifikál egyénire, ami az előbb kifej-
tett dolgok miatt nem lesz egyszerű.
Ami biztos, nagyon fontos lesz az elkövetkező időszakban, főleg a 2015. és 2016. év elején lévő world tour-versenyeken való 
részvétel. Póta Georgina esetében a legfontosabb feladat a jelenlegi pozíciójának megtartása.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
• a szövetség képviselete az évenként rendezendő világversenyek közgyűlésein;
•  az Ormai Csarnok révén a Nemzetközi Szövetséggel együttműködésben végzett szakmai feladatok végrehajtá-

sa (ösztöndíjasok edzőtáboroztatása, edzőképzés – a csarnok 2011-től az ITTF egyik európai edzőközpontja);
• tisztségviselőink különféle bizottságokban végzett munkájának folytatása;

A nemzetközi tisztségviselők névsora:
Faragó Judit – ITTF vezérigazgató, versenyprogram ügyvezető igazgató;
Barsai Emese – ETTU Paralimpiai Bizottság – vezető;
Szily Márta – ETTU Játékvezető Bizottság – tag; 
Bencsik Zoltán – ITTF versenymenedzser; 
Lajtai Kristóf – ETTU Ifjúsági Bizottság – tag.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség vezetősége komolyan fontolgatja egy esetleges Európa-bajnokság megrendezését 2016-
ban, valamint a sportágfejlesztési stratégia 2020-ig tartó periódusában egy világbajnokság Magyarországra hozatala is 
szerepel a sportág távlati tervei között. Infrastrukturális helyzetünk javításával sportdiplomáciai pozíciónk megerősítésére 
is törekszünk. A Tüskecsarnok elkészültével újabb létesítmény állhat az asztalitenisz rendelkezésére. Így a továbbiakban 
lehetőségünk adódik nemzetközi edzőtáborokkal egybekötött konferenciákat, valamint versenyeket rendezni, ami szintén 
a sportág diplomáciai helyzetét hivatott erősíteni. 

A sportág egészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A keretorvos, dr. Pavlik Attila a Sportkórházban dolgozik, rajta keresztül is tartjuk a kapcsolatot a kórházzal. A válogatott 
sportolók mindegyike (felnőtt és utánpótlás) a Sportkórházba jár ellátásra. A sportágban orvosi bizottság nem működik. 
Minden évben megtörténnek a szokásos klinikai és a terheléses vizsgálatok is, amelyen igyekszünk az innen származó ered-
ményeket a felkészülés során hasznosítani, felhasználni. A MOB által alkalmazott gyógytornászok rendszeresen segítik a 
keret tagjainak rehabilitációját, a keretorvos javaslatára készséggel állnak rendelkezésre. Pszichológus is segíti a válogatott 
felkészülését, ezt a jövőben is igénybe kívánjuk venni. A sporttáplálkozásról igyekszünk felvilágosítást nyújtani a versenyzők 
számára, a versenyzők igény szerint fordulhatnak a keretorvoshoz, illetve a Sportkórház dietetikusához is. Táplálékkiegé-
szítőket egységesen nem alkalmazunk, multivitaminok szedését és sportitalok fogyasztását javasoljuk a versenyzőknek. 
TUE-engedéllyel egyik versenyző sem rendelkezik.

A doppingellenes feladat kiemelt terület, de az asztalitenisz nem tartozik a doppingérzékeny sportágak közé, melyet bi-
zonyít a gyakorlatilag nullával egyenlő pozitív esetek száma. Sokkal inkább a prevenciót kell megemlíteni sport-
águnkkal kapcsolatosan, hogy a nem odafigyelésből keletkező doppingvétség elő se fordulhasson. 
Éppen ezt megelőzendő immár megszokott gyakorlat, hogy kerettag versenyzőink 
betegségük, sérülésük esetén kizárólag a keretorvoshoz vagy az általa 
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megadott specialistához fordulhatnak panaszukkal. A fiatalok esetében a különféle drogok térnyerése miatt válik nélkü-
lözhetetlenné a felvilágosítás. Szövetségünk a jövőben is változatlanul igazodik a központi sportirányítás ezen a terüle-
ten megfogalmazott elvárásaihoz (pl.: beszámolók elkészítése, keretek leadása, holléti nyilvántartással kapcsolatos teen-
dők, információs anyagok eljuttatása az érintetteknek, konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel). 2013-ban a 
sportágfejlesztési stratégia révén lehetőség volt a szövetség által megrendelt doppingellenőrzések megvalósítására.  
Az olimpiai felkészülési periódus hátralévő részében évenkénti rendszerességgel kívánjuk az ellenőrzéseket elvégeztetni.

A sportág létesítményhelyzete 
Nagy segítség a szakmai munka elvégzésében az Ormai László Asztalitenisz Csarnok használati joga, ahol lehetőség van 
reggeltől estig 15 asztalon edzeniük a felnőtt és utánpótlás kereteinknek. A csarnok révén a Héraklész költségvetési kere-
tünket is optimálisabban tudjuk felhasználni, hiszen szállásköltségek így nem keletkeznek. Folyamatban van 5 év helyett a 
10 éves használati jog megszerzése, ami már az ITTF-edzőtáborok tervezését is lehetővé tenné. Ez esetben a világszövetség 
anyagilag is hozzájárulna a csarnok korszerűsítési munkálataihoz.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Sportágvezető: Dr. Stocker Miklós főtitkár.
A felkészülésért felelős szakemberek: Téglás Péter – női válogatott edző; Pázsy Ferenc – férfiválogatott edző; Dr. Pavlik Attila 
– orvos; Dr. Váczi Márk – kondícióedző; Bándó Alexandra – masszőr; Somosi Miklós – egyéni edzésvezetés.

Olimpiai keretek

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Lakatos Tamás 1995.08.12. KSI SE egyes, csapat

2. Szudi Ádám 1996.01.29. Jászkun Volán Sport Club Kft. egyes, csapat

3. Madarász Dóra 1993.09.03. Budaörsi SC egyes, csapat

4. Póta Georgina 1985.01.13. TTC Berlin Eastside egyes, csapat

5. Pergel Szandra 1988.12.24. Budaörsi SC egyes, csapat

6. Ambrus Krisztina 1992.08.24. SV DJK Kolbermoor (GER) egyes, csapat

7. Pattantyús Ádám 1978.10.10. St. Louis (FRA) egyes, csapat

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
Növelni kell a válogatott kerettagok regenerációs lehetőségeit a fokozott igénybevétel miatt. Rendszeresen figyelni kell a tú-
ledzettségre utaló, vérből kimutatható biomarkereket.  A sportolók életmódját, táplálkozási szokásait nyomon kell követni.



8.2. ATLÉTIKA
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) tagországainak száma: 203 – a világ egyik legnagyobb sportszervezete. 
A nemzetközi eredményeket elérő, és azokat meghatározó országok száma a sikeres fejlesztési programoknak köszönhető-
en folyamatosan nő, így Magyarországnak is folyamatosan fejlődnie kell ahhoz, hogy meg tudja őrizni helyét a világverse-
nyeken érmet szerző országok listáján. A világbajnokságokon rendre 200 országnál több vesz részt és érmeket is több mint 
60 ország atlétáinak akasztanak a nyakába. 
A Magyar Atlétikai Szövetség taglétszáma egyelőre nem ad pontos képet arról, hogy mennyien atletizálnak hazánkban, 
mivel az igazolási rendszer nem teszi kötelezővé a fiatalok versenyengedélyének a kiváltását. Több ezren vannak az ország-
ban, akik edzésre járnak, azonban versenyen egyelőre nem próbálták ki tudásukat. A szövetség egyik kiemelt célja, hogy ezt 
megreformálja és minél hamarabb pontos adatokkal szolgáljon arról, hogy mennyien futnak az országban akár klubokban, 
akár azokon kívül.
Az elmúlt négy évben a Magyar Atlétikai Szövetség újra olimpiai bajnokot adott Magyarországnak Pars Krisztián személyé-
ben, valamint a 2005-ös helsinki világbajnokság óta először állhatott dobogóra magyar versenyző, ráadásul kétszer is, 2011-
ben és 2013-ban! Felnőtt versenyzőink – elsősorban Pars Krisztián – kiemelkedő sikereket értek el, és meg kell említeni 
több olyan fiatal tehetséget, aki már évek óta kopogtat a siker ajtajában és lehet, hogy pont az idén, a zürichi Eb-n robban 
be a fináléba. Baji Balázs 110m gáton, Márton Anita súlylökésben, Orbán Éva kalapácsvetésben, Kazi Tamás 800m-en, Papp 
Kriszta 10 000m-en, Deák-Nagy Marcell 400m-en érheti el élete legjobbját. 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    14-20
• aranyérmek száma      0-1
• összes érem száma      1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján)  4-8

Válogatási elvek
A vb, Eb-re vonatkozó általános válogatási alapelvek, módszerek:

•  a világversenyekre a verseny szervezője (IAAF, EAA) nevezési szinteket ír ki, ezek teljesítése nélkül a verseny-
zők nevezése technikailag nem lehetséges;

•  a MASZ nem ír elő külön kiküldetési szinteket, de a nevezési szintek teljesítése nem jelent automatikus 
nevezést, illetve a részt vevő csapatba kerülést;

•  a nevezésről, illetve a részt vevő csapatba kerülésről a mutatott forma és a nemzetközi konkurencia alapján, 
a referensekkel és az érintett edzőkkel történő egyeztetés után a sportigazgató dönt;

•  azokban a versenyszámokban, ahol az előírt maximális létszámnál több atléta nevezése, illetve a részt vevő 
csapatba kerülése előrevetíthető, a sportigazgató írja ki a válogatás konkrét feltételeit;

•  az Európa-bajnokságon alapvetően olyan atlétákat indítunk, akiknek reális esélyük van a legjobb 12 közé 
kerülni;

•  a világbajnokságon alapvetően olyan atlétákat indítunk, akiknek reális esélyük van a legjobb 16 közé kerülni, 
ez alól a menedzselési céllal beválogatott, főként fiatal atléták kivételt képezhetnek.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
 2014 Eb
 - tervezett induló versenyzők száma     20-25
 - aranyérmek száma     0-1
 - összes érem száma     1-2
 - olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) 8-103
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2015 vb
 - tervezett induló versenyzők száma    10-15 
 - aranyérmek száma      0-1
 - összes érem száma      1
 - olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján)  4-8

2016 Eb
 - tervezett induló versenyzők száma    20-25
 - aranyérmek száma      0-1
 - összes érem száma      1-2
 - olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján)  8-12

Kvalifikációs stratégia
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) kvalifikációs „A” illetve „B”’ szinteredményeket határoz meg, amit az adott perió-
duson belül teljesíthetnek az atléták. A pontos részleteket még nem kaptuk meg. A hírek szerint erősebb szintek megálla-
pítása várható, mint London előtt. A Magyar Atlétikai Szövetség csak azokat az atlétákat fogja csapattagságra javasolni, akik 
a szinteket a nemzetközi versenynaptárban szereplő (IAAF, EAA) versenyeken vagy a MASZ versenyrendszerében szereplő 
kiemelt versenyeken érik el.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők 
A 2015. év a változás éve lesz a nemzetközi atlétikában, mivel az IAAF elnöke, Lamine Diack úr leköszön, és nem jelölteti újra 
magát. 1999 óta vezeti a szövetséget, és mivel addigra 82 esztendős lesz, úgy gondolja, itt az ideje, hogy átadja a vezető szerepet. 
Eddig két potenciális jelölt neve hangzott el, a 2012-es londoni olimpiai szervezőbizottság elnöke, Lord Sebastian Coe, illet-
ve a korábbi 34-szeres világcsúcstartó ukrán rúdugrólegenda, Szerhij Bubka. Mindkét úriember jelenleg az IAAF alelnöke. 
Felmerülhet még az első számú alelnök, Robert Hersh (Egyesült Államok) kandidálása is. 
Az már most biztos, hogy bárki is veszi át az irányítást, hatalmas feladattal találja szemben magát, mivel az atlétika mint 
sportág nem tudta az elmúlt pár évben tartani a lépést azzal a dinamikus fejlődési tempóval, amit más sportágak diktáltak. 
Ez megmutatkozik nézettségi adatok, szponzorok, stadiontelítettségek terén is. A választás az IAAF-kongresszuson, az au-
gusztusi pekingi világbajnokságot megelőző két napban lesz.

Míg az IAAF 2015 augusztusában választ, az európai szövetség már áprilisban új elnököt és új elnökségnek szavaz bizalmat. 
Lamine Diack úrhoz hasonlóan a regnáló elnök, Hansjörg Wirz (SUI) szintén 16 év után válik meg posztjától, mivel az EAA 
alapszabálya nem engedi, hogy 70 évnél idősebb tisztésgviselője legyen a tanácsnak. Több jelölt is pályázik Wirz elnök úr 
helyére, köztük a korábbi francia főtitkár, jelenlegi EA-alelnök Jean Gracia, a norvég elnök, korábbi EAA-alelnök Svein-Arne 
Hansen, illetve a 2012-es helsinki Eb és a 2005-ös vb szervezőbizottságának elnöke, Antti Pihlakoski (FIN) is. 

A Magyar Atlétikai Szövetség Gyulai István 2006-os hirtelen halála óta nem rendelkezik választott tisztségviselőkkel az IA-
AF-ben, illetve dr. Schulek Ágoston 2007-ben került ki az EAA tanácsából, így a kontinens vezetőségében is képviselő nélkül 
vagyunk. A MASZ célja, hogy 2015-ben legalább az EAA tanácsában, de potenciálisan az IAAF tanácsában is szerephez 
jusson. Ehhez a szükséges előkészületeken folyamatosan dolgozik a szövetség, ugyanakkor nagy reményeket fűz a MOB 
Nemzetközi és Sportdiplomácia Bizottságához ezen a téren.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Az OSEI országos keretein belül rendszeres szűrővizsgálatokon és alkalmassági vizsgálatokon vesznek részt sportolóink egyéni, 
illetve egyesületi szervezésben. A válogatott kerettagok részére 24 órás non-stop call center működik, és az országban 10 
kiemelt intézet fogadja az atlétákat. A riói kvalifikációra esélyesnek tartott atlétákat R16 kóddal jelölik, ők kiemelt ellátásban 
részesülnek (minimumra csökkentett várakozási idő, szinte azonnali ellátás, állami finanszírozás). Az egyéni igényekhez igazod-
va számos, az OSEI hálózatán kívüli szakintézmény is segíti az atléták sportegészségügyi ellátását. Ebben az esetben a keret-
orvos a szükséges konzultációkra minden esetben rendelkezésre áll. A keretorvos részt vesz a VKESZ egy-két havonta tartott 
értekezletén, ahol az éppen aktuális feladatokat, információkat tárgyalják meg. A keretorvos és az egészségügyi team tagjai 

rendszeres továbbképzéseken, konferenciákon vesznek részt itthon és külföldön egyaránt. 



A szövetség az aktuális doppingellenes hírekről, szabályokról szóban és írásban is tájékoztatja országszerte a szakosztályo-
kat, egyesületeket, akik azokat továbbítják a sportolók, azok edzői és szakemberei felé. A szövetség honlapján az alapinfor-
mációk (elérhetőségek, telefonszámok, linkek) mellett további rendszeresen frissülő doppingellenes információkat osztunk 
meg az sportolókkal, edzőkkel, szakemberekkel. Az RTP által nyilvántartott sportolókat ellátjuk a szükséges információkkal, 
valamint adott esetben emlékeztetjük őket a kötelezettségeikről.
Edzőtáborokban, versenyeken, illetve a keretorvosi megbeszéléseken az egyéni igényeknek megfelelően történik a tájékoz-
tatás, tanácsadás. Az egészségügyi team tagjai maguk is rendszeresen részt vesznek a MACS és más, külföldi antidopping 
szervezet által tartott doppingellenes kurzusokon, előadásokon.  

A sportág létesítmény helyzete 
A Magyar Atlétikai Szövetség olimpiai kerete a sportág sajátosságaiból adódóan teljesen szétszórva található az ország 
területén. Bár a kiemelt fejlesztéseknek köszönhetően egyre nagyobb hangsúlyt tudunk fordítani a műhelymunkára, illetve 
a kiemelt klubok támogatására, mégis vannak olyan kerettagok, akiknek a felkészülése egyelőre létesítmény szempontból 
megoldatlan.
A MASZ elnöksége által elfogadott létesítményberuházási terv többek között ezen is igyekszik segíteni, mégis azt kell mon-
danunk, hogy az elsősorban a Budapesti Olimpiai Központ területén található lehetőségek nem méltóak és elégségesek 
a sikeres olimpiai felkészüléshez. Olyan alapszükségletek hiányoznak, mint atlétikai dobóeszközök, illetve futó-és ugróesz-
közök. Az eszközök hiánya mellett a meglévő eszközök tárolása, azok minőségének megőrzése sem elfogadható. Komoly 
nehézségekbe ütközik így a felkészülés. 

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek 
A felkészülésért felelős szakemberek:
Sportigazgató: Spiriev Attila;
Utánpótlás-referens: Lengyák György;
Sprint-gát referens: Németh Roland;
Közép-, hosszútáv referens: Csoma Ferenc;
Ugró-, összetett referens: Szabó Dezső;
Dobóreferens: Divós Katalin;
Gyalogló szakági megbízott: dr. Urbán Ákos.

A felkészítésben részt vevő további edzők, szakemberek:
ifj. Tomhauser István, John Smith, dr. Gyimes Zsolt, Szabó István, Annus Adrián, Szabó György, Németh Zsolt, Németh Lász-
ló, Kerekes László, Pokrovenszki József, Káldy Zoltán, Bácskay Béla, Zentai Tibor, Eperjesi László, Zsivoczky Attila, Juraj Ben-
cik, Karlik Pál, Giczei Csaba, Kámán Ferenc, Tóthné Stupián Anikó, Török János, Bakosi Béla, Dömötör Balázs, Szabó Róbert, 
Varga Sándor, Lukács László, Varga Lőrinc, Széles Lajos, Ecseki Tibor, Széles Imre, Suba László, Farkas Roland, Olasz Tamás, 
Fazekas Gáspár, Petrovai József, Kasperkiewicz Gábor, Boris Volkov, Bálint Béla, Bagyinszki Géza, Urbanikné Rosza Mariann.

Orvos, masszőr, pszichológus, kondícióedző, gyógytornász, terapeuta:
Dr. Kiss-Polauf Mariann: orvos;
Igaz Bálint: terapeuta, masszőr;
Szűts Zoltán: masszőr.
Szeretnénk igénybe venni Dr. Téglásy György főorvos úr együttműködését.
A versenyzők a saját klubjaik orvosaival és egyéb egészségügyi szakembereivel is dolgoznak.
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Olimpiai keretek
„A” keret

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Baji Balázs 1989 Békéscsabai AC 110m gát

2. Deák Nagy Marcell 1992 Gödöllői EAC 400m

3. Kiss Dániel 1982 Ikarus BSE 110m gát

4. Kazi Tamás 1985 Debreceni SC 800m

5. Szabó Barbara 1990 UTE magasugrás

6. Hudi Ákos 1991 Haladás VSE kalapácsvetés

7. Kővágó Zoltán 1979 Szolnoki Honvéd diszkoszvetés

8. Németh Kristóf 1987 Dobó SE kalapácsvetés

9. Pars Krisztián 1982 Dobó SE kalapácsvetés

10. Szikszai Róbert 1994 Nyírsuli diszkoszvetés

11. Helebrand Máté 1989 Nyírsuli 20km gyaloglás

12. Erdélyi Zsófia 1987 UTE 10 000m, maraton

13. Papp Krisztina 1982 UTE 10 000m, maraton

14. Bácskay Zsófia 1997 Continent C. SE kalapácsvetés

15. Banga Beatrix 1995 Dobó SE kalapácsvetés

16. Fertig Fruszina 1993 VEDAC kalapácsvetés

17. Gyurátz Réka 1996 Dobó SE kalapácsvetés

18. Márton Anita 1989 Titán TC Szeged súlylökés

19. Orbán Éva 1984 VEDAC kalapácsvetés

20. Völgyi Helga 1996 Dobó SE kalapácsvetés

21. Krizsán Xénia 1993 Bp. Honvéd hétpróba

22. Zsivoczky-Farkas Györgyi 1985 Bp. Honvéd hétpróba

23. Madarász Viktória 1985 UTE 20km gyaloglás

„B” keret
24. Kása Tibor 1987 Haladás VSE 400m (4x400m)

25. Koroknai Máté 1993 Debreceni SC 400m gát (4x400m)

26. Koroknai Tibor 1990 Debreceni SC 400m gát (4x400m)

27. Móricz Bálint 1995 Haladás VSE 400m (4x400m)

28. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 110m gát

29. Minczér Albert 1986 VEDAC 3000m akadály

30. Szalai Benjamin 1992 VEDAC 3000m akadály

31. Szemeti Péter 1988 UTE 1500 m

32. Bakosi Péter 1993 Nyírsuli magasugrás

33. Gerencsér Ádám 1994 Tatabányai SC magasugrás, tízpróba

34. Szabó Márk 1993 Debreceni SC távolugrás

35. Halász Bence 1997 Dobó SE kalapácsvetés

36. Kürthy Lajos 1986 Mohácsi TE súlylökés

37. Pásztor Bence 1995 VEDAC kalapácsvetés

38. Rakovszky Tbor 1994 KSI SE súlylökés

39. Rivasz-Tóth Norbert 1996 Törökszentm. DAK gerelyhajítás

40. Seres András 1989 Maximus KSE diszkoszvetés

41. Simon Péter 1994 Bp. Honvéd súlylökés

42. Töreky Balázs 1993 VEDAC kalapácsvetés



43. Török Krisztián 1987 KARC gerelyhajítás

44. Hódosi Máté 1993 KARC tízpróba

45. Rácz Sándor 1986 UTE 20/50km gyaloglás

46. Venyercsán Bence 1996 Bp. Honvéd 20km gyaloglás

47. Ferenczi Melinda 1997 Zalaszám-ZAC 200m

48. Guba Liliána 1995 Szolnoki MÁV 200m

49. Kaptur Éva 1987 Gödöllői EAC 200m (4x400m)

50. Kéri Bianka 1994 VEDAC 400, 800m

51. Kozák Luca 1996 Debreceni SC 100m gát

52. Nguyen Anasztázia 1993 Bp. Honvéd 100m

53. Palásti Luca 1996 Nyírsuli 400m (4x400m)

54. Répási Petra 1996 Gödöllői EAC 100m gát

55. Szarvas Dóra 1994 Debreceni SC 400m gát

56. Zajovics Nóra 1994 Győri AC 400m gát

57. Zsigovics Natália 1991 ARAK 400m (4x400m)

58. Kószás Kriszta 1994 Győri AC 1500m, 3000m akadály

59. Tóth Lili Anna 1998 DOVASE 3000 m akadály

60. Berecz Bernadett 1988 Egri SSE távolugrás

61. Bihari Patrícia 1992 KSI SE magasugrás

62. Schmelcz Fanny 1992 KARC távolugrás

63. Siskó Zsófia 1994 Bp. Honvéd rúdugrás

64. Szabó Diána 1993 Bp. Honvéd rúdugrás

65. Gergelics Cintia 1991 Dobó SE kalapácsvetés

66. Juhász Vanda 1989 FTC gerelyhajítás

67. Ormay Anikó 1991 TFSE gerelyhajítás

68. Szilágyi Réka 1996 Szolnoki MÁV gerelyhajítás

69. Váradi Krisztina 1993 KARC diszkoszvetés

70. Marton Mercédesz 1995 Békéscsabai AC 20km gyaloglás

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok 
A kiemelt fejlesztési programnak köszönhetően a Magyar Atlétikai Szövetség nagyságrendekkel jobb helyzetben van a 
2016-os riói olimpiára történő felkészülés kapcsán, mint volt a 2012-es londoni olimpiát megelőzően. Azonban maga a 
tény, hogy megnövekedett anyagi lehetőségei vannak a szövetségnek, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a felkészülés 
is rendben tud majd zajlani. Az elmúlt évben többször is tapasztaltuk, hogy sajnos a támogatási összegekkel kapcsolatos 
bizonytalanság, illetve a szerződéskötések időpontjával, majd azok folyósításával kapcsolatban felmerült késések bizony 
többször veszélybe sodorták atlétáink edzőtáborozásait, felkészülési terveit. A biztos anyagi háttér így önmagában nem 
elég a felkészüléshez, a támogatásoknak rendelkezésre kell állniuk előre kiszámítható mértékben, és időben kell tudnunk 
lehívni azokat, ellenkező esetben a felkészülés nem biztosított.
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8.3. BIRKÓZÁS

A Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA) tagországainak száma: 166.

Kötöttfogás
A nemzetközi élmezőny kiszélesedett, mert az orosz utódállamok továbbra is tartják meghatározó szerepüket. Óriási előre-
lépés tapasztalható az iráni birkózásban.  Az élmezőnyhöz tartozik a nagy hagyományokkal rendelkező Törökország, Bulgá-
ria. A kisebb súlycsoportokban főleg a Koreai Köztársaság, Japán jeleskedik, nagyobb súlyokban Kuba és további súlyokban 
a skandináv országok brillíroznak.
Ebben az óriási mezőnyben kell és tud helytállni a magyar csapat! Az utóbbi világversenyeken (olimpia, vb, Eb) mindig tud-
tunk érmeket szerezni és a csapat összesítésben az élbolyban végezni.

Szabadfogás
Szabadfogásban az eredményességet meghatározó országok: Irán, Egyesült Államok, Oroszország, Grúzia, valamint a hono-
sított orosz versenyzőkkel szereplő Azerbajdzsán, Ukrajna, India, az alsóbb súlycsoportokban Japán, Észak-Korea. A magyar 
birkózók az elmúlt évek során kevés kivételtől eltekintve minden évben tudtak érmet, érmeket nyerni a világversenyeken. 
A hazai mezőny mennyiségét és minőségét, valamint a velük azonos lehetőségekkel rendelkező (általában a sokkal jobb 
lehetőségű országokat is) országokat magasan megelőzik eredményességben! A magyar szabadfogás az elmúlt években 
folyamatosan erőn felül teljesített.

Női szakág
Amióta a női birkózás 2004-ben olimpiai szám lett, rohamos fejlődésnek indult. Nemzetközi viszonylatban az előrelépés 
sokkal inkább érezhető, mint Magyarországon. A nemzetközi és világversenyek súlycsoportonkénti létszáma erősen meg-
növekedett. Azokban az országokban, ahol a női birkózást egyenértékűnek tekintik a férfivel, súlycsoportonként 4-5 olyan 
versenyzőt is képesek lennének indítani az aktuális világversenyen, aki megállja a helyét. A magyar csapatnak jelenleg ösz-
szesen 4-5 nemzetközi szintű versenyzője van.
A női birkózást meghatározó országok folyamatosan az élmezőnybe tartoznak, és egyre nagyobb utánpótlásbázissal rendel-
keznek: Egyesült Államok, Kanada, Japán, Kína, Mongólia, Oroszország, Ukrajna, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Svédor-
szág, Venezuela, Kolumbia, Bulgária, India, Lengyelország.
A magyar csapat a tavalyi vb eredményei alapján az első hét ország mellett nyolcadikként részt vehet az idei világkupán.

Valamennyi szakágban az új súlycsoportok kialakítása teljesen felboríthatja a jelenlegi számvetéseket. 

Célkitűzések
Kötöttfogás

• Tervezett kvalifikált versenyzők száma:    6
• aranyérmek száma      1
• összes érmek száma      2
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján)  10-12

Szabadfogás
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:     2-4
• aranyérmek száma      -
• összes érmek száma      1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján)  2-6



Női szakág
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    1
• aranyérmek száma      -
• összes érem száma      1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján)  1-4

Összes szakágban
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    9-11
• aranyérmek száma      1
• összes érem száma      4
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján)  13-22

Válogatási elvek
A magyar birkózóválogatottban az a versenyző szerepelhet, aki:

•  részt vesz, és megfelelő színvonalon teljesít a mindenkori hazai válogatóversenyeken, országos bajnokságon 
és a nemzetközi versenyeken (a korábbi években világ- és Európa-bajnokságokon, illetve olimpián eredmé-
nyesen szerepelt versenyzők megfelelő indokkal felmentést kaphatnak a mindenkori szövetségi kapitánytól);

•  vállalja, hogy maradéktalanul részt vesz a mindenkori szövetségi kapitány által előírt központi felkészülésben 
(a mindenkori szövetségi kapitány felmentést csak is kizárólag műtét vagy komoly egészségügyi probléma 
esetén fogadhat el);

•  munkájával példát mutat a fiatalabb versenyzők számára, valamint sportemberhez méltó magatartást tanúsít 
sporttevékenysége közben és a civil életben egyaránt.

• A szövetség elnöksége dönt az indulók névsoráról.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények 
Kötöttfogás:
2014. Eb.: 10 olimpiai pont; max. 2 érem
2014. vb.: 12 olimpiai pont; max. 2 érem 
2015. Eb.: 14 olimpiai pont; max. 2 érem  
2015. vb.: 14 olimpiai pont; max. 2 érem 
2016. Eb.: 12 olimpiai pont; max. 2 érem 

Szabadfogás:
2014. Eb.: 7 fő; vb 7 fő
2015. Eb.: 7 fő; vb 7 fő
2016. Eb.: 7 fő; olimpia 2-4 fő

Érmek száma:
Eb: 3-5
vb: 1-2
olimpia: 1
 
Olimpiai pontok száma:
Eb: 10-16
vb: 4-8
olimpia: 2-4
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Női szakág:

2014
tervezett indulók 

száma
érmek száma olimpiai pontok 

száma

Eb 6 2 8-10

vb 4 1 4-5

2015
tervezett indulók 

száma
érmek száma olimpiai pontok 

száma

Eb 8 1-2 8-10

vb 8 1 4-5

2016
tervezett indulók 

száma
érmek száma olimpiai pontok 

száma

Eb 8 1 4-5

vb

Kvalifikációs stratégia
Az olimpiai kvalifikációs rendszer nem változott. A 2015. évi világbajnokság az első kvalifikáló verseny, ahonnan súlycso-
portonként 6 versenyző jut ki. 2016-ban folytatódik a kvalifikáció a kontinentális versenyekkel, ahonnan súlyonként 2 fő 
kvalifikál. Ezt követi két világkvalifikáció, ahonnan súlycsoportonként 3, ill. 2 fő jut ki az olimpiára. Fő feladatunk, hogy a 
2016. évi világbajnokságon minél több versenyző megszerezze a kvalifikációt. Az itt kvalifikáltakkal könnyebb megtervezni 
a felkészülést, hiszen csak egy versenyre kell koncentrálni. Nehezebb a helyzet azoknál a versenyzőknél, akik nem tudnak 
egyből kvalifikálni, mert a formaidőzítést és a fogyasztásukat is több területre kell koncentrálni.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Sportdiplomáciai tevékenységünk fókuszában a 2014. szeptemberi FILA-kongresszus áll, ahol szövetségünk elnöke, Dr. He-
gedüs Csaba FILA Bureau mandátuma lejár. Az újabb 6 évre szóló újraválasztáshoz szükséges lobbitevékenységet az év 
valamennyi kontinentális bajnokságán, kiemelt FILA-versenyein megkülönböztetett fontossággal kezeljük. A cél érdekében 
számos kiutazást, kiadványok megjelentetését tervezzük. Ápolni kívánjuk a szomszédos országok szövetségeivel (Szerbia, 
Horvátország, Szlovákia, Románia, Szlovénia) fenntartott és túlzás nélkül kiválónak mondható szakmai kapcsolatainkat. 
Kiemelt nemzetközi verseny rendezési tapasztalatainak hiánya miatt szlovák barátaink segítséget kértek tőlünk az idei kadet 
vb megrendezésével kapcsolatos szakmai és logisztikai feltételek biztosításához, amelyben természetesen együtt fogunk 
működni velük. Szakmai programok, cserék révén erősíteni szeretnénk a határon túli magyarlakta területek birkózó egye-
sületeivel fenntartott határmenti együttműködést is.
A tavalyi év végén együttműködési megállapodást kötöttünk a világ közvetlen élvonalába tartozó Iráni és Azeri Birkózó 
Szövetséggel, amelynek keretében idén szeretnénk kölcsönösségi alapon rendezett versenyek, edzőtáborok, szakmai to-
vábbképzések révén továbbfejlődni valamennyi korcsoport vonatkozásában.

Nemzetközi tisztségviselőink
• Dr. Hegedüs Csaba FILA Bureau tag, FILA Média Bizottság elnöke,
• FILA Technikai Bizottság tagja;
• Gáspár Tamás  FILA Hall of Fame Bizottság tagja;
• Dr. Kővári László FILA Jogi és Etikai Bizottság tagja;
• Tar Mihály  FILA Strandbirkózó Bizottság tagja;
• Dr. Bakanek György FILA Sport Mindenkinek Bizottság tagja;
• Dr. Molnár Szabolcs FILA Orvosi, Prevenciós és Antidopping Bizottság tagja;
• Szekeres István FILA Média Bizottság tagja;
• Lőrincz Tamás  FILA Versenyzői Bizottság tagja.



A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A sportegészségügyi csapatmunka a birkózókereteknél erősödött, egyről háromra bővült a gyúrók száma, rendszeresen 
látogatja a keretet sportpszichológus, gyógytornász, fizioterápiás szakember, rehabilitációban és regenerációban jártas 
specialista. A három keret mellett továbbra is egy sportorvosi szakképesítéssel rendelkező állandó keretorvos működik. 
Az OSEI-vel ő tartja a kapcsolatot, a szükséges konziliumokat, egyéb vizsgálatokat és terápiákat is az ő közreműködésével 
végezzük. Az OSEI kutatóosztályával szoros a kapcsolat, a MOB-keretbe beleférő birkózók a teljesítmény-élettani vizsgála-
tok lehetőségeit teljes egészében kihasználják. A keret teljesítményének növelése komplex feladat. A táplálkozás optima-
lizálása, a versenysúly állandó felügyelete, a sérülések megelőzése, a rehabilitáció és regeneráció biztosítása, a korszerű, 
doppingmentes étrendkiegészítés és teljesítmény-élettani, lélektani felügyelet egyaránt a keretorvos feladatkörébe tarto-
zik. A versenyzőkkel való bizalmi kapcsolat kiépítése elengedhetetlen feltétele a keretorvosi munkának. Sokszor kell taná-
csot adni magánéleti, akár üzleti vagy családi kérdések esetén is. A teljesítményt ugyanis minden apró tényező befolyásolja. 
A sportegészségügyi és teljesítmény élettani háttér fenntartásának költsége kb. 25 kerettagra számítva az étrend-kiegészí-
tést is beleértve éves viszonylatban hozzávetőleg 20 millió forint.
A doppingmentesség téren alapvető a versenyzőkkel való folyamatos kommunikáció, információátadás és felvilágosító 
tevékenység. A birkózókeretnél sikerült elérni, hogy orvos tudta nélkül semmit – még étrendkiegészítőt sem – vesznek be. 
Orvos felügyeli a különböző készítmények fogyasztását, amelyek kizárólag bevizsgált termékek lehetnek. A kerettagjaink 
sikeres nemzetközi szerepléseik okán gyakran esnek át doppingvizsgálatokon, amik a rendszeres felvilágosító munkának 
köszönhetően mindeddig negatív eredménnyel zárultak. Edzői fórumokon, műhelymunkák keretében is folyik a doppingel-
lenes felvilágosító tevékenység. A hazai versenyeken hivatalból van doppingellenőrzés, külön vizsgálatokat nem tervezünk, 
tekintettel arra, hogy nem a doppingvizsgálatok számának emelése a megoldás a doppingmentes sport elérése érdekében.

A sportág létesítményhelyzete
Két fő területen edzőtáborozunk. Budapesten a Nemzeti Sportcsarnok Müller Ferdinánd edzőteremben, illetve a tatai 
edzőtáborban. A budapesti edzőtermet kinőttük. Itt edz a Mr. Tus iskola csapata kb. 30 fővel, a női válogatott kb. 20-
25 fővel, a szabad- és kötöttfogású válogatott kb. 50 fővel, és az utánpótlás Héraklész keret heti egy alkalommal kb. 50 
fővel. Érzékelhető, hogy a 12x3 méteres öltözőben milyen állapotok uralkodnak. A fürdőhelyiség felújításra szorul. A három 
birkózószőnyeg felülete ekkora létszámnál már kicsinek bizonyul. Mindenképpen szükséges lenne a változtatás nagyobb 
helyszínnel és korszerűbb ellátó helyiségekkel.  A másik helyszínünk Tata. Sajnos sok esetben nem tudunk ott edzőtáboroz-
ni, mert a létesítmények száma ezt nem teszi lehetővé.
A Körcsarnok jelenlegi állapotában alkalmatlan (azbeszt szigetelés) a korszerű, minőségi edzésre.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A felkészülésért felelős szakemberek: Struhács György szövetségi kapitány; Gulyás István szövetségi kapitány; Fodor Zoltán 
edző; Nagy Lajos utánpótlás-válogatott edző; Wöller Ákos felnőttválogatott edző; Maróthy István szakmai alelnök.

További szakemberek: Dr. Bakanek György orvos; Hadi Gergely masszőr; Dr. Balassa Levente pszichológus; Vadas Judit gyó-
gytornász; Moldvai Ildikó gyógytornász; Pál Norbert női válogatott masszőr; Dr. Harasztiné Sárosi Ilona pszichológus
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Olimpiai keretek

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám Legjobb eredmény

1. Módos Péter 1987 Kertvárosi BSC kötöttfogás olimpia 3. vb 3.

2. Lőrincz Tamás 1986 Ceglédi VSE kötöttfogás olimpia 2. Eb 1.

3. Lőrincz Viktor 1991 Ceglédi VSE kötöttfogás Eb, vb 3.

4. Kiss Balázs 1983 BVSC kötöttfogás vb 1. vb 3.

5. Deák-Bárdos Mihály 1975 Diósgyőri BC kötöttfogás vb 2. EB 1.

6. Bácsi Péter 1983 FTC kötöttfogás olimpia 5. Eb 1.

7. Kozák István 1990 Ceglédi VSE kötöttfogás Eb 5.

8. Krasznai Máté 1992 FTC kötöttfogás junior Eb 3.

9. Knipli Csongor 1993 Szigetvár kötöttfogás  

10. Szabó László 1990 Vasas kötöttfogás egyetemi vb 2.

11. Szabó Martin 1989 Sziget SC kötöttfogás  

12. Korpási Bálint 1987 BVSC kötöttfogás junior Eb 3.

13. Szabó Patrik 1992 Szget SC kötöttfogás  

14. Németh Iván 1986 FTC kötöttfogás junior Eb, vb 1.

15. Varga Ádám 1989 Vasas SC kötöttfogás  

16. Rizmajer György 1991 BVSC kötöttfogás junior Eb 1.

17. Lám Bálint 1991 BVSC kötöttfogás junior vb 1.

18. Kéri Zoltán 1999 Mogyoród kötöttfogás  

19. Hatos Gábor 1983 Haladás VSE szabadfogás olimpia 3.

20. Veréb István 1987 Haladás VSE szabadfogás VB 3.

21. Szmik Attila 1991 Csepeli BK szabadfogás junior vb 5.

22. Ligeti Dániel 1989 Haladás VSE szabadfogás Eb 2.

23. Csercsics Richárd 1991 Haladás VSE szabadfogás junior vb 3.

24. Molnár József 1992 Abony szabadfogás jun. vb 5. felnőtt Eb 5.

25. Lukács Norbert 1992 Csepeli BK szabadfogás  

26. Nagy Mihály 1993 ESMTK-Vác szabadfogás  

27. Gulyás Zsombor 1992 Csepeli BK szabadfogás junior vb 5.

28. Ligeti Richárd 1994 Haladás VSE szabadfogás  

29. Gyurits Gergely 1994 Csepeli BK szabadfogás  

30. Tóth Rafael 1991 FTC szabadfogás junior vb 5.

31. Dénes Mercédesz 1994 Érdi Spartacus női jun. vb 3. felnőtt Eb 5.

32. Barka Emese 1989 Vasas SC női Eb, vb 3.

33. Sastin Marianna 1983 Vasas SC női vb 1.

34. Sleisz Gabriella 1990 ESMTK-Mogyoród női Eb 5.

35. Némerth Zsanett 1994 UTE női junior Eb 2.

36. Galambor Ramóna 1996 Szigetvár női kadet Eb, vb 1.

37. Sándor Klaudia 1995 FTC-Gyál női junior Eb 5.

38. Egyed Zsanett 1996 Nagykanizsa női kadet Eb 5.

39. Száraz Vivien 1996 JÁSZ SE női kadet vb 5.

40. Aszódi Rita 1997 Kecskemét női kadet Eb 2.

41. Kőrösi Kitti 1993 Zalaegerszeg női felnőtt Eb-, vb-résztv.



Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
Az állam által biztosított sportágfejlesztési pénzek, melyek az olimpiára készülő versenyzők nyugodt felkészülését is bizto-
sítja, záloga lehet a jó olimpiai szereplésnek 2016-ban.
Szakmai véleményünk szerint a sikeres olimpiai szereplés legfontosabb eleme a központi felkészülés. A klubokban sajnos 
nincs megfelelő számú és minőségű edzőpartner. Mint az előzőekben említettük, a szereplésre esélyesek azok a verseny-
zők, akik már érmet, érmeket szereztek felnőtt világversenyeken. Esetükben óriási szerepe lesz az ésszerű versenyeztetés-
nek a sérülések elkerülése érdekében. A fiatalok, akik utánpótlásban már szereztek helyezéseket, az olimpia évére utolér-
hetik a felnőtt mezőnyt és a kvalifikációért eséllyel szállhatnak harcba. Úgy véljük ugyanakkor, hogy a következő, 2020. évi 
olimpia lehet az ő versenyük.
Az olimpiai felkészülést nagyban befolyásolja, hogy hazai környezetben nincsen komoly nemzetközi megmérettetés, amit 
nemzetközi edzőtáborral jól szervezetten össze lehetne kötni.
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8.4. EVEZÉS

A Nemzetközi Evezős Szövetség (FISA) tagországainak száma: 138.
A sportág erőviszonyai az elmúlt időben nem változtak. Összességében megállapítható, hogy az evezős sport rendkívül nép-
szerű a világ minden táján. Az olimpiai versenyek döntőit Londonban naponta 30-40 ezren látogatták és a NOB értékelése 
szerint az olimpia első hetében a legjobb rendezés az evezésé volt, valamint a legjobb hangulat is az evezőspályát uralta.
Magyarország szerepe a nemzetközi evezőséletben vegyes képet mutat. Míg U23-as világbajnokságokon-, Európa-bajnok-
ságokon számos döntős, nem olimpiai számban felnőtt érmes és az olimpiákra kvótás résztvevői helyezéseket tudunk 
felmutatni, addig olimpiai számokban világbajnokságokon és olimpiákon az utóbbi években adósak vagyunk a pontszerző 
eredmények elérésével.

Ahhoz, hogy egy több éves felkészülés után elérhessük a végső célt (sikeres vb- és olimpiai szereplés), versenyzőnként 
évről évre teljesíteni kell az előre lefektetett szakmai elvárásokat, célkitűzéseket, így sportágunk várható szereplése a világ-
versenyeken tervezhetőbbé válik. Csak megfelelő paraméterekkel rendelkező versenyzőtől várunk, várhatunk nemzetközi 
élvonalbeli teljesítményt! Ehhez szükséges a teljes szakmai programot szolgáló verseny- és tesztrendszer betartatása, szá-
monkérése. A válogatott sportolóktól elvárható terjedelmi és intenzitási mutatószámok okán folytatni kell az edzésnaplók 
számonkérését és a felmérők, tesztek eredményeinek táblázatban történő versenyzőnkénti folyamatos rögzítését a fejlődés 
nyomon követhetőségének érdekében. 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    6
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      0-1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  1-5
• 1xI – VI. helyezés („A” döntő):
• 2xI – XII. helyezés („A” vagy „B” döntő):

Válogatási elvek
A felnőtt válogatott „A” keret tagja lehet az a versenyző:

•  aki az Európa-bajnokságon I-VI., olimpiai számban korosztályos (felnőtt, U23) világbajnokságon I.-VIII helye-
zést ért el, illetve olimpián szerepelt;

•  aki az előző évi ifjúsági világbajnokságon olimpiai számban I-VI. helyezést ért el (kivétel, amennyiben utolsó 
volt), és következő évben felnőtt korcsoportba kerül;

•  akit az éves kijelölt hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményei alapján a szakmai vezető kerettagságra 
javasol. 

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
A 2014. évi világbajnokság célkitűzései: 2014.08.23-24.; Amszterdam (Hollandia)

Helyezés Hajóegység

1x 1-3. hely Férfi ks kétpárevezős / Férfi ks egy-, vagy négypárevezős

2x 1-6. hely Férfi kn kettes, vagy négyes / Férfi két-, és/vagy négypárevezős

3x 1-12. hely Férfi ks. kn négyes / Női egy-, vagy kétpárevezős / Férfi két-, és/vagy négypárevezős

1x 5-8. hely férfi ks nyolcas (nem olimpiai szám)



A 2014. évi Európa-bajnokság célkitűzései: 2014.05.30-06.01.; Belgrád (Szerbia)

Helyezés Hajóegység

1x 1-3. hely Férfi ks egypárevezős

2x 1-6. hely Férfi kormányos nélküli kettes vagy négyes / Férfi két-és/vagy négypárevezős

3x 1-12. hely Férfi ks kétpárevezős / Férfi egypárevezős / Férfi ks. négyes és/vagy kettes /

A 2015. évi világbajnokság célkitűzései (olimpiai kvalifikációs verseny): 2015.08.29-09.06.; Aiguebelette (Franciaország)

Helyezés Hajóegység

 1x 1-3. hely Férfi ks egypárevezős

 1x 1-6. hely Férfi ks kétpárevezős

 2x 1-9. hely Férfi kn kettes / Férfi ks. kn négyes / Férfi két-, és/vagy négypárevezős

 2x 1-12. hely Női egy-, vagy kétpárevezős / Női ks egypárevezős

 2x 5-10. hely Férfi ks négypárevezős / férfi ks nyolcas (nem olimpiai szám)

Amennyiben valamely csapat olimpiai hajóegységben az olimpiai ciklus során nemzetközileg elfogadható eredményeket ér 
el, jogosult lesz a kvalifikációs versenyen való indulásra.

Kvalifikációs stratégia
A 2015. évi világbajnokság és a 2016. évi európai zóna pótkvalifikációs versenye meghatározott eredményei alapján lehet 
kiharcolni az olimpiai részvételt, számonként és nemzetenként 1 hajóegységgel.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A MESZ kapcsolata a Nemzetközi Evezős Szövetséggel (FISA), a FISA Európai Elnökségével (European Rowing Manage-
ment Board), más országok, elsősorban az európai, ezen belül is a közép-európai régió evezős szövetségeivel hagyományo-
san jó, kiegyensúlyozott. A FISA tagszervezeteként az évente, a világbajnoksággal összekapcsolva megrendezésre kerülő 
FISA-kongresszuson mindig képviselteti magát a MESZ, erre célszerű a jövőben is hangsúlyt fektetni (2014 – Amszterdam, 
2015 – Aiguebelette, 2016 – Rotterdam). 

A sportág nemzetközi tisztségviselői
Szántó Éva

• FISA (Nemzetközi Evezős Szövetség) European Rowing Management Board tag,
• FISA Events Commission (Versenytechnikai Bizottság) tag,
• FISU (Nemzetközi Egyetemi Sport Szövetség) evezés sportágért felelős technikai bizottság vezetője.

dr. Kokas Péter
• FISA Orvosi Bizottság volt tagja, jelenleg meghívott szakértő. A TUE 2 Bizottság vezetője.Nemzetközi bírók

Dr. Mészáros László és Szántó Éva rendszeresen lát el versenybírói feladatokat a FISA-bajnokságokon és -világkupákon, illet-
ve egyéb nemzetközi versenyeken, meghívásoknak és bírói csereprogramoknak eleget téve különböző európai nemzetek 
bajnokságaiban. Terveink között szerepel FISA-bíróink számának növelése, további versenybírók felkészítése a nemzetközi 
vizsgára. 

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Közreműködő orvosok (sporttudományos stáb): dr. Kokas Péter: sporttudományos stáb vezetője; dr. Szabó Anita keretor-
vos; dr. Komka Zsolt orvos; dr. Györe István orvos; dr. Lénárt Ágota pszichológus; dr. Török Éva táplálkozástudományi szak-
ember; Lajkó Zsuzsa fizioterapeuta; Halász László masszőr.
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Doppingellenes feladatok:
•  a Magyar Evezős Szövetség a tavaszi alapozó edzőtáborozások alkalmával szervez doppingellenes felvilágosító 

előadást mind a felnőtt, mind az utánpótlás kerettagjaink számára az edzőtáborozások helyszínén. Előadó-
ként a HUNADO vezető szakemberét, Dr. Tiszeker Ágnest kérjük fel, így az előző évek gyakorlatát követve első 
kézből hallhatják a fontos információkat a válogatott kerettagok és az őket felkészítő edzők;

•  klubjainkat, versenyzőinket, edzőinket rendszeresen körlevélben, valamint honlapunkon és a Facebook-olda-
lunkon való közzététel útján tájékoztatjuk a HUNADO által szervezett dopping témájú előadásokról;

•  a 2014. évi edzői továbbképzés egyik napirendi pontjaként tervezzük a HUNADO egyik munkatársának felké-
rését doppingellenes felvilágosító előadás megtartására;

•  válogatottjaink csak a MESZ által foglalkoztatott dietetikus szakember hozzájárulásával szedhetnek táplálék 
kiegészítő szereket;

• a MESZ illetékes vezető tisztségviselői folyamatosan kapcsolatot tartanak a HUNADO munkatársával;
• ellenőrizzük a „Whereabouts” kitöltését;
•  a sportolói szerződésekben kitérünk a kötelező doppingellenes tevékenységek betartásának előírásaira. 

A MACS honlapján történt közlések időszakos nyomon kísérésének kötelezettsége is szerepel sportolói 
szerződésekben. A „Whereaobuts” kitöltési kötelezettség a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (RTP) 
és regisztráció a nyilvántartott sportolók részére szintén kötelező.

 
A sportág létesítmény helyzete
Ma Magyarországon a szegedi Maty-éri Evezős és Kajak-kenu Olimpiai Központ döntő mértékben már megfelel a nemzetkö-
zi követelményeknek. Az állami támogatással létrejövő versenypálya-fejlesztés és az elnyert 2010-es Egyetemi és Főiskolai 
Evezős Világbajnokság megnyitotta a további nemzetközi versenyek hazai pályára hozatalának lehetőségét.
A Magyar Evezős Szövetség válogatottjainak központi (MNSK) edzőtáboron kívüli felkészülését 2009. évig a budapesti 
Gubacsi-híd lábánál található – korábban az MTK evezős szakosztályának használatában lévő –, jelenleg a Magyar Kajak- 
kenu Szövetség üzemeltetésében lévő telepen biztosította.

Az időközben bekövetkezett sajnálatos változások miatt – erről a telepről kiszorultak az evezősök – válogatottjaink felkészü-
lése döntően egyesületi helyszínen, csekély mértékben központi edzőtábori helyszíneken történt.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Sportágvezető, szövetségi kapitány: Ficsor László

Szakág Szakági vezető e-mail telefon

Felnőtt férfi ks párevezős Rapcsák Károly vvec@digitalvac.hu 70-370-8273

Felnőtt férfi ks váltottevezős Kiss László kiss.laszlo.fater@gmail.com 30-525-7165

Felnőtt férfi váltottevezős Molnár Dezső molnar.d@tiszaee.hu 30-925-8371

Felnőtt férfi párevezős Molnár Zoltán lopezocska@gmail.com 20-923-4593

Felnőtt női váltott-, és pár Szierer János sziererj@freemail.hu 30-203-0447

Csapatokat felkészítő edzők: a válogatóverseny után lesznek kijelölve.
Közreműködő orvosok (sporttudományos stáb):
dr. Kokas Péter: sporttudományos stáb vezetője; dr. Szabó Anita keretorvos; dr. Komka Zsolt orvos; dr. Györe István orvos; 
dr. Lénárt Ágota pszichológus; dr. Török Éva táplálkozástudományi szakember; Lajkó Zsuzsa fizioterapeuta; Halász László 
masszőr.



Olimpiai keretek
„A” keret:

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Juhász Adrián 1989 Tisza Evezős Egylet korm. nélküli kettes

2. Simon Béla 1988 Tisza Evezős Egylet korm. nélküli kettes

3. Papp Gergely 1993 Budapest Evezős Egylet kétpárevezős

4. Pétervári Molnár B. 1993 Budapest Evezős Egylet kétpárevezős

5. Széll Domonkos 1989 Csepel Evezős Klub egypárevezős

6. Galambos Péter 1986 Vác Városi Evezős Club könnyűsúlyú egypáre.

7. Matyasovszki Dániel 1991 Szegedi Vízisport Egyesület könnyűsúlyú kétpáre.

8. Pozsár Bence 1992 Szegedi Vízisport Egyesület könnyűsúlyú kétpáre.

9. Vermes Péter 1991 Bajai Spartacus Sport Club ks korm. nélküli kettes

10. Csepregi Gábor 1987 Danubius Nemzeti Hajós Egylet könnyűsúlyú egypáre.

11. Gyimes Krisztina 1992 Danubius Nemzeti Hajós E. egypárevezős

„B” keret:

1. Matheisz József 1994 Mohácsi Torna Egylet négypárevezős

2. Farkas Norbert 1994 Mohácsi Torna Egylet négypárevezős

3. Csányi Péter 1994 Bajai Spartacus Sport Club korm. nélküli kettes

4. Vancsura Bendegúz 1994 Bajai Spartacus Sport Club korm. nélküli kettes

5. Tari János 1985 Szegedi Vízisport Egyesület négyes

6. Vallyon Bence 1992 Tisza Evezős Egylet ks korm. nélküli négyes

7. Szigeti Roland 1993 Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub ks korm. nélküli négyes

8. Bártfai Péter 1991 Győri Vízügy-Spartacus Evezős ks korm. nélküli négyes

9. Krpesics Péter 1991 Csepel Evezős Klub ks korm. nélküli négyes

10. Tamás Bence 1992 Műegyetemi Evezős Club könnyűsúlyú egypáre.

11. Lőrinczy Péter 1986 Külker Evezős Klub ks. korm. nélküli négyes

12. Bácskai Dominika 1994 Vác Városi Evezős Club kétpárevezős

13. Bene Dorottya 1994 Danubius Nemzeti Hajós E. könnyűsúlyú kétpáre.

14. Bálint Sára 1992 Szegedi Vízisport Egyesület könnyűsúlyú kétpáre.

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
• kiszámíthatóság;
• tervezhetőség;
• pénzügyi biztonság;
• a MOB szakmai vezetésével a folyamatos kapcsolattartás és konzultáció igénylése;
• külföldi és hazai szakmai anyagok, elemzések, módszerek hatékony beépítése;
• központi edzőtáborok, hazai versenyhelyszínek – Szeged, Velence – tervezett időben való igénybevétele;
•  költség és időtakarékosság miatt javasoljuk, hogy kerettagjaink egészségügyi ellátását ne csak központi (Sport-

kórház), hanem regionális központokban is el lehessen végezni;
•  sportszakmai továbbképzéseknél sportágcsoportok szerint differenciálva legyenek a képzési anyagok, prog-

ramok; az előadásokon való megjelenés csak az adott sportágakban érintett edzők számára legyenek kötele-
zőek; továbbképzéseknél legyen lehetőség az interneten keresztüli (távoktatás) bekapcsolódásra is, mely a 
kiemelt edzőkön túl bármely érdeklődő sportszakember számára elérhető legyen.
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8.5. GOLF (OLIMPIAI SZAKÁG)

A Nemzetközi Golf Szövetség (International Golf Federation) 132 tagországgal rendelkezik.
A sportág óriási népszerűségnek örvend, mintegy 65 millió ember golfozik a világon, ebből több mint 4 millióan Európában, 
ahol a golfpályák száma megközelíti a hétezret, a lejátszott körök száma pedig a 150 milliót. A golf világszerte jelentős ipar-
ággá nőtte ki magát, nemcsak közvetlenül, hanem közvetetten az ingatlanfejlesztésen és a turizmuson keresztül is jelentős 
bevételi forrást jelent. 
Ami a golfozók összetételét illeti, Európában továbbra is a férfijátékosok dominanciája (65%) jellemző a női (25%) és a 
junior (15%) golfozók mellett. Bár összességében csökkent az európai junior korú golfozók száma, néhány nemzetnek prog-
ramjaik segítségével sikerült a fiatalok számát növelni. Törökország például junior programjának 2009-es bevezetése óta 
mintegy 900 fővel növelte az ifjúsági golfozók számát. 

Regisztrált golfozók és golfpályák száma Európában:

Ország Népesség2 Regisztrált 
golfozó3 Golfpályák száma3 Átlag golfozó/pálya A népesség %-ban

Szlovénia 2 058 333 8 762 13 674 0,426%

Csehország 10 507 566 55 547 96 578 0,528%

Szlovákia 5 445 324 7 200 14 514 0,132%

Magyarország 9 957 731 1 419 15 94 0,014%

Horvátország 4 290 612 550 3 183 0,012%

Lengyelország 38 511 824 3 008 27 111 0,008%

Bulgária 7 364 570 639 7 91 0,009%

Románia 19 042 936 551 4 137 0,003%

Németország 82 859 000 635 097 719 883 0,766%

Svédország 9 514 460 482 476 436 1106 5,071%

1Golf participation is Europe 2011
2Forrás: Wikipédia
3Forrás: EGA

Az elmúlt években a Magyar Golf Szövetség nagy hangsúlyt fektetett a külföldi szervezetekkel, így az Európai Golf Szövetség-
gel (EGA), az R&A-vel, valamint a környező nemzetek szövetségeivel történő jó kapcsolatok kialakítására. A sportdiplomáciai 
kapcsolatok eredményeképp rendezhettük 2009-ben a senior Európa-bajnokságot, majd 2010-től három éven keresztül az 
Európai Golf Szövetség Young Masters versenyét.  A nemzetközi versenyek szervezése által hazánk felkerült Európa golftérké-
pére, ami pozitívan befolyásolta a hazánkról alkotott képet. A nemzetközi versenyek szervezésének sikere kivívta az európai 
golftársadalom elismerését, ezáltal megnyitotta kapuit a további együttműködések területén, így hazánk 2013 szeptemberé-
ben az EGA Európai Szenior Férfi Csapatbajnokság (European Senior Men’s Team Championship) házigazdájaként szerepelhet.
A környező országok golfszövetségeivel is jelentősen megerősödött a kapcsolat, ami egy igen fontos együttműködésben csú-
csosodott ki. Annak érdekében, hogy az elkövetkezendő években elegendő számú nemzetközi megmérettetést biztosítson a 
szövetség a válogatottnak, megállapodást kötött a környező nemzetek szövetségeivel a junior bajnokságokon való, kölcsönös 
szabadkártyás indulási jog biztosításában.
Az R&A is megerősítette támogatását az MGSZ irányába, így az anyagi támogatáson felül az általuk küldött szakember több-
napos szeminárium során osztotta meg tapasztalatait és tudását az utánpótlás-nevelés, az iskolai golf és a népszerűsítés 
területeivel kapcsolatban.
A Magyar Golf Szövetség 16 golfpálya együttműködésével biztosítja a jelenleg 1147 leigazolt versenyző versenyeztetését. 
A leigazolt versenyzőkön felül még kb. 2-3 ezer „hobbijátékos” tölti szabadidejét golfozással.
A golf csak a 2016-os riói olimpiától szerepel az olimpiai játékok között. 2013-ban Rózsa Csilla 4. helyezést ért el a European 
Young Mastersen.



Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    3
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
•  az előző év versenyeredményei, ütésszámai határozzák meg a válogatott tagság és a nemzetközi versenyekre 

való delegálást;
•  események, melyeken a gyermekek játéka számításba kerül: külföldi versenyek, szövetségi versenyek, Junior Tour;
• válogatott játékos az, aki adott év január 1-ig nem tölti be a 18. életévét;
• október végén a szövetségi kapitány évértékelő megbeszélést tart az edzőkkel;
• javaslatok és konzultáció után a szövetségi kapitány összegzi és dönt az elhangzottakról.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
A sportágban csak az utánpótlás korosztályok részére rendeznek Európa-bajnokságokat és világbajnokságokat.

Kvalifikációs stratégia
Hatvan férfi és hatvan nő vehet majd részt a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon. A kvalifikáció az OWGR-lista alapján törté-
nik, ami a Hivatalos Golf Világranglista. 2015-től kezdődően a cél minél több olyan versenyen való részvétel, amelyen 
OWGR-ranglista-pontokat lehet gyűjteni, ami alapján az olimpiai kvalifikáció történik.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A 2012-2013-as évadot a hazai és nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok megerősítése, a nemzetközi párbeszéd az 
EGA-val, a The R&A-vel és a környező országok szövetségeivel jellemezte. Az European Young Masters (EYM) verseny – har-
madik alkalommal is – igen nagy sikerű megrendezése, valamint a folyamatos, szinte napi kapcsolattartás az Európai Golf 
Szövetség, valamint a The R&A és a környező országok nemzeti szövetségeinek a képviselőivel. 
Ami a The R&A-t illeti, a golf egyik legtekintélyesebb irányítószervezete megerősítette támogatását az MGSZ irányába. 
A szokásos anyagi juttatáson kívül felajánlotta, hogy 2013-ban egy kétszer ötnapos szemináriumra hazánkba küldenek egy 
nagy tudású PGA-golfoktatót, aki megosztja tapasztalatait az utánpótlás-nevelés, az iskolai golf és a sportági népszerűsítés 
területén. 2013-ban a European Golf Association (EGA) Versenybizottságának tagjai közé választották Gágyor Gábort, a 
magyarországi golfbíróképzés vezetőjét.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A Magyar Golf Szövetség 2006-ban a hatályos jogszabályoknak és a Nemzetközi Golf Szövetség (IGF) által elfogadott 
Doppingellenes Szabályzatnak megfelelően elkészítette doppingszabályzatát. Tekintettel arra, hogy a golf nem tartozik a 
doppingérzékeny sportágak közé, ezen a területen elsősorban a felvilágosítás és a megelőzés jellemző az MGSZ munkájára. 
Az MGSZ nyomon követi a nemzetközi golfszervezetek doppingtilalommal kapcsolatos tevékenységét és együttműködik 
velük.
2014. január 15-től Rózsa Csilla és Hahn Roland bekerültek a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba és folyamatosan 
eleget tesznek az előírt tájékoztatási kötelezettségüknek. 

A sportág létesítmény helyzete
Magyarországon jelenleg 7 db 18 szakaszos, 5 db 9 szakaszos, valamint 1 db 6 szakaszos golfpálya, 3 db gyakorló „range” 
pálya található. Emellett két beltéri gyakorló létesítmény áll a golfozók rendelkezésére. A 18 szakaszos pályák mindegyike 
alkalmas a hazai bajnokságok megrendezésére, melyek közül négy kialakítása, minősége és infrastruktúrája nemzetközi 
versenyek rendezését is lehetővé teszi. A kisebb 9 és 6 lyukas pályák kiválóan alkalmasak klubszintű versenyek le-
bonyolítására, gyakorlásra, valamint nem utolsósorban remek lehetőséget biztosítanak az utánpótlás 
fejlesztésére. A golfpályák tulajdonosa és egyben üzemeltetője minden esetben valami-
lyen gazdasági vállalkozás, amellyel a társadalmi szervezetként működő 
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golfklub vagy golfklubok pályahasználati szerződést kötnek. A Magyar Golf Szövetség az országos bajnokságok megrende-
zését megelőzően szintén bérleti szerződést köt, amelyben rögzítve vannak a használatba vétel feltételei. 

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A felkészítésben részt vevő további edzők, szakemberek: Böndicz Gergő, Ács-Gergely Virág, Hahn Árpád – edzők; Tom 
Burnett, Maxin Áron, Damian MacPherson, Szigeti Csaba, Lugosi Balázs, Gágyor Gábor.

Olimpiai keretek

1. Rózsa Csilla 1997 Royal Balaton Golf & Yacht Club

2. Hahn Roland 1989 Magyar Profi Golfegyesület

3. Palanszky Benjamin  Egyesült Államok

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
A válogatott játékosok számára a korábbi évek tendenciájához képest a 2013-as szezontól a lehetőségek bővülésével a 
nemzetközi versenyek számának növelése került előtérbe. Ez azt jelenti, hogy korábban a legjobb játékosaink is csupán évi 
egy, legjobb esetben is kettő nemzetközi eseményen képviselhették hazánkat. Ez a szám 2013–tól 5-6 eseményre emelke-
dett. Természetesen ezt a számot tovább szeretnénk növelni, évente minimum 8 eseményre.

8.6. GYEPLABDA
 
A jelenlegi anyagi, sporszakmai és infrastrukturális feltételekkel a sportág nem tudja tervezni az olimpiai részvételt, ezért 
felkészülési programot sem készített. 



8.7. ÍJÁSZAT (OLIMPIAI SZAKÁG)

Jelenleg 4 kontinentális szövetség működik világszerte, melyek közül a WAF-hez tartozik az olimpia és a világjátékok. 
A WAF tagországainak száma 151. Szövetségünk mind a négy nemzetközi szervezet tagja, és munkájukban aktívan részt 
vesz. Konferenciákon és egyéb rendezvényeken képviseljük Magyarországot. A HDH-IAA szervezetnek Vánky Sebastian az 
elnöke, székhelye Budapesten van, ezáltal hazánk fontos szerepet játszik e nemzetközi szervezet működésében. További 
szervezőmunkánk eredménye, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a CEC Közép-európai Kupa-sorozat. Már nyolc ország 
részvételével jelentős létszámú sportoló versenyez, nagyban megkönnyítve a részt vevő országok nemzetközi téren történő 
tapasztalatszerzését. A CEC zárórendezvényének is hazánk ad otthont. A nemzetközi eredményeket meghatározó országok: 
Koreai Köztársaság, Egyesült Államok, Olaszország, India, Franciaország és Mexikó.
Jelenleg a Magyar Íjász Szövetség 159 aktív tagegyesülettel rendelkezik. A versenyengedéllyel rendelkező felnőtt íjászok 
csoportjában a SIR programból kinyert adatok alapján 2013. évben 156 tagegyesületben 934 férfi és 317 nő rendelkezik 
érvényes versenyengedéllyel. Szenior korosztályban 93 férfi és 22 nő. Összesen közel 1400 fő.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    1
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  0-1

Válogatási elvek
A Nemzeti „A” Válogatott keret összeállítása azon versenyzőkből történik, akik a megelőző versenyévben háromszor teljesí-
tették az „A” minősítési pontszámot, mely pontszám az utolsó 3 év Európa- és világbajnokságainak, valamint világkupáinak 
pontszámai alapján került meghatározásra.
A nemzetközi versenyekre történő kiküldetés további feltétele, hogy a versenyzők a háromszor meglőtt „A” minősítésen 
kívül egy magasabb pontszámot, az úgynevezett „kiküldetési pontszámot” is elérték legalább 2 alkalommal. A pontszámok 
teljesítésén kívül a versenyzőnek további feltételeknek kell eleget tenniük. A „Válogatott megállapodás” elfogadása és be-
tartása, a tiltott szerek mellőzése, a megfelelő fizikai és mentális állapot és az edzőkkel történő bizalmon alapuló kapcsolat 
megteremtése további elvárás a kiutazó versenyzőkkel szemben.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Tervezett induló versenyzők száma:
 2014: 1 fő
 2015: 2 fő
 2016: 2 fő
Olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) a tervezett célkitűzések szerint: 7 pont

Kvalifikációs stratégia
Esélyünk csak egyéni kvalifikáció megszerzésére lehet. Egyéniben kvalifikálni három alkalommal lesz lehetőség:

• a 2015. évi világbajnokságon (8 fő);
• a 2014 év végén megrendezendő kontinentális kvalifikációs tornán (14 fő);
• a 2015. évi világkvalifikációs tornán (3 fő).

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A sportdiplomáciai feladatok a következő személyek között oszlik meg: Vánky Sebastian- elnök, Kaszala Tamara főtit-
kár, Windischmann Mercédesz sportigazgató.
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A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A válogatott tagjainak névsorát megküldtük a MOB által év elején meghirdetett sportorvosi ellátási programba. Egyéb 
ellátások a válogatott tagjai részére a lakóhely szerinti orvosoknál történik, illetve egyedi esetekben specialista felkeresé-
se indokolt. A válogatott edzőtáboraiban ismertetésre kerülnek a doppingellenes küzdelemmel kapcsolatos tudnivalók. 
A doppingellenes tevékenységünk legfontosabb eleme a felvilágosítás. Szövetségünk szorosan együttműködik a Magyar 
Antidopping Csoporttal, minden beszámolót és tervet megosztja a szervezettel. Az edzői konferenciánk fontos napirendi 
pontja a sportolókra vonatkozó előírások ismertetése és a szabályozás betartatása. 

A sportág létesítményhelyzete
Szövetségünk nem rendelkezik saját tulajdonú sportlétesítménnyel, rendezvényeinkhez, illetve képzéseinkhez bérelt 
létesítményeket veszünk igénybe. 2014-es tervek szerint HM-együttműködés keretében vizsgáljuk meg saját létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A felkészülésért felelős szakemberek: Banda Tibor szövetségi kapitány, nemzeti válogatott edzője, vezetőedző. A felkészü-
lésben részt vevő további szakemberek, edzők: Barta Margit edző, Windischmann Mercédesz sportigaztató, Komsa Ildikó 
dietetikus, Dr. Herczka Péter MÍSZ Orvosi Bizottság elnöke, Dr. Lénárt Ágota pszichológus. 

Olimpiai keretek

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

 „A” keret javaslat

1. Banda Árpád 1995
UTC 
(Új Szegedi Torna Club) olimpiai íj

 „B” keret javaslat

1. Gajdos Márk Csaba 1974 Malév SC olimpiai íj

2. Kósy Nándor 1970 Tarján Íjász Egyesület olimpiai íj

3. Búzás Károly 1970 Keve Serege olimpiai íj

4. Dezső János 1982 Hajdú Íjász Klub olimpiai íj

5. Matei Levente 1975 Malév SC olimpiai íj



8.8. JUDO 
 
A Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) – 201 tagországgal rendelkezik. Az eredményesség szempontjából meghatározó nem-
zetek: Japán, Mongólia, Koreai Köztársaság, Észak-Korea, Oroszország, Franciaország, Grúzia, Németország. A nemzetközi 
mezőny egyre kiegyenlítettebb, ezt bizonyítja a pekingi és a londoni olimpia éremtáblázata is. 
Hazánkban mind a női, mind a férfi szakág dinamikusan fejlődik, erre példa:

• 2004. Athén – 2 versenyző kvalifikálta magát;
• 2008. Peking – 6 versenyző kvalifikálta magát;
• 2012. London – 8 versenyző kvalifikálta magát.

A XXX. Nyári Olimpiai Játékokon Londonban 8 versenyzőnk szerzett jogot a részvételre. 20 év után ismét sikerült érmeket 
nyernünk: Ungvári Miklós másodikként végzett, Csernoviczki Éva pedig a Magyar Judo Szövetség történetének első női – és 
egyben az egész magyar küldöttség első – érmét nyerte, harmadik lett. Mellettük Karakas Hedvig és Joó Abigél ötödik, Bor 
Barna hetedik helyezett lett. Összesen 13 olimpiai pontot szereztünk, és így 13. lett a magyar cselgáncscsapat az éremtáb-
lázaton.
Az utánpótlás-korosztályban egyre eredményesebben szerepelünk. 2013-ban Gercsák Szabina a magyar cselgáncssport 
történetének első ifjúsági világbajnoka lett.
Az olimpiai csapat „gerincét” a londoni olimpián érmet, helyezést szerző versenyzőink alkotják, akik a feltörekvő fiatalokkal 
kiegészülve a Rio de Janeiró-i olimpián is jól szerepelhetnek. 
A Magyar Judo Szövetségnek tagjai 6 régióra vannak osztva – jelenleg 213 klub, szakosztály van regisztrálva, melyek 14 
Megyei Szövetségben tömörülnek. A sportágat űzők becsült létszáma 15 000 fő. Ebből az igazolt versenyzők létszáma 3010 
fő, a tanfolyamosoké 10–12 000 fő.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    9
• aranyérmek száma:      1
• összes érem száma:      2
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  13

Válogatási elvek
Az elmúlt két év (2012-2013) felnőtt világversenyein helyezett (1-5.) versenyzők védettséget élveznek a 2014. évi felnőtt 
Európa-bajnokságra. A hét kiemelt versenyző felkészítőedzőjének egyéni felkészülési programot kellett leadnia. A „védett” 
versenyzők utáni erősorrendet súlycsoportonként az alábbi elvek határozzák meg:

•  ha a nemzetközi válogatóversenyeken nem lesz értékelhető teljesítmény, akkor klubköltségen is ezen elvek 
alapján lehet bekerülni a 2014. évi Európa-bajnoki csapatba;

• aki a 2010-2011-es évben 1-5. helyezést ért el a felnőtt világbajnokságon, Európa-bajnokságon;
• aki a 2012-2013-es évadban 1-5. helyezést ért el az U23 Eb-n, junior világbajnokságon, Európa-bajnokságon;
•  aki a 2014. évi felnőtt válogatóversenyeken (a fent megjelölt nemzetközi versenyeken) 7. helyezést ér el 

(minimum egy nyert mérkőzéssel);
•  aki a 2013. évi felnőtt versenyeken Masters, Grand Slam, Grand Prix, Világkupa, Európa-kupa 1-5. helyezést ért el;
•  amennyiben egy adott súlycsoportban az első négy pont alapján nincs teljesítés, akkor a hazai válogatóverse-

nyek legeredményesebb versenyzője jelölhető az Eb-re (olimpiai pontszámítással).

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
2014
 Férfi – Női szakág:
 Eb - 2 érem, 2 ötödik helyezés;
 vb - 1 érem, 1 ötödik helyezés;
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2015
 Férfi – Női szakág:
 Eb - 2 érem, 2 ötödik helyezés;
 vb - 2 érem, 1 pontszerző hely;
2016
 Férfi – Női szakág:
 Eb - 2 érem, 2 ötödik helyezés;

Kvalifikációs stratégia
A kvóta versenyzőnként, név szerint kerül kiosztásra a világranglista, illetve a kontinentális ranglista alapján. Az IJF Világ-
ranglista egyenes kvalifikációs rendszerének értelmében azonban, ha egy Nemzeti Olimpiai Bizottság több mint 1 férfi 
versenyzővel rendelkezik a 2016. május 30-ával véglegesített világranglista első 22 helye között és/vagy több mint 1 női 
versenyzővel rendelkezik a 2016. május. 30-ával véglegesített világranglista első 14 helye között, a Nemzeti Olimpiai Bizott-
ságnak jogában áll dönteni, hogy a kvótát melyik versenyzőnek adja.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A nemzetközi kapcsolatok területén elsősorban az Európai Judo Szövetség jöhet számításba, hiszen elnökünk, dr. Tóth Lász-
ló ennek a testületnek a vezetőségi tagja mint főkincstárnok.  Az Európai Judo Szövetség egyik, eddig kulcsszerepet kapott, 
olimpián részt vevő bírónk, Vági Miklós sajnos elhunyt, így az ő személyére nemzetközi vonalon már nem számíthatunk.  
Válogatott keretorvosunk, Dr. Hidas Péter az EJU Orvosi Bizottságának, míg Braun Ákos világ- és Európa-bajnok versenyzőnk 
az EJU Computer Team tagja. Csernoviczki Csaba mesteredző az Európai Judo Unió Edzőbizottságának, míg Szombat Attila 
a Fejlesztési és Oktatási Bizottságnak a tagja. A 2013-as riói világbajnokságon Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes verseny-
zőnket beválasztották a Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) sportolói Bizottságába, míg szintén az IJF tagja Flóri Miklós Masters 
supervisorként. Hét nemzetközi „A” minősítésű bírónk van jelenleg, akik közül többen esélyesek arra, hogy olimpiai bírók 
lehessenek. Sportdiplomáciai sikerünknek köszönhetjük, hogy elnyertük a 2013. évi felnőtt Európa-bajnokság rendezési 
jogát, melyet 2013. április 25-28. között Budapesten a Papp László Sportarénában sikeresen megrendeztünk. Pályázunk a 
2017-es felnőtt világbajnokság megrendezésére is.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Orvos: Dr. Hidas Péter, Dr. Béres György; Fizioterapeuta: Tóth István; Pszichológus: klubszinten, egyénileg kezelve, az MJSZ 
igény szerint segítséget nyújt.
A doppingellenes feladatok terén a szövetség betartja a hatályos jogszabályok, szabályzatok rendelkezéseit.

A sportág létesítményhelyzete
Önálló létesítményekkel csak a kiemelkedő felnőtt- és utánpótláseredményt felmutató szakosztályok rendelkeznek. A szakosz-
tályok többsége csarnokokban, iskolai tornatermekben (az edzéseket szőnyeg le- és felrakással), bérleti díj fizetése ellenében, 
korlátozott óraszámban oldja meg edzésfeladatát. A kiemelkedő versenyzőket beiskoláztatás, pályázat útján juttatják el a jobb 
feltételekkel rendelkező műhelyekbe. Magyarországon a tatai edzőtábor minden igényt kielégítően rendelkezésre áll, ahol a 
régi szőnyegeinket a 2013. I. félévi Sportágfejlesztési támogatásunkból a napokban fogjuk lecserélni új tatamikra (832 m2). 
Amennyiben ez foglalt, akkor vidéki műhelyekben vagy Dunavarsányban tudjuk megoldani az edzőtáborainkat.
Azon kevés olimpiai sportágak közé tartozunk, akiknek nem megoldott a központi edzés lehetősége, ezért nagy egye-
sületeink terembérleti szerződés keretében biztosítják a központi felkészülést. A válogatottunk nem rendelkezik közpon-
ti edzőteremmel. Az edzéseket különböző kluboknál (BHSE, KSI SE, UTE) oldjuk meg, nem megfelelő feltételek között. 
Szükségünk lenne Budapesten egy központi Küzdőcsarnok létrehozására állandó tatamifelülettel (minimum 832 m2), amely 
a hét minden napján a rendelkezésünkre állna.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Sportágvezető: Nagy András;
Edzők: Bíró Tamás, Csernoviczki Csaba, Toncs Péter, Hangyási László, Flórusz János, Pánczél Gábor, Czinege József, Szabó 
Ferenc, Fazekas Csaba, Kovács Gábor, Nagysolymosi Sándor, Braun Ákos, Radics Attila, Illyés Miklós, Neu Gábor.



Olimpiai keretek
Férfi szakág
 Olimpiai „A” keret (9 fő):
 -66 kg   Zámbori Bence   1989 BHSE
 -66 kg   Hagyó Gábor   1990 BHSE
 -66 kg   Gorjánácz Zsolt   1990 UTE
 -73 kg   Ungvári Miklós   1980 Ceglédi VSE – Közgép
 -81 kg   Csoknyai László   1987 Atomerőmű SE
 -81 kg   Krizsán Szabolcs   1989 BHSE
 -81 kg   Ungvári Attila   1988 Ceglédi VSE – Közgép
 -90 kg   Tóth Krisztián   1994 KSI SE
 +100 kg   Bor Barna   1986 Atomerőmű SE

 Olimpiai „B” keret (10 fő):
 -60 kg   Burján László   1985 Budaörsi SC
 -60 kg   Majer Tibor   1990 Ceglédi VSE – Közgép
 -60 kg   Bartha Ákos   1994 Miskolci VSC
 -66 kg   Végvári Martin   1994 Mogyi Bajai JC
 -73 kg   Kiss Norbert   1991 Atomerőmű SE
 -81 kg   Köller Milán   1992 Mogyi Bajai JC
 -90 kg   Fogasy Gergő   1993 Kecskeméti JC
 -90 kg   Vér Gábor   1992 BHSE
 -100 kg   Cirjenics Miklós   1990 Atomerőmű SE
 -100 kg   Kaszás András   1992 BHSE

Női szakág
 Olimpiai „A” keret (6 fő):
 -48 kg   Csernoviczki Éva   1986 Ippon Judo Tatabánya SE
 -52 kg   Maros Barbara   1991 BHSE
 -57 kg   Karakas Hedvig   1990 BHSE
 -63 kg   Gercsák Szabina   1989 Hell Miskolci JC
 -70 kg   Jerman-Szabó Franciska  1991 Varga Cseppek DKSE
 -78 kg   Joó Abigél   1990 KSI SE

 Olimpiai „B” keret (3 fő):
 -48 kg   Pupp Réka   1996 Atomerőmű SE
 -57 kg   Szabó Katinka   1994 Varga Cseppek DKSE
 -63 kg   Polyák Krisztina   1995 Kecskeméti JC

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
•  a szakmai felkészülésben elsősorban az állami támogatás időben való rendelkezésre állása befolyásol ben-

nünket (nem beszélhetünk relatív pénzhiányról, hiszen előzetesen a szakmai programok lebonyolításához 
rendelkezésre áll szerződés vagy ígéret formájában a megfelelő anyagi forrás); problémát az jelent, hogy a 
rendezvényekre való kiutazásra, illetve szervezésre az adott pillanatban tudunk-e forráshoz jutni vagy sem;
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• az olimpiai műhelytámogatások időbeni teljesítése (előfinanszírozás) a szakosztályoknak;
•  partnerigényes sportágként az edzőpartnerek rendszerben tartása, versenyeztetése, edzőtáboroztatása fel-

tétlenül szükséges;
•  a 24 hónapos (2014. május 31–2016. május 29.) olimpiai kvalifikációs rendszerünk zökkenőmentes, folyama-

tos finanszírozása;
• központi létesítmény-edzőterem, illetve versenyrendezési helyiség.



8.9. KAJAK-KENU (OLIMPIAI SZAKÁGAK)
A nemzetközi szövetségnek (ICF) 158 tagországa van. A Rio de Janeiró-i olimpiai ciklus első évében jelentősen megnőtt az év fő 
versenyén – a duisburgi sprint világbajnokságon – az éremszerző nemzetek száma, hiszen összesen 30 ország versenyzői álltak 
fel a dobogóra (parasportolókkal együtt). A nemzetek közötti pontversenyekben (olimpiai, Waxholm, ICF) egyedül az éremtáb-
lázatban tudtak megelőzni bennünket, ott a németek mögött, megelőzve az orosz válogatottat a második helyen végeztünk.
A nemzetek közötti pontversenyt és az olimpiai pontversenyt is megnyerte válogatottunk, de ami ennél is fontosabb, az 
olimpiai éremtáblázaton hét éremmel (4 arany-, 1 ezüst-, 2 bronzérem) is az első helyen végeztünk. Az olimpiai pontok 
tekintetében jelentősen előreléptünk az elmúlt évek eredményeihez képest, hiszen a londoni nagyon sikeres olimpiához 
képest is, ahol 3 arany-, 2 ezüst-, 1 bronzérmet és összesen 37 olimpiai pontot szerzett válogatottunk, az idei világbajnok-
ságon 46 ponttal nyertük a pontversenyt, megelőzve a 42 pontot szerző német válogatottat, valamint a pontversenyben 
harmadik helyet szerző Oroszországot. 
Az olimpiai versenyszámok tekintetében az éremszerző nemzetek száma érdemben nem változott ebben az évben sem, a 
világbajnokságon a német és a magyar válogatott vívott egymással nagy csatát. A két domináns nemzet mellett az orosz vá-
logatott, valamint az egykori orosz tagállamok ékelődtek be egy-egy győzelemmel az olimpiai versenyszámok tekintetében.
A Magyar Kajak-kenu Szövetség napi kapcsolatban áll a tagszervezeteivel, a 114 tagszervezetből 88 egyesület szerzett baj-
noki pontot 2013-ban. A válogatottakat adó egyesület száma 46.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    14-18
• aranyérmek száma:      2
• összes érem száma:      5-6
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  35-37

Válogatási elvek
Kiemelten fontos az utóbbi évek tanúsága okán, hogy csak az kerülhessen a válogatott keretbe, aki az adott évre jóváha-
gyott felkészülési programot magára nézve következetesen betartja.

A válogatási rendszer alapelemei az alábbi pontokban foglalhatók össze:
•  alapvető cél a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpián való sikeres szereplés, amit a londoni eredmények megtartá-

sa jelentene; a hároméves olimpiai ciklusra kialakított válogatási rendszernek ezt a fő célt kell szolgálnia;
•  minden évben a világbajnokság tekintendő fő versenynek, a világkupa-viadalok és az Európa-bajnokság a 

kísérletezést, illetve a fiatal versenyzők nemzetközi felnőtt mezőnyben való rutinszerzését szolgálják;
• a válogatási rendszernek az olimpiai számokra kell fókuszálnia;
•  a csapathajók összeállítása az egyes és páros eredmények, illetve technikai alkalmasság alapján jelölendő ki, 

minden esetben a nemzeti érdek maximális szem előtt tartása mellett.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Férfi kajak Helyszín Verseny Arany Érem Pont

2013 Duisburg vb − 2 8

2014 Moszkva vb − 2 9

2015 Milánó vb − 2 8

2016 Rio de Janeiro olimpia − 2 8
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Női kajak Helyszín Verseny Arany Érem Pont

2013 Duisburg vb 2 3 21

2014 Moszkva vb 1 3 17

2015 Milánó vb 1 4 13

2016 Rio de Janeiro olimpia 2 3 21

Kenu Helyszín Verseny Arany Érem Pont

2013 Duisburg vb 2 2 14

2014 Moszkva vb 1 2 10

2015 Milánó vb 1 2 8

2016 Rio de Janeiro olimpia 0 1 7

Összesen Helyszín Verseny Arany Érem Pont

2013 Duisburg vb 4 7 46

2014 Moszkva vb 2 7 36

2015 Milánó vb 2 7 29

2016 Rio de Janeiro olimpia 2 5-6 35-37

A világbajnokságokon a tervezett indulói létszám éves szinten kb. 35 fő.

Kvalifikációs stratégia
A 2016-os riói olimpiára történő pontos kvalifikációs rendszer még nem ismert, de valószínűsíthető, hogy nem sokban 
tér majd el az előző, londoni olimpiára kvalifikáló rendszertől. Eszerint két versenyen lehet megszerezni az indulási jogot. 
Az első kvalifikációs verseny a 2015-ös világbajnokság, a második pedig a 2016-os Európai Kvalifikációs Verseny lesz.
A londoni olimpiára történő kvalifikáció tanulságait mindenképp érdemes szem előtt tartani. A 2015-ben történő kvalifi-
kációszerzés lényegesen könnyebb, mint az olimpia évében a második kvalifikációs versenyen, ezért 2015-ben – akár az 
eredményesség rovására is – a maximális kvalifikáció elérésére kell majd törekedni. 
A sportági kvalifikáció az elmúlt olimpiákhoz hasonlóan az előző évi világbajnokságon (Milánó) elért eredmények alapján 
történik. Fontos figyelembe venni – a maximálisan kvalifikálható létszám miatt – az esetleges duplázások alkalmával felme-
rülő egyes kvalifikációk egymás melletti megszerzéséből adódó kioltását, ezért a londoni kvalifikációs világbajnoksághoz 
hasonlóan az egyes versenyszámokban különböző személyt indítani. 

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Nagy sportdiplomáciai és szakmai siker a sportág számára, hogy a nemzetközi szövetség első alelnöke Vaskuti István, a 
Magyar Kajak-kenu Szövetség elnökségi tagja.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
2014-ben a felnőtt válogatott orvosi ellátását Dr. Komka Zsolt, az utánpótlás-válogatottakét Dr. Toman József vezetésével 
az OSEI fogja ellátni. A kórház új call center alapú szolgáltatásának keretein belül a sportoló előre egyeztetett időpontot 
tud kérni a megfelelő szakrendelésen, valamint az országban több intézménnyel kötött együttműködési szerződés alapján 
a sportoló más régiókban is igénybe tud venni kiemelkedő színvonalú, soron kívüli ellátást.
2014-ben a válogatott munkáját három masszőr fogja segíteni. A versenyzői igények felmérését követően történtek egyeztetések a 
masszőrökkel a lehető legnagyobb elégedettség elérésének érdekében. A masszőri stáb: Klenyán Tamás, Molnár Tamás, Illés Roland.
A Magyar Kajak-kenu Szövetség továbbra is fontosnak tartja a versenyzők pszichikai felkészítésének fontosságát, amelyet az 
idei évben is Dr. Fischer Miklós lát el. Versenyzői igények szerint a pszichológusaink száma tovább bővülhet.
A korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján a következő idényben is a versenyzők rendelkezésére áll dietetikus, aki a váloga-
tott keretek részére csoportos tájékoztatást nyújt, valamint a versenyzőkkel igény esetén egyénileg is tartja a kapcsolatot. 
Kiemelt szerepet kap a dietetikus az edzőtábori étrend összeállításában. A korábban megjelent táplálkozási ismereteket 
tartalmazó kiadvány – amelyet dietetikusunk, Arató Györgyi állított össze – újranyomatatása is fontos szerepet kap az után-
pótlás-válogatottak tájékoztatásában. 



A korábbi évekhez hasonlóan versenyzőinkkel Moldvai Ildikó fizioterapeuta foglalkozik.
Az idei év során szeretnénk, ha gyógytornászunk személyre szabott programot nyújtana versenyzőink számára. 
A Magyar Kajak-kenu Szövetség a 2014-es évben is kiemelten fontosnak tartja a doppingellenes küzdelmet, valamint, hogy 
minden válogatott versenyző megfelelő tájékoztatást kapjon a doppingellenes szabályzatról.
A szövetség a következő programokat tervezi a következő évben:

• a keretorvos által történő folyamatos tájékoztatás és kapcsolattartás a válogatott versenyzőkkel és edzőkkel;
• véletlenszerű ellenőrzés a holléti információs rendszer megfelelő töltésével kapcsolatban;
• edzők folyamatos tájékoztatása előadások és szakmai anyagok kiküldésével;
•  a téli táborozás keretien belül a szövetség tájékoztatást kíván nyújtani a para- szakágban szereplő válogatott 

versenyzők részére is (15fő).
A 2014-es évben a szövetség a kötelező, be nem jelentett vizsgálatokon kívül 36 darab vizsgálatot rendelt meg a Magyar 
Antidopping Csoporttól a különböző versenyek és edzőtáborok idejére.

A sportág létesítmény helyzete
A versenypályák közül Szeged Maty-ér világszínvonalú, szakmai igényeket maximálisan kielégítő létesítmény. 
A szolnoki versenypálya adottságait tekintve jó, ám felszereltségét és a kiszolgálóhelységeket tekintve jelenleg nemzetközi 
vagy jelentős hazai verseny megrendezésére nem alkalmas.
A fadd-dombori versenypálya adottságai miatt nem alapvető helyszín a magyar versenyrendszerben, régiós korosztályos 
versenyek megrendezésére alkalmas. Felszereltsége hiányos.
A sukorói versenypálya adottságait tekintve nem alkalmas nemzetközi vagy jelentős hazai verseny megrendezésére, viszont 
elhelyezkedése és nagy területe miatt kiváló utánpótlásversenyek rendezésére. A kiszolgálólétesítmények száma kevés, 
felszereltsége hiányos és azok állapota katasztrofális. 
A Budapest, Újpesti-öbölben lévő versenypálya stratégiai jelentőségű, hiszen az MKKSZ meghatározó számú igazolt ver-
senyzője itt vagy valamely környékbeli település egyesületében sportol. Budapest egyetlen használható versenypályája, 
ez is kizárólag korosztályos és regionális versenyek megrendezését teszi lehetővé jelenleg. Mind a versenypálya, mind a 
kiszolgálólétesítmények állapota rossz, fejlesztésre, felújításra szorul. Az ideális pályavezetés kialakításához az öbölben már 
évtizedek óta veszteglő szerelőhajót kellene eltávolítani, melynek költsége igen magas. Emellett egy új céltorony építésével 
és megfelelő tereprendezéssel alkalmas lehetne komoly hazai és nemzetközi seregszemlék rendezésére, Budapest vissza-
nyerné a sportágon belül rég elvesztett meghatározó szerepét.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra a felkészülést szervező sportágvezető Schmidt Gábor szakmai alelnök.

Schmidt Gábor  szakmai alelnök      Csabai Edvin  szakmai igazgató    
Storcz Botond  szövetségi vezetőedző     Hüttner Csaba  szövetségi vezetőedző    
Németh Tamás  orvosi-tudományos háttér     dr. Komka Zsolt  keretorvos    
dr. Toman József  keretorvos      dr. Fischer Miklós  sportpszichológus
dr. Baky Dániel  sportpszichológus  dr. Nagy Sándor  sportpszichológus
Arató Györgyi  dietetikus      Moldvai Ildikó  gyógytornász    
Klenyán Tamás  masszőr       Molnár Tamás  masszőr    
Illés Roland  masszőr  

A felkészítésben a felelős szakemberek mellett a válogatott versenyzőkkel foglalkozó egyesületi edzők vesznek részt.
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Olimpiai keretek
„A” keret: 

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Androkity Marcell 1992 Csepeli KKE C-4 1000m

2. Bán Kristóf 1991 FTC K-2 200m

3. Boros Gergely 1984 Atomerőmű SE K-2 500m

4. Bozsik Attila 1980 EDF Démász Szeged C-2 200m

5. Ceiner Benjámin 1992 G4S Honvéd K-2 1000m

6. Császár Gergely 1991 EDF Démász Szeged K-4 1000m

7. Csay Renáta 1977 Graboplast Győr K-1 5000m

8. Dóczé Ádám 1992 Csepeli KKE C-4 1000m

9. Dombi Rudolf 1986 Építők MDKC K-2 1000m

10. Dombvári Bence 1992 G4S Honvéd K-1 1000m

11. Douchev-Janic N. 1982 Graboplast Győr K-2 500m

12. Dudás Miklós 1991 Bomba AVSE K-1 200m

13. Farkasdi Ramóna 1993 Graboplast Győr K-1000m

14. Fazekas Krisztina 1980 Graboplast Győr K-4 500m

15. Foltán László 1984 UTE C-1 200m 

16. Gacsal Ákos 1994 G4S Honvéd K-4 1000m

17. Hagymási Réka 1993 MAFC K-2 1000m

18. Hérics Dávid 1993 Graboplast Győr K-1 200m 

19. Horváth Alexandra 1992 EDF Démász Szeged K-2 1000m

20. Horváth Bence 1992 Graboplast Győr K-2 200m

21. Horváth Gábor 1985 EDF Démász Szeged C-1 200m  

22. Hufnágel Tibor 1991 G4S Honvéd K-2 1000m

23. Ilyés Róbert 1993 G4S Honvéd K-4 1000m

24. Kammerer Zoltán 1978 Graboplast Győr K-4 1000m

25. Kárász Anna 1991 EDF Démász Szeged K-4 500m

26. Kiss Tamás 1987 Csepeli KKE C-2 1000m

27. Korisánszky Dávid 1993 Csepeli KKE C-2 1000m

28. Kovács Katalin 1976 G4S Honvéd K-4 500m

29. Kozák Danuta 1987 UTE K-1 5000m

30. Kökény Roland 1975 Esztergomi Kajak-Kenu SE K-2 1000m

31. Kulifai Tamás 1989 Vasas SE K-4 1000m

32. Lakatos Zsanett 1994 Graboplast Győr C-1 200m

33. Lantos Ádám 1990 Graboplast Győr C-1 200m

34. Medveczky Erika 1988 KDSE K-1 1000m

35. Mike Róbert 1984 KSI SE C-2 1000m

36. Molnár Péter 1986 Tiszaújvárosi VSE K-1 200m

37. Nagy Péter 1987 Graboplast Győr C-1 200m

38. Noé Milán 1990 Váci Hajó SE K-2 1000m

39. Pauman Dániel 1986 Vasas SE K-4 1000m

40. Petkó András 1993 VVSI C-4 1000m

41. Sarudi Pál 1983 Mezőgép C-4 1000m

42. Sík Márton 1984 EDF Démász Szeged K-4 1000m



43. Szabó Gabriella 1986 G4S Honvéd K-4 500m

44. Szabó Kristóf 1992 UTE C-4 1000m

45. Szabó Petra 1990 Mezőgép K-4 500m

46. Szalai Tamás 1988 G4S Honvéd K-4 1000m

47. Szilvásy Nóra 1988 Mezőgép K-2 1000m

48. Szomolányi Máté 1992 Graboplast Győr K-2 200m

49. Takács Kincső 1993 Graboplast Győr C-2 500m

50. Tóth Dávid 1985 Vasas SE K-4 1000m

51. Tóth Dzsenifer 1990 KSI SE K-1 200m

52. Tótka Sándor 1994 Kőrös Kajak SE K-1 200m

53. Vad Ninetta 1989 KSI SE K-4 500m

54. Vajda Attila 1983 EDF Démász Szeged C-1 1000m

55. Varga Dávid 1988 Graboplast Győr C-1 1000m

56. Vasbányai Henrik 1991 KSI SE C-2 1000m

57. Vass András 1990 Dunaferr SE C-4 1000m

58. Viola Viktor 1993 Diósgyőr Kajak Klub C-2 1000m
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„B” keret:
1. Bodonyi András 1994 Diósgyőr Kajak Klub C-2 1000m

2. Bodonyi Dóra 1993 Mezőgép K-2 500m

3. Hagymási Anita 1992 MAFC K-4 500m

4. Horváth Noémi 1994 G4S Honvéd K-2 500m

5. Lucz Dóra 1994 Regatta 2000 Dunakeszi Kajak K. K-1 500m

6. Khaut Kristóf 1995 Graboplast Győr C-2 1000m

7. Janza Richárd 1995 Multi SE K-4 1000m

8. Noé Zsombor 1995 Váci Hajó SE K-2 1000m

9. Vass Péter 1995 Dunafüred K-2 1000m

10. Fekete Martin 1995 EDF Démász Szeged K-4 1000m

11. Hajdu Jonatán 1996 Dunaferr SE C-1 200m

12. Birkás Balázs 1996 EDF Démász Szeged K-1 200m

13. Nádas Bence 1996 EDF Démász Szeged K-2 200m

14. Takács Tamara 1996 Graboplast Győr K-2 500m

15. Czéllai-Vörös Zsófia 1995 Graboplast Győr K-2 500m

16. Piller Szabina 1997 UTE K-4 500m

17. Malcsiner Eszter 1996 UTE K-4 500m

18. Katrinecz Rita 1996 Szolnoki Sportcentrum K-4 500m

19. Szabó Ágnes 1995 UTE K-4 500m

20. Nagy Vendel 1995 EDF Démász Szeged K-2 200m

21. Csizmadia Kolos 1995 Csepeli KKE K-2 200m

22. Szabolcsi Bence 1995 Mezőgép K-1 500m



8.10. KERÉKPÁR – ORSZÁGÚTI ÉS PÁLYA

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) svájci székhellyel 1900 óta működik mint a nemzetközi kerékpársport számára 
kereteket adó sportszervezet. Világszerte 172 nemzeti szövetség alkotja, amelyek 5 kontinentális szövetségbe szerveződ-
tek az UCI adminisztratív intézkedései nyomán. A nemzetközi kerékpársport több mint 1200 profi kerékpárost és 600 ezer 
nemzetközi versenyengedéllyel rendelkező versenyzőt jelent napjainkban.
Országúton és pályán egyaránt Európa kerékpársportban kevésbé eredményes országaival lehet összehasonlítani hazánkat. 
Az UCI nemzetenkénti világranglistáján jellemzően a 20-30. hely között szerepel, így az elmúlt évtizedben az olimpiai rész-
vétel kivívása rendszeresen sikerült országúton vagy pályán. A szövetség a következő olimpiai ciklusra is a korábbi tenden-
ciák folyatásával – kvalifikáció és esetleges pontszerzés – számol.
Világranglistán egyéniben 425 versenyző rendelkezik jelenleg ponttal, ez azt jelenti, hogy egy-egy ranglistaversenyen az 
első helyek valamelyikén végeztek.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    3
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
Az MKSZSZ a szűkített olimpiai „A” keret összeállításakor az elmúlt 2 év teljesítményét vette figyelembe az alábbi szempon-
tok szerint:

• a NOB, az UCI és a MOB szabálya szerint nevezhetőség a nyári olimpiai játékokra;
• folyamatos magas színvonalú edzésmunka végzése;
• a versenyzőnek szerepelnie kell a MOB/MKSZ/MKSZSZ által jóváhagyott maximum 4 fős olimpiai „A” keretben;
• tiltott teljesítményfokozó szerek nélküli felkészülés és versenyzés, ennek írásos kinyilvánítása;
• MOB-szerződésekben foglalt követelmények maradéktalan betartása;
• tiszta életvitel, megfelelő erkölcsi és akarati tulajdonság, sportszerű életmód;
• kifogástalan egészségügyi állapot;
• sportszakmai követelmények teljesítése;
•  UCI-szabályok által meghatározott technikai követelmények teljesítése a versenykerékpárra és a felszerelésre 

vonatkozólag.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Európa-bajnokságok
Sportágunkban az Európa-bajnokságok elsősorban az U23-as és az ifjúsági korcsoportok megmérettetései. Az U23-as és az 
ifjúsági korcsoportokban az Európa-bajnokság kiemelt eseménynek számít és pontszerző vagy ahhoz közeli helyezéseket 
lehet elvárásként megfogalmazni az érintett versenyzőkkel szembeni. Országúton mindkét korcsoportban a kontinensvia-
dalon való részvétel célkitűzése került megfogalmazásra mint elsődleges elvárás.

Világbajnokságok
A pálya-világbajnokságra elsősorban világkupapontok alapján lehet kvalifikálni versenyzőket. Ehhez négy világkupafutam-
ból kell a ranglistán elegendő pontot gyűjteni. A versenyszámok közül elsősorban sprintben vagy az 1000 méteres ver-
senyszámban lehet esélyünk, ha meg tudjuk finanszírozni a részvétel költségeit. Továbbá a scratch, keirin és a pontverseny 
esetében is adódhat lehetőség, ahol elsősorban a fiatal tehetségek eredményei jöhetnek számításba.
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A 2016-es riói olimpián való részvétel kivívása a világkupákon, majd az azt követő világbajnokságon keresztül lehetsé-
ges elsősorban azon nemzetek számára, amelyek a folyamatos nemzetközi versenyeztetés költségeit nem tudják vállalni. 
Amennyiben ott a magyar kerékpársport megszerzi az olimpián való indulás jogát, akkor a 2014-2015-ös pályaszezonban a 
lehető legtöbb világkupán részt kell venni, felkészülési célzattal.
Az országúti mezőnyversenyben szintén kvalifikációt kell szerezni az elit és az U23-as világbajnokságra. Ezt a Europe-Tour 
világranglista-pontok alapján (minden év augusztus 20-i zárás) lehet elérni az aktuális évben. Az időfutamversenyben min-
den ország automatikusan két versenyzőt indíthat. Terveink szerint az olimpiai ciklus mind a négy évében a részvétel bizto-
sítható, így végső soron az olimpián való indulás joga elérhető közelségbe kerül. 

Kvalifikációs stratégia
Amennyiben a kvalifikációs rendszer nem változik a korábbi olimpiai ciklushoz képest, úgy a kvalifikációs stratégia a 6. pont-
ban (előző pontban) megfogalmazottakon alapul. Ezt tekinthetjük irányelvnek, mert az eddigi gyakorlat alapján jellemzően 
csekély módosítása várható az olimpiai kvalifikációs szabályzatnak, ahogy a 2011-as világbajnokság esetében is történt.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Hazánknak nemzetközi tisztségviselője nincs, de két fő UCI-bírót adott az MKSZSZ a nemzetközi kerékpársportnak: Megyesi 
Dóra (teremkerékpár szakág) és Törzsök Zsolt (országúti szakág). Jelenlétük a nemzetközi sportéletben nagyfokú elismerést 
is jelent hazánk kerékpársportjára nézve.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A sportolók kötelező sportorvosi vizsgálatokon vesznek részt, amely az előírásokban megfogalmazott intervallumokban 
történik meg. A valódi sportegészségügyi ellátás az OSEI keretein belül valósul meg, a kiemelkedő élsportolók mentális 
felkészítését egy specialista végzi (Szent Imre kórház).
Az MKSZSZ által összefogott szakágak versenyzői változatlanul nagyszámú doppingmintát fognak szolgáltatni, miközben a 
sportági felvilágosító program frekventált kommunikációját azon szakágai felé is növelni kell, amelyekben az elmúlt 3 évben 
regisztrált doppingeset nem történt. A mintavétel gyakoriságát tudatosan határozzuk meg a MACS és a szövetség közötti 
együttműködés letéteményeként, melynek keretében 2008-tól kezdve, egy 5 éves intervallumon belül a hazai kerékpár-
sport teljes megtisztítását tűztük ki célul. A mintavételek mennyisége többszöröse volt a korábbi olimpiai ciklusban végzett 
vizsgálati darabszámnak.

A sportág létesítmény helyzete
A kimondottan kerékpáros tevékenység céljára használt sportlétesítmények általános állapota az elmúlt időszakban meg-
lehetősen leromlott, de a minimális biztonsági feltételeknek eleget tesznek. A létesítmények kérdése elsősorban pályake-
rékpározás esetében értelmezhető. A pálya megléte és versenyzésre alkalmas általános állapotán kívül természetesen a 
mellékhelységek, öltözők, zuhanyzók, orvosi szoba, edzéshez és versenyzéshez szükséges különleges technikai kiegészítők 
a használat alapfeltételeit jelentik.
A szövetség, illetve annak versenyrendszerében részt vevő tagszervezetek bérlői jogcímeken használják az egyes sportlé-
tesítményeket, pl.: Millenáris Kerékpárpálya, kondicionálótermek, uszoda, közút sportcélú igénybevétele (közúthasználati 
hozzájárulásért fizetett díj) stb.  A helyzet lényegi javulása 2017-től az új nemzetközi kívánalmaknak is eleget tevő fedett, 
250 méteres fa borítású pálya elkészültével várható. Ez azonban már a következő olimpiai ciklus felkészülését érinti.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Férfi országút szakágvezető: Stubán Ferenc 
Női országút szakágvezető: Tóth István
Férfi pálya szakágvezető: Hóbor Lajos, Pataki Ibolya
Női pálya szakágvezető: Hóbor Lajos, Pataki Ibolya    

Edzők, szakemberek: Dömötör Sándor, Hazai György, Somogyi Miklós – edzők; Haiszer Ákos masszőr; Riczu Imre szerelő.



Olimpiai keretek
Felnőtt-férfi országúti olimpiai “A” keret

NÉV SZÜLETETT EGYESÜLET

Dér Zsolt 1983.03.25. Utelsilnord - (HUN) - Continental

Kusztor Péter 1984.12.27. Utelsilnord - (HUN) - Continental

Lovassy Krisztián 1988.06.23. Team Fixit.No - (NOR) - Continental

Holló Botond 1992.04.17. Utensilnord - (HUN) - Continental

Felnőtt-férfi országúti olimpiai “B” keret
NÉV SZÜLETETT EGYESÜLET

Fejes Gábor 1989.05.25. Bátorfi AKTK - (HUN) - Klub

Bernárd Bendegúz Bence 1988.02.15. Utensilnord - (HUN) - Continental

Kenyeres Ábel 1994.02.14. Utensilnord - (HUN) - Continental

Molnár István 1988.07.15. Bianchi Team - (HUN) - Klub

Solymosi Márton 1990.04.24. AC Mayenne - (FRA) - Klub

Felnőtt-női országúti olimpiai “A” keret
NÉV SZÜLETETT EGYESÜLET

Al Saidi Leila 1990.10.08. Team Veloki

Kormos Veronika Anna 1994.02.14. Sengers Ladies CT - (BEL) - Continental

Király Mónika 1983.11.10. Zinkpower Moson

 
Felnőtt-női országúti olimpiai “B” keret

NÉV SZÜLETETT EGYESÜLET

Ányos Szilvia 1980.05.27. Bianchi Club KE

Epres Kornélia 1991.03.04. Bikeexpress SE - (HUN) - Klub

Jurenka Krisztina 1984.04.25. Bikeexpress SE - (HUN) - Klub

Felnőtt-férfi pálya olimpiai “A” keret
NÉV SZÜLETETT KLUB

Holló Botond 1992.04.17. BVSC-Zugló - (HUN) - Klub

Lovassy Krisztián 1988.06.23. BVSC-Zugló - (HUN) - Klub

Szalontay Sándor 1990.07.03. FTC- (HUN) - Klub

Felnőtt-férfi pálya olimpiai “B” keret
NÉV SZÜLETETT KLUB

Bernárd Bendegúz Bence 1988.02.15. Utensilnord - (HUN) - Continental

Solymosi Márton 1990.04.24. AC Mayenne - (FRA) - Klub

Felnőtt-női pálya olimpiai “A” keret
NÉV SZÜLETETT KLUB

Kercsó-Magos Zsuzsanna 1991.04.01. BVSC-Zugló - (HUN) - Klub
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Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
Technikai sportág lévén a kerékpár felszerelés- és versenyeztetés-igényét tekintve is a költséges sportok közé tartozik. 
A finanszírozási rendszer változásai a kerékpársportot is komolyan érintették. A szövetség anyagi forrásainak nagy része 
változatlanul az állami költségvetésből származtatható. A klubokat és a versenyrendszer elemeinek jó részét csak a helyi 
önkormányzatok támogatásával lehet fenntartani. A sportegyesületek száma az idei évben tovább emelkedett. Mindemel-
lett komoly problémát okoz, hogy a nemzetközi kerékpársportban érintett cégek jó része Magyarországon nem fektet a 
sportág hazai versenyrendszerébe, sem egyesületi, sem egyéni szponzorációban nem vesz részt.

BMX CROSS
A sportág 2005-ben bekerült az olimpiai programba és 2008-ban debütált Pekingben. A 2010-es szingapúri ifjúsági olim-
pián is jelen volt, közösen a többi kerékpáros sportággal.  Az ifjúsági olimpiára való kijutást a BMX sportág szerezte meg. 
A nagyszerű első szereplés után és a 2012-es olimpiát követően mind Kínában a 2014-es ifjúsági olimpián, mind pedig Rió-
ban a 2016-os játékokon a program részét képezi.
A pekingi ötkarikás játékok óta eltelt négy év alatt a versenyzők száma megfeleződött.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    1
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
Kerettag:

• az országos bajnokság felnőtt kategóriájának első helyezettje;
• az elit Európa-bajnokságon a legjobb magyar helyezett;
• a junior kategóriából felkerülő legjobb magyar Eb-helyezett, de legalább 25. helyezett.

További kerettag még:
• az elit Eb legalább 45. helyezettje;
• a világbajnokság középdöntőse;
•  a junior kategóriából felkerülő sportoló, ha az Eb-ranglistán legalább 16. helyezett, vagy a világbajnokságon 

középdöntős volt.



Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
 2013. elit Európa-bajnokság – középdöntő, 
 2014. elit Európa-bajnokság – döntő,
 2014. elit világbajnokság – negyeddöntő
 2015. elit Európa-bajnokság – középdöntő
 2016. elit világbajnokság – negyeddöntő

Kvalifikációs stratégia
Továbbra is a nemzetek rangsorában elfoglalt helyezés alapján lehet kvalifikációt szerezni.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A Magyar BMX Cross képviseletét külföldön Borbély Ferenc főtitkár látja el. A nemzetközi kongresszusokra többnyire saját, 
illetve vegyes költségen jutottak el a szövetség képviselői.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Nem rendelkezünk sportorvosi hálózattal. A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség rendelkezik doppingszabályzattal, mely ösz-
szhangban van a UCI és a Magyar Kerékpársportok Szövetségének doppingszabályzatával. 

A sportág létesítményhelyzete
A szakág számára jelenleg nem áll rendelkezésre nemzetközi szintű létesítmény. 

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Borbély Ferenc – szövetségi kapitány, sportágvezető; Kovács Péter – technikai edző

Olimpiai keretek
Bujáki Bence  Veszprémi Spartacus Sportegyesület  Veszprém         „B”
Szoboszlai Patrik  Lőrinc 2000 SE      Budapest „B”
Rozsenich Gábor  GYSEV Sopron BMX SE          Sopron             „B”
Tolnai Zsanett  KSI      Budapest „B” 

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
Jelentős előrelépés csak abban az esetben lehetséges, ha megfelelő hazai létesítmények épülnek, illetve a válogatott keret 
tagjai tartósan edzőtáborokban, illetve olyan országokban élnek, ahol a körülmények a felkészüléshez optimálisak. 

MOUNTAIN BIKE
A nemzetközi szövetség tagországainak száma 179. Az elmúlt 4 év erőviszonyai némiképp módosultak, leginkább megfigyelhe-
tő, hogy az „új generáció” versenyzői sokkal több országból érkeznek. Helyet követelnek a „kis” országok (Csehország, Auszt-
ria, Dél-Afrika) és jobban kiegyenlítődik a hagyományos nemzeti sportként nyilvántartott országok csatája (Svájc, Franciaor-
szág, Belgium, Olaszország). Parti András és Benkó Barbara mellé sikerült kinevelni Juhász Zsoltot, aki az elmúlt időszakban 
folyamatosan fejlődve már-már beérte Andrást, így a férfi kvóta helyzete ma sokkal stabilabb, mint 4 évvel ezelőtt.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    2
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -
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Válogatási elvek
A sportág jelenlegi helyzetében minimális lehetőség van további kvótaszerzők bevonására, a Nemzetközi Kerékpáros Szö-
vetség (UCI) szabályzata alapján a legjobb 3 férfi és 3 nő pontszáma adja a végleges országrangsort, azaz a kvótát érő 
helyeket. Így legfeljebb arra nyílik lehetőség, hogy sérülés, illetve egyéb rendkívüli esetben egy-egy versenyzőt cseréljünk.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
2014-ben és 2015-ben szeretnénk továbbfejlődni és a sportág eddig legjobb eredményeit minden évben felülmúlni.

Kvalifikációs stratégia
Három területen szerezzük meg a pontokat:

• top 100 versenyzők vk-kon, vb-n és Eb-n;
• XCM-versenyzők, több napos versenyeken (S1, S2, SHC);
• U23-as és fiatal felnőttek kisebb pontszerző versenyeken.

Ezeken kívül próbáljuk növelni a hazai világranglistapont-szerző versenyeket.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Az MTB XCO szakágban évek óta Valter Tibor és Benkó László képviseli hazánkat a nemzetközi versenyeken és egyéb fóru-
mokon, illetve a szövetség részéről Varga Orsolya MKSZ-főtitkár és Nagy Balázs MTB-főtitkár tartja a kapcsolatot a nemzet-
közi szervekkel.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Dr. Dobos József segít elsősorban a sportsérülések és egyéb betegségek gyors, szakszerű orvoslásában. Az MTB szakágra 
nem annyira jellemző a „doppingolás”, ráadásul sportágunk doppingigényének igen komoly anyagi vonzata van, ezért ha-
zánkban ez – szerencsére – háttérbe szorul. Ezzel együtt legjobb versenyzőinket folyamatosan ellenőrzik WADA-s, illetve 
magyar doppingellenőrök. Versenyzőink szerencsére a megadott helyszínen mindig elérhetőek voltak és mindig negatív 
mintát adtak.

A sportág létesítmény helyzete
Nincs szükség külön létesítményre.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Valter Tibor szövetségi kapitány. A felkészítésben részt vevő további edzők, szakemberek: Benkó László szövetségi edző, 
Dr. Dobos József sebész főorvos, a válogatott keretorvosa.

Olimpiai keretek
1. Benkó Barbara Budapest, 1990.01.21. PCCC, Focus XC Team

2. Dósa Eszter Balassagyarmat, 1983.11.02. Vitalitás SE - Kross

3. Poór Brigitta Sopron, 1989.02.18. Merida Maraton Team CST

4. Blazsó Márton Szeged, 1980.05.26. VKE Nelson

5. Juhász Zsolt Kistarcsa, 1990.07.24. Waberers Areus Cube Team

6. Parti András Budapest, 1982.09.18. Waberers Areus Cube Team

7. Szathmáry András Budapest, 1990.08.21. Waberers Areus Cube Team

8. Csielka Márk Budapest, 1991.07.02. Waberers Areus Cube Team

9. Bányai Dominik Budapest, 1995.09.28. Pilis Cross Country Club

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
A női magyar mezőny elég mélyponton van, olyannyira, hogy a női kvóta megszerzése igen komoly fejtörést okoz a szak-
vezetésnek. Jelenleg a tereptriatlonban futóként jeleskedő Poór Brigittát próbáljuk átképezni és felkészíteni a pontszerzési 
küzdelmekre.



8.11. KÉZILABDA
Férfiválogatottunk a 2014. évi Európa-bajnokságon a 8. helyet szerezte meg. A Dániában megrendezett tornán sikerült 
Izlanddal és Norvégiával döntetlent elérni, míg a sportág világbajnokától, Spanyolországtól versegét szenvedtünk, de biz-
tosítottuk helyünket a legjobb 12 csapat között, majd a középdöntőben Macedónia legyőzésével megismételtük a 2012-es 
8. helyezésünket. Sajnos a jobb helyezésünk lehetőségét az Ausztria ellen elszenvedett nem várt vereség gátolta meg. 
Az Európa-bajnokságon különböző okokból kifolyólag nem a legjobb összeállításban szerepelt a válogatottunk, így a vég-
játékra a kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező keret ereje elfogyott. Válogatottunk a londoni olimpián szerezett 
negyedik helyezésével, valamint az azt követő spanyolországi világbajnokságon elért nyolcadik helyezésével tartja a helyét 
a világ közvetlen élvonala mögött, amely Spanyolországból, Franciaországból, Dániából és Horvátországból áll. 

A keret életkorát tekintve a csapat gerincét az 1981-82 és a 1984-85-s korosztály adja, amely keret tagjainak megítélésünk 
szerint – a sikeres kvalifikáció esetében – a Rióban megrendezendő olimpia lehet pályafutásuk csúcsa. Ettől függetlenül a 
keretben – már amennyiben a folyamatos eredménykényszer engedi – meg kell kezdeni a fiatalítást is. Női válogatottunk 
az Európa-bajnoki-selejtezők sikeres megvívása után a 2012-ben Szerbiában megrendezett Európa-bajnokságon rég nem 
látott csapategységet és játékintelligenciát felvonultatva bronzérmet szerzett. Ez a helyezés a női válogatottunkat újra a 
világelitbe jutatta. Ez az eredmény olyan magabiztosságot adhat, amely a későbbiekben még jobb eredményekben nyilvá-
nulhat meg. A harmadik helyezés egyben azt is jelentette, hogy a női csapatnak egy nyugodtabb időszak következett, mivel 
nem kellett selejtezőt játszania a 2013. decemberi világbajnokságra. A 2013-as világbajnokságon megbízott kapitányként 
Hajdu János irányította csapatunkat, amely a nyolcadik helyen végzett. Együttesünket csupán a későbbi világbajnok Brazília 
ellen kétszeri hosszabbításban elszenvedett vereség állította meg a jobb helyezés elérésében.  A világbajnokságot követően 
a szövetség elnöksége Németh Andrást bízta meg a riói olimpia végéig a válogatott irányításával. A legutóbbi két világ-
verseny tükrében, valamint a kluberedmények alapján női válogatottunkról elmondhatjuk, hogy – amennyiben teljesíti a 
kvalifikációt – jelenleg éremesélyes csapatként tarthatjuk nyílván az olimpiát illetően. A női mezőny jóval kiegyenlítettebb, 
mint a férfi, mivel a legutóbbi világversenyeken a végeredményt illetőleg elég hektikus a kép. Ellentétben a férfiak mező-
nyével, Dél-Amerika előretörése jellemző, melyet mutat, hogy Brazília 2013-ban világbajnoki címet szerzett. 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    28
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  5-7

Válogatási elvek
A válogatottba meghívást kapnak azok, akik munkájukkal, emberi magatartásukkal képesek hozzájárulni a jó szellemű váloga-
tott kialakításához, és magas fokú felkészültségükkel kiemelkedő teljesítmény elérésére képesek a játék egy-egy területén. 
A válogatott keretbe kerülhetnek azok a fiatal játékosok, akik megfelelő testi alkattal és fizikai adottságokkal rendel-
keznek, ami megfelelő technikai tudással, játékteljesítménnyel párosul, mely a továbbiakban továbbfejleszthető és a csapat 
számára hasznosítható. Minden játékos számára, aki válogatott szeretne lenni, alapvető feltétel, hogy kifogástalan emberi 
és erkölcsi magatartással a nemzeti válogatott iránti maximális elkötelezettséggel rendelkezzen. Azonos képességű játé-
kosok esetében az erkölcsi magatartás a munkához való hozzáállás és a fejlődési lehetőség a döntő. A felkészülés során a 
válogatásnál további szempontok a következők:

• aktuális sportforma;
• a tervezett taktikában való szereplehetőség;
• várható jó teljesítményszint a kiélezett mérkőzéseken;
• a klub ajánlása;
•   a csapatszerkezetében való hatékonyság, összeszokottság lehetősége;
• megfelelő színvonalú védekezőtudás.
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A válogatottság a teljesítmény és magatartás függvényében rugalmasan kezelendő. Felkészültségi vagy emberi, 
munkamorálbeli, családi problémák miatt az illető játékos kerettagságát és a válogatottsággal járó valamennyi 
kedvezményt elveszíti és helyére arra alkalmas új játékos kerülhet.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Női válogatott
2014. Európa-bajnokság, Magyarország/Horvátország: Megcélzott helyezés: 1-4. (az Európa-bajnok közvetlen olimpiai 
részvételi jogot szerez)
2015. világbajnokság, Dánia: Megcélzott helyezés: 1-7. (a világbajnok közvetlen olimpiai részvételi jogot szerez, a 2-7. he-
lyezettek részt vehetnek a 2016-ban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs tornán)
2016. április: olimpiai kvalifikációs torna: Az első két helyezett szerez jogot az olimpiai részvételre.

Férfiválogatott
2015. világbajnokság, Katar: Megcélzott helyezés: 1-7. (a világbajnok közvetlen olimpiai részvételi jogot szerez, a 2-7. he-
lyezettek részt vehetnek a 2016-ban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs tornán)
2016. Európa-bajnokság, Lengyelország: Megcélzott helyezés: Amennyiben nem sikerül a kvalifikáció, illetve az olimpiai 
kvalifikációs tornára való kijutás a vb-n, úgy kvalifikációt jelentő helyezés elérése.
2016. április: olimpiai kvalifikációs torna: Az első két helyezett szerez jogot az olimpiai részvételre.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
2014 májusában Budapest ad otthont az első ízben sorra kerülő női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőnek, amelyre 
Európa legjobb női csapatai mellett hazánkba érkezik az Európai Kézilabda Szövetség valamennyi vezetője, valamint az 
EHF európai tagországainak képviselői. Sikeres rendezés esetén jó eséllyel a későbbi esztendőkben is Budapesten kerülhet 
sorra a négyesdöntőre. 2014 szeptemberében Dublinban rendezik az EHF-kongresszust, amelyen fő feladatunk a magyar 
sportdiplomácia további erősítése. 

A megkezdett feladat folytatására kiváló lehetőséget kínál a decemberi, hazai rendezésű női Európa-bajnokság, amely a 
magyar válogatottnak kvalifikációt jelenthet a következő világbajnokságra, valamint az Eb-győztes biztos olimpiai résztvevő. 
Ezen a kiemelt jelentőségű eseményen lehetőségünk lesz vendégül látni az EHF képviselőit, fontos döntéshozó testületeit, 
továbbá a tagszövetségek vezetőit, ami páratlan alkalmat teremt a diplomáciai kapcsolatok erősítésére. A munka folyta-
tását a soron következő IHF-kongresszus jelentheti, melyet szintén az MKSZ nyert el, és 2015 nyarán rendezi Budapesten. 
A világ kézilabda-vezetőinek ez lesz az utolsó találkozója a 2016-os olimpia előtt. 

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A kézilabda-válogatottak (olimpiai keret) elsődleges orvosi ellátását, koordinálását a keretorvosi hálózatban részt vevő, kije-
lölt orvosi csoport tagjai végzik. Az orvosi csoport a Magyar Kézilabda Szövetség Orvosi Bizottság tagjaiként a kerettagokkal 
kapcsolatos orvosi információkat a klubcsapatok orvosaival egyeztetik. Műtéti ellátást igénylő sérülés esetén az ellátásban 
az olimpiai kerettagokat ellátó 10 kiemelt intézmény prioritást élvez. Az orvosi munkát fizioterapeauta, illetve gyógy- és 
sportmasszőr, gyógytornász segíti. A keret sportpszichológiai ellátását megbízott sportpszichológus végzi.
A kerettagok részére központilag biztosított táplálékkiegészítők kiválasztását a keretek vezető orvosai végzik sporttal foglal-
kozó dietetikus, táplálkozástudományi szakemberrel történő konzultáció alapján.
A kerettagok táplálkozással kapcsolatos kérdéseiben diatetikai tanácsadást veszünk igénybe.
Szűrővizsgálatok: 

•  a válogatottak évente egy alkalommal az OSEI-ben (Olimpiai rendelő) általános sportorvosi vizsgálaton 
vesznek részt;

•  a kerettagok kardiológiai szűrővizsgálaton vesznek részt évente egy alkalommal a Semmelweis Egyetem 
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján;

• a szűrővizsgálatokon való részvétel valamennyi kerettag számára kötelező. 



Az olimpiai keretet ellátó orvosi csoport tagjai:
Dr. Bódy Gábor – az MKSZ Orvosi Bizottságának vezetője; Dr. Erdélyi Gábor – a férfiválogatott vezető orvosa; Dr. Kárpáty 
Róbert – sportpszichológus, pszichiáter, neurológus (férfiválogatott); Dr. Szabó István – a férfiválogatott orvosa; Dr. Tállay 
András – a női válogatott vezető orvosa; Dr. Toman József – a női válogatott orvosa; Szikra-Mezey Csaba – fizioterapeauta, 
gyógymasszőr; Tímár Csaba – sportmasszőr.

Doppingellenes küzdelmünk két fő területe a felvilágosító és nevelő tevékenység, valamint a tájékoztatás. Fontos célunk, 
hogy elkerüljük a tájékozatlanságból eredő doppingvétségeket, ezért nemcsak a válogatott kerettag sportolókat, edzőket, 
gyúrókat, orvosokat, hanem a sportegyesületek vezetőin keresztül a versenyrendszerünkben részt vevő egyesületek spor-
tolóit, sportszakembereit is tájékoztatjuk a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III.23.) Kormányrende-
letben foglalt kötelezettségeikről, így nemcsak a doppingolási tilalomról, hanem a rendeletben meghatározott regisztrációs 
kötelezettségekről is. Honlapunkon bárki számára elérhetővé tettük a Magyar Antidopping Csoport által karbantartott, 
naprakész tiltólistát.
Szövetségünk a jogszabályban előírt doppingszabályzattal rendelkezik, azt a sportolók és szakmai vezetők részére elérhe-
tővé tettük. A Magyar Antidopping Csoport által működtetett whereabouts (holléti) rendszer vezetését a jogszabály által 
előírt módon, a rendeletben megjelölt sportolói kör számára a versenykiírásban is kötelezővé tettük, a rendszerben történő 
regisztráció megtörténtét folyamatosan ellenőrizzük.
Az elkövetkező években is szeretnénk megtartani eredményeinket: pozitív doppingeset a sportágban nem fordult elő, és a 
regisztrációs feladatokat a kötelezettek 100 százaléka teljesítette.

A sportág létesítmény helyzete
A magyar kézilabdázás évtizedes, folyamatos sikerei ellenére nem rendelkezett olyan képzési és versenyeztetési központtal, 
mint több más sportág Magyarországon, így a Nemzeti Kézilabda Akadémia révén egy, a népszerűsége mellett eredményes 
sportág lel otthonra. 
A TAO-támogatásoknak köszönhetően 2013-ban is több, a kézilabdának otthont adó sport- és munkacsarnok került és kerül 
átadásra (Balatonfüred, Tamási, Siófok, Szentgotthárd), az MKSZ tervei szerint azonban a közeljövőben több, újabb csarnok 
megépítésére, illetve felújítására kerülhet sor állami támogatással, TAO-forrásokból, valamint magán-, illetve önkormány-
zati tőkével. 

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Juhász István szakmai igazgató, az olimpiai felkészülés koordinátora.

Férfi szakág
Mocsai Lajos szövetségi kapitány; Juhász István edző; Szathmári János kapus edző; Dr. Erdélyi Gábor orvos; Szikra-Mezey 
Csaba terapeuta; Tímár Csaba masszőr; Berta Sándor videó-vágó, szerkesztő; Dr. Kárpáti Rudolf pszichiáter.

Női szakág
Németh András szövetségi kapitány; Pálinger Katalin csapatmenedzser; Köstner Vilmos segédedző; Langauf István tech-
nikai vezető; Dr. Tállay András orvos; Dr.Toman József orvos; Szikra-Mezey Csaba masszőr; Timár Csaba masszőr; Marcsek 
Áron videóvágó, szerkesztő
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Olimpiai keretek
Férfiválogatott

s.sz Név Szül.év Egyesület Legjobb eredmény

1. Mikler Roland 1984.09.20. Pick Szeged 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 
8., 2014. Eb 8.

2. Tatai Péter 1983.06.23. Pick Szeged 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2013. vb 8.

3. Székely Márton 1990.01.02. Balatonfüredi KSE -

4. Pallag Péter 1990.05.22. Csurgói KK -

5. Iváncsik Gergő 1981.11.30. MKB MVM Veszprém 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 
8., 2014. Eb 8.

6. Vadkerti Attila 1982.02.22. Pick Szeged 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 8., 2014. Eb 
8.

7. Varsandán Milán 1989.06.28. B.Braun Gyöngyös 2014. Eb 8.

8. Törő Szabolcs 1983.03.10. Grundfos Tatabánya KC -

9. Ilyés Ferenc 1981.12.20. Pick Szeged 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 
8., 2014. Eb 8.

10. Putics Barna 1984.08.18. VfL Gummersbach 2012. olimpia 4., 2013. vb 8., 2014. Eb 8.

11. Nagy Kornél 1986.11.21. Dunkerque (FRA) 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2013. vb 8., 2014. Eb 8.

12. Zdolik Bence 1992.05.16. Balatonfüredi KSE 2013. junior vb 12., 2014. Eb 8.

13. Császár Gábor 1984.06.16. PSG Handball (FRA) 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 
8., 2014. Eb 8.

14. Lékai Máté 1988.06.16. Celje (SLO) 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 
8., 2014. Eb 8.

15. Lele Ákos 1988.03.24. Csurgói KK -

16. Szöllősi Balázs 1992.10.24. Balatonfüredi KSE -

17. Zubai Szabolcs 1984.03.31. Pick Szeged 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 
8., 2014. Eb 8.

18. Schuch Timuzsin 1985.06.05. MKB MVM Veszprém 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 
8., 2014. Eb 8.

19. Szöllősi Szabolcs 1989.01.28. Csurgói KK 2012. Eb 8., 2013. vb 8., 2014. Eb 8.

20. Bánhidi Bence 1995.02.09. Balatonfüredi KSE -

21. Nagy László 1981.03.03. MKB MVM Veszprém 2012. olimpia 4., 2013. vb 8.

22. Mocsai Tamás 1978.12.09. MKB MVM Veszprém 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 
8., 2014. Eb 8.

23. Ancsin Gábor 1990.11.27. Pick Szeged 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2013. vb 8., 2014. Eb 8.

24. Balogh Zsolt 1989.03.29. Pick Szeged -

25. Harsányi Gergely 1981.05.03. Grundfos Tatabánya KC 2011. vb 7., 2012. Eb 8., 2012. olimpia 4., 2013. vb 
8.

26. Gulyás Péter 1984.03.04. MKB MVM Veszprém 2011. Eb 7., 2008. Eb 8., 2010. Eb 14., 2012. olimpia 
4., 2014. Eb 8.

27. Szalafai Gábor 1985.04.13. B.Braun Gyöngyös 2014. Eb 8.

28. Iváncsik Tamás 1983.04.03. MKB MVM Veszprém 2006. Eb 13., 2007. vb 9., 2008. Eb 8., 2009. vb 6., 
2010. Eb 14., 2011. vb 7., 2012. Eb 8.



Női válogatott
s.sz Név szül. év Egyesület Legjobb eredmény

1. Kiss Éva 1987 Fehérvár KC 8. (2013 vb), 8. (2013 Eb),

2. Szikora Melinda 1988 Ferencvárosi Torna Club -

3. Víg Vivien 1991 Dunaújvárosi KA -

4. Bíró Blanka 1994 Váci NKSE -

5. Triffa Ágnes 1987 Váci NKSE 9. (2009 vb)

6. Herr Orsolya 1984 Györi ETO KC 8. (2013 vb), 9. (2009 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

7. OGUNTOYE VIKTÓRIA 1990 Érd

8. KOVACSICS ANIKÓ 1991 Györi ETO KC 8. (2013 vb), 9. (2009 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

9. Erdősi Ildikó 1989 Siófok KC -

10. Schatzl Nadine 1993 Érd -

11. Vérten Orsolya 1982 Ferencvárosi Torna Club 8. (2013 vb), 9. (2009 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

12. Korsós Dorina 1995 Győri ETO KC -

13. Vincze Melinda 1983 Dunaújvárosi KA 8. (2013 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

14. Kazai Anita 1988 Fehérvár KC -

15. Tomori Zsuzsa 1987 Ferencvárosi Torna Club 8. (2013 vb), 9. (2009 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

16. Bulath Anita 1983 Dunaújvárosi KA 8. (2013 vb), 9. (2009 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

17. Klivinyi Kinga 1992 Érd 3. (2012 Eb)

18. Triscsuk Krisztina 1985 Érd 8. (2013 vb), 3. (2012 Eb),

19. Szekeres Klára 1987 Érd 8. (2013 vb), 9. (2009 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

20. Hornyák Dóra 1992 Győri ETO KC -

21. Tilinger Tamara 1989 Fehérvár KC -

22. Zácsik Szandra 1990 Ferencvárosi Torna Club 8. (2013 vb), 9. (2009 vb)

23. Görbicz Anita 1983 Győri ETO KC 8. (2013 vb), 3. (2012 Eb)

24. Szucsánszki Zita 1987 Ferencvárosi Torna Club 8. (2013 vb), 9. (2009 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

25. Tóth Gabriella 1996 Veszprém Barabás KC -

26. Temes Bernadett 1986 Metzingen 10. (2010 Eb)

27. Kisfaludy Anett 1990 Érd -

28. Takács Dusmáta 1986 Dunaújvárosi KA -

29. Mészáros Rea 1993 Ferencvárosi Torna Club -

30. Cifra Anita 1989 Ferencvárosi Torna Club 8. (2013 vb)

31. Szamoránsky Piroska 1986 Ferencvárosi Torna Club 8. (2013 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

32. Mayer Szabina 1988 Fehérvár KC -

33. Planéta Szimonetta 1993 Veszprém Barabás KC -

34. Kovács Anna 1991 Érd -

35. Soós Viktória 1985 Győri ETO KC 8. (2013 vb), 3. (2012 Eb)

36. Szekerczés Luca 1994 Ferencvárosi Torna Club -

37. Hajduch Csenge 1990 Fehérvár KC -

38. Gera Szimonetta 1992 Dunaújvárosi KA -

39. Bódi Bernadett 1986 Győri ETO KC 8. (2013 vb), 9. (2009 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

40. Kovacsicz Mónika 1983 Ferencvárosi Torna Club 8. (2013 vb), 3. (2012 Eb), 10. (2010 Eb)

41. Orbán Adrienn 1986 Győri ETO KC 9. (2009 női VB)

42. Ertl Rebeka 1994 Váci NKSE -

43. Azari Fruzsina 1989 Fehérvár KC -

44. Such Nelli 1992 Ferencvárosi Torna Club -
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Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
A felkészüléseket az alábbi fontos tényezők befolyásolják:

• klubok és a válogatottak sokszor eltérő érdeke;
• a külföldön játszó játékosok feletti minimális kontroll a sportformát illetően;
• folyamatosan csökken az együtt töltött felkészülési idő;
•  a hazánkban játszó külföldi játékosok számának növekedése, ami elveheti az játéklehetőséget a magyar játé-

kosoktól;
• a klubok sokszor instabil, kiszámíthatatlan anyagi háttere.

A Magyar Kézilabda Szövetség, illetve a magyar kézilabdázás az utánpótlás-nevelés területén páratlan lehetőséghez jutott 
a TAO-kedvezmények forrásként való felhasználásával. Ezzel ellentétes folyamatot eredményezett azonban a gazdasági 
válság, illetve éppen a TAO-rendszer beindulása miatt a szponzorszerzés, a támogatók megtalálása kétszeresen is nehézzé 
vált. Az állami források révén az MKSZ szintén elsősorban az utánpótlás-nevelést, -képzést és -versenyeztetést tudja finan-
szírozni, így a „kirakat”, azaz a felnőttválogatottak versenyeztetése és feltételeinek az eredmények színvonalához méltó 
biztosítása különösen nehéz feladat. Az állami támogatást tekintve javasoljuk, hogy a jövőben a felnőttekre fordítható 
állami források nagysága növekedjen. 



8.12. KOSÁRLABDA

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) tagországainak száma: 213. A hazai szövetség (MKOSZ) taglétszáma: 299. 
A női szakágban a 2012. évi olimpiai játékokon az Egyesült Államok csapata diadalmaskodott. A 12 csapatos döntőben 6 
európai, 3 amerikai és 1-1 afrikai, ázsiai és óceániai csapat szerepelt. A 2014. év őszén megrendezendő törökországi világ-
bajnokságon a 16-os döntőben 6 európai, 4 amerikai, 3 ázsiai, 2 afrikai és 1 óceániai csapat szerepel.
Mint látható, az olimpián és a világbajnokságon meghatározó szereppel bírnak az európai és az amerikai csapatok, de az 
utóbbi időben az ázsiai női kosárlabda is erős fejlődésnek indult. A 2013. évi Eb-döntő első három helyén a spanyol, a fran-
cia és a török válogatott végzett. Magyarország válogatottja nem került be a 2013. évi 16 csapatos Eb-döntőbe és jelenleg 
az európai rangsor 20. helyén áll.
Sportdiplomáciai siker és lehetőség az előrelépésre, hogy Magyarország Romániával együtt elnyerte a 2015. évi Eb-rende-
zés jogát, és így a rendező jogán az Eb-döntő résztvevője. 
A jelenlegi szövetségi kapitány a 2015-ös EB-re új csapatot épít.

A férfi szakágban a 2012. évi játékokon Egyesült Államok csapata lett az olimpiai bajnok. A 12 csapatos döntőben 5 európai, 
3 amerikai, 2 afrikai s 1-1 ázsiai és óceániai csapat szerepelt.  A 2014. év őszén megrendezendő spanyolországi világbajnok-
ságon a 24-es döntőben 10 európai, 6 amerikai, 3-3 afrikai és ázsiai és 2 óceániai csapat szerepel.
Mint itt is látható, az olimpián és a világbajnokságon meghatározó szereppel bírnak az európai és az amerikai csapatok. 
A 2013. évi Eb-döntő első három helyén a francia, a litván és a spanyol válogatott végzett. Magyarország válogatottja nem 
került be a 24 csapatos Eb-döntőbe és jelenleg az európai rangsor 25. helyén áll. A 2015. évi 24 csapatos Eb-döntőbe jutá-
sért válogatottunk ez év nyarán selejtezőtornán vesz részt. 

Célkitűzések
Női szakág: Az olimpiai kvalifikációs rendszerben a legjobb eredmény elérése.
Férfi szakág: Az olimpiai kvalifikációs rendszerben a legjobb eredmény elérése.

Válogatási elvek
A Magyar Olimpiai Bizottság által kiadott „Az olimpiai kerettagság kritériumai” című anyagban foglalt feltételek megvaló-
sulása érdekében szövetségünk létrehozta a magas szintű nemzetközi eredmények elérésére képes ún.  „kiemelt tehet-
ségek” csoportot, illetve programot. A kiemelt tehetségek munkájának figyelemmel kísérésére és az akadémiákban folyó 
sportszakmai munka segítésére és ellenőrzésére – a női és a férfi szakágban egyaránt – szövetségünk patrónus rendszert 
alakított ki, melyben elismert, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek ellenőrzik és támogatják a korosztályos váloga-
tottaknál és az akadémiáknál folyó szakmai tevékenységet.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Női szakág
A női válogatott nem kvalifikálta magát, így nem vesz részt a 2014. év őszén rendezendő törökországi világbajnokságon. 
Mivel a 2015. évi Európa-bajnokságot Magyarország és Románia közösen rendezi, a magyar válogatott a rendező jogán 
résztvevője a 2015. évi 24 csapatos Eb-döntőnek. A csapat szakmai vezetése elsődleges eredményességi célkitűzésként a 
csoportból való továbbjutást, a legjobb 12-be való bekerülést határozta meg.

Férfi szakág
A férfiválogatott nem kvalifikálta magát, így nem vesz részt a 2014. év őszén rendezendő spanyolországi világbajnokságon. 
2014-ben a férfiválogatott Európa-bajnoki selejtezőt játszik a 2015. évi 24 csapatos EB-döntőbe való bekerülésért. 
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Kvalifikációs stratégia
Mivel a magyar válogatott nem vesz részt a 2014. évi világbajnokságon, a kvalifikációs rendszer alapján csak az Európa-baj-
nokságon szerezheti meg az olimpiai jogosultságot.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Az MKOSZ és annak vezető tisztségviselői az alábbi események magyarországi rendezésének elnyerésében fejtett ki sport-
diplomáciai tevékenységet:

• U16 „A” divíziós női Eb-döntő, 2014.07.31-08.14. (Debrecen);
• Női Európa-bajnoki döntő, 2015 (magyar-román közös rendezés).

A nemzetközi tisztségviselők névsora: Bodrogváry Iván, a FIBA Europe Board tagja, a FIBA Női Bizottság elnöke; Dr. Sterbenz 
Tamás, a FIBA Europe Ifjúsági Bizottság állandó meghívottja; Hartyányi Zsolt, a FIBA Europe Technikai Bizottság állandó 
meghívottja.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A válogatott keretek játékosainak emelt szintű orvosi vizsgálatát, szűrését és egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzését a 
szövetség hivatalos keretorvosa, a szövetség Orvosi és Tudományos Bizottságának vezetője, Dr. Téglásy György irányítja és 
felügyeli. Az egyes válogatott kereteknél tevékenykedő orvosok a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat megbízásából látják 
el ezt a feladatot.
Szövetségünk a Magyar Olimpiai Bizottsággal összhangban kiemelt figyelmet fordít a doppingellenes küzdelemre. Doppin-
gellenes tevékenységünket az alábbi területeken fejtjük ki:

• kapcsolatot tartunk a Magyar Antidopping Csoporttal;
•  a magyar kosárlabdázás napján a Városligetben minden évben „Anti-dopping sátrat” állítunk fel, ahol megje-

lenést biztosítunk a MACS-nak;
•  az U20-as női és férfiválogatott célcsoportként történő megjelölésével fizetett drogtesztet rendelünk és 

végeztetünk;
•  az utánpótlás-válogatott edzők és a szövetség szakmai programjaiban dolgozó Gerevich-ösztöndíjban részesü-

lő edzők rendszeresen részt vesznek a MACS előadásain, szervezett fórumain.

A sportág létesítmény helyzete
A rendszerváltást követően az önkormányzati, illetve kincstári kezelésbe került sportlétesítmények állaga jelentősen rom-
lott, így néhány, az elmúlt évtizedben épült és átadott multifunkcionális sportcsarnokon kívül a kosárlabdasportág szem-
pontjából infrasrtuktúrális fejlesztés nem történt. A látványsportágak társasági adóból történő támogatási lehetőségét 
kihasználva lehetőséget teremtettünk számos – elsősorban az utánpótlás-nevelés szempontjából fontos – munkacsarnok 
építésére, felújítására, valamint az élvonalbeli kosárlabdát kiszolgáló sportcsarnokok nemzetközi szabályoknak megfelelő 
átalakítására. Ennek megfelelően jelenleg olimpiai kereteink a nemzetközi szabályozásokhoz közelítő színvonalú létesítmé-
nyekben készülhetnek.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Női szakág: Farkas Sándor szövetségi kapitány; Iványi Dalma edző; Tuboly József erőnléti szakember; Jakab Máté scouting 
manager; Dr. Kovács Ignác orvos; Dr. Kárpáti Róbert pszichológus; Burdi szabolcs masszőr; a válogatottat adó klubok edzői: 
Igor Polanek, Maikel Lopez, Bencze Tamás, Zseljko Djokics, Roberto Hernandez, Magyar Gergely, Gáll Tamás.

Férfi szakág: Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány; Pór Péter edző; Dr. Téglásy György orvos; Polster Péter masszőr; a válo-
gatottat adó klubok edzői: Dragan Alekszics, Csirke Ferenc, Braniszlav Dzunics, Carlos Frade, Hencsey Tamás, Nikola Lazics, 
Andjelko Mandics, Fekete Tamás.



Olimpiai keretek
Női „A” keret:

s.sz Név születés ideje Egyesület

1. Bálint Réka                       1991.03.06. DVTK

2. Bozóky Bettina 1989.08.20. Somorja

3. Czank Tímea 1986.06.10. DVTK

4. Fegyverneky Zsófia           1984.09.29. Sopron  

5. Honti Kata                            1987.08.24. SCHIO

6. Horti Dóra                                    1987.04.25. CANIK

7. Krivacsevics Tijana       1990.04.08. Kassa        

8. Laklóth Anna                         1988.05.10. Győr

9. Nagy-Bujdosó Nóra        1985.11.18. PEAC

10. Őri Györgyi 1990.11.07. PINKK

11. Raksányi Krisztina                1991.09.26. PEAC

12. Rasheed Rita           1989.08.05. FSMartino 

13. Ruják Nóra 1990.03.24. PINKK

14. Sarok Nikolett 1990.04.17. PINKK

15. Simon Zsófia          1989.12.17. Sopron

16. Szécsi Orsolya 1992.01.28. Duqusne

17. Vajda Anna                       1984.09.03. BOTAS-A

18. Varga Zsófia 1989.01.15. ZTE

19. Zele Dorina 1992.02.13. Szekszárd

20. Zsovár Orsolya               1984.06.28. Sopron     

Női „B” keret:

s.sz Név születés ideje Egyesület

1. Balla Dorottya 1994. Oral Roberts University

2. Barnai Judit 1994. Vasas

3. Böröndy Vivien 1995. Sopron

4. Fejes Fruzsina 1994. Vasas

5. Gorjanácz Ágnes 1994. Ceglédi EKK

6. Határ Bernadett 1994. Vasas

7. Hegedűs Janka 1994. Florida International U.

8. Mansare Anna Manty 1992. UNI Győr

9. Nagy Dóra 1995. PEAC

10. Pap Regina 1994. PEAC

11. Papp Klaudia 1995. Nyíregyházi Kosársuli

12. Pogány Vivien 1995. Kecskemét

13. Raus Vivien 1995. PEAC

14. Studer Zsuzsa 1995. Szekszárd

15. Suppán Anna 1994. MTK-Budapest

16. Szabó Fanni 1994. Darmouth College

17. Szamosi Amadea 1994. Duquesne Womens B.

18. Szűcs Réka 1994. PEAC

19. Vukov Szonja 1994. MTK-Budapest

20. Zsilinszki Lilla 1995. MTK-Budapest
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Férfi „A” keret:
s.sz Név szül. év Egyesület

1. Allen Rosco 1993. Stanford University 

2. Báder Márton 1980. Szolnoki Olaj

3. Ferencz Csaba 1985. Egis Körmend

4. Hanga Ádám 1989. Laboral Kutxa (ESP)

5. Horváth Ákos 1981. Naurtex SZTE-Szedeák

6. Keller Ákos 1989. Szolnoki Olaj

7. Kerpel-Frónius Balázs 1992. Atomerőmű Paks

8. Kovács Péter 1988. PVSK-Pannonpower

9. Körtélyesi Gergely 1983. Atomerőmű Paks

10. Lekli József 1987. ZTE Zalaegerszeg

11. Lóránt Péter 1985. Szolnoki Olaj

12. Mészáros Máté 1992. Kecskemét

13. Somogyi Gergely 1989. Alba Fehérvár

14. Szabó Zsolt 1986. Atomerőmű Paks

15. Tóth Ádám 1989. Atomerőmű Paks

16. Tóth Gergely 1989. Sopron KC

17. Tóth Norbert 1986. Alba Fehérvár

18. Trotter Obadiah Nelson 1985. Szolnoki Olaj

19. Vojvoda Dávid 1990. Szolnoki Olaj

20. Wittmann Krisztián 1985. KTE-Duna Aszfalt 

Férfi „B” keret:

s.sz Név szül. év Egyesület

1. Bakk Krisztián 1994. Falco KC Szombathely

2. Bán Tibor 1995. Falco KC Szombathely

3. Bazsó Brúnó 1995. Falco KC Szombathely

4. Benke Szilárd 1995. Kaposvári KK

5. Blaskovits László 1994. Alba Fehérvár

6. Bognár Kristóf 1994. Falco KC Szombathely

7. Czirbus József 1994. Alba Fehérvár

8. Csákvári Csaba 1994. Szolnoki Olaj KK

9. Golomán György 1996. Weston Sagemont Lions (USA)

10. Kovács Barnabás 1994. KTE-Duna Aszfalt

11. Kővágó-Laska Márk 1995. KTE-Duna Aszfalt

12. Molnár Márton 1994. Sopron KC

13. Nagy Botond 1994. DEAC

14. Perl Zoltán 1995. Falco KC Szombathely

15. Simon Kristóf 1994. Falco KC Szombathely

16. Sinkovits Dániel 1994. TFSE

17. Tóth Zoltán 1994. Szolnoki Olaj KK

18. Török Balázs 1994. Sopron KC

19. Váradi Benedek 1995. Falco KC Szombathely

20. Velkey János 1995. Zalakerámia-ZTE KK



8.13. LABDARÚGÁS

A sportágban a 2013. évben elkezdőttek a kvalifikáló U21-es Európa-bajnokság selejtezőcsoportjaiban a küzdelmek. Sajnos 
az eddigi mérkőzések alapján eldőlt, hogy a magyar válogatott már nem tud továbbjutni csoportjából és kijutni a 2015. 
évben megrendezendő Európa-bajnokság döntőjére, így esélye sincsen a kvalifikáció megszerzésére. Ezért a sportág nem 
készített felkészülési tervet.

8.14. LOVASSPORT (OLIMPIAI SZAKÁG)

A Nemzetközi Lovas Szövetség tagországainak száma 171. A sportág nemzetközi eredményeit meghatározó országok: 
Németország, Hollandia, Egyesült Államok. A Magyar Lovas Szövetség taglétszáma 481. 2013-ban a sportágban 2656 ver-
senyengedéllyel rendelkező lovas volt. Inaktív licenccel kb. 2000 versenyzőt regisztrálunk. 2011-ben Spanyolországban 
(Madrid) rendezett díjugrató Európa-bajnokságra csapattal minősültünk. A legjobb huszonöt közé nem került magyar díj-
ugrató, Krucsó Balázs egy helyezéssel maradt el a döntőben való indulástól. Díjlovaglásban Ács Róbert ért el kiemelkedő 
eredményeket, minősülést szerzett a 2012. évi olimpiára, de lova 2011. év végén elpusztult. 2012-ben – az olimpia évében 
– a Lovassport olimpiai szakágaiban nem rendeztek kontinensbajnokságokat. A 2012-es londoni olimpián lovas sportoló 
nem vett részt. 2013-ban a díjugrató Európa-bajnokságon Dániában (Herning) csapattal vettünk részt. Ifj. Szabó Gábor ki-
emelkedő teljesítményt nyújtott az elődöntőben, 83 indulóból a 9. helyezést érte el. A döntő legjobb 25 indulója közé nem 
került lovasunk. 2014-ben Normandiában rendezik a lovas világjátékokat, ami mindhárom szakág felnőtt világbajnoksága is 
egyben. A díjugratók csapattal minősültek a bajnokságra. A díjlovagló szakágból Szokola Csaba a két minősülési feltételből 
egyet már teljesített. Lovastusa szakágból az elmúlt négy évben felnőtt lovas nem jutott ki kontinens viadalra.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    2
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
Minden, a válogatottban már korábban bizonyított, tapasztalt lovas, aki technikai tudása mellett az olimpiai szintet teljesí-
teni képes lóval rendelkezik, lehetőséget kap a kvalifikáció megszerzésére. A díjlovagló szakágban az évenként rendezendő 
kontinensbajnokságokra azokat a versenyzőket nevezi a szövetségi kapitány, akik az adott évben a nemzetközi versenyeken 
nagydíj feladatban a legjobb eredményeket érték el.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Az idei fő célunk, hogy egy 4 fős csapattal ki tudjunk utazni a világjátékokra és ott a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni. 
Eddig 3 lovasunk kvalifikált, reméljük, sikerül még egy-két párosnak megszereznie a minősülést. A minősülési időszak vége 
2014. július 21. Tervünk a lehető legjobb eredmények elérése a 2014. évi CSIO-versenyek nagydíjain és a Nemzetek Díja csa-
patversenyeken, ahol célunk a bejutás a barcelonai döntőbe. Első CSIO-versenyünk Celje lesz május elején, utána következik a 
már pontszerzési lehetőséget biztosító linzi CSIO. A harmadik és egyben pontszerző CSIO-verseny, ahol tervezzük a részvételt 
(Sopot), június közepén lesz. A legfontosabb versenyünk az évben a budapesti CSIO júliusban, ahol már a legjobb, a 
WEG-re utazó csapattal állunk starthoz. A világbajnokságot megelőző utolsó felkészülési verseny: CSI** 
Wiener Neustadt. Az utazó csapat utána 10 napos edzőtáborban vesz részt Németország-
ban, ahol megtörténik a lovak egészségügyi átvizsgálása is. 
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2015-ben az Európa-bajnokságra való minősülés és csapattal való részvétel a cél. Az Eb-t Aachenben (Németország) 
rendezik meg. 

Kvalifikációs stratégia
Magyar Lovas Szövetségnek és Díjugrató Szakbizottságának kiemelt célja, hogy a 2016-os brazíliai olimpián díjugrató egyé-
ni induló képviselje országunkat. A célkitűzés reális, hiszen a 2013-ban megkezdődött olimpiai felkészítő periódusban az 
elmúlt olimpiákhoz képest több, a szintet teljesíteni képes ló-lovas párossal rendelkezünk. A riói olimpián 75 lovas és 15 
csapat képviselheti hazáját. Magyarország Európa C-csoportjába tartozik. 
Három versenyen szerezhetünk csapatkvótát: a 2014. augusztus végi franciaországi világjátékok első öt helyezettjeként 
vagy a 2015. augusztusi németországi Európa-bajnokság első három helyezettjeként vagy külön, a C-csoport számára 2015 
júniusában vagy júliusában, később kijelölendő helyszínen rendezendő olimpiai kvótaszerző verseny első helyezettjeként. 
Magyarország csapatkvóta-szerzésének egyetlen reális esélye a 2015. júniusi kvótaszerző versenyen való győzelem. Ameny-
nyiben csapatként nem sikerül indulási jogot szerezni, egyéni indulóként a csapat kvótával nem rendelkező országok lo-
vasaiból tizenötnek, Európából négy lovasnak a 2015. január 1. és 2016. március 6. közötti időszak világranglista-pontjai 
alapján osztják ki az egyéni kvótákat. 
Célunk, hogy a csapatkvalifikációs-versenyeken lovasaink és lovaink tudásuk száz százalékát nyújtsák, és csúcsformában 
tudjunk starthoz állni, amihez – lehetőségeinkhez képest – biztosítjuk a szakmai hátteret. 

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Fugli Károly FEI elnökségi tag; Stróbl Dorottya FEI jelölőbizottsági tag.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Minden olyan ló, amelyik az olimpiai részvételnél számításba vehető, állandó állatorvosi kontroll alatt áll, ami nemcsak az 
egészségügyi állapotért, hanem az ideális takarmányozásért is felel. A SZIE üllői nagyállatklinika együttműködik a szövet-
séggel, a válogatott lovainak részére kedvezményes díjszabás mellett végez kondicionális és egészségügyi felméréseket.  
A válogatott utazó állatorvosa az egyik legnagyobb német állatklinika sportlovakra specializált munkatársa, Dr. Wolf-Dieter 
Wagner.
A sportág eredményes doppingellenes küzdelmet folytat, a sportágat nem jellemzik a gyakori pozitív esetek. A Magyar 
Lovassport Szövetség rendelkezik általános dopping szabályzattal, amelyről az olimpiai keret lovasait folyamatosan tájékoz-
tatja. A honlapon naprakészen követhető a FEI által jóváhagyott tiltott szerek listája. A sportágban az elmúlt négy évben 
pozitív dopping eset nem volt.

A sportág létesítmény helyzete
Az olimpiai keret több lovasa Nyugat-Európa, illetve a tengerentúl lovas létesítményeiben készül, hiszen az eredményes 
olimpiai szerepléshez a magyarországi versenyrendszer és a lovas létesítmények körülményei kis mértékben, vagy egyál-
talán nem felelnek meg. Lovasainknak a budapesti CSIO és a december fedett CSO világkupaversenyek kivételével nincs 
lehetőségük hazai rendezésű versenyeken felmérni az aktuális helyzetüket az európai lovasok mezőnyében.
 
Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Díjugratás: Szász Sándor, Szotyori Nagy Kristóf;
Díjlovaglás: Kövy András; 
Állatorvosok: Dr. Jármy Miklós, Dr. Bodó Gábor, Dr. Wolf Dieter Wagner (GER).



Olimpiai keretek

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Szokola Csaba 1985. Kwizda SE díjlovaglás

2. Ács Róbert 1980. Ács József LSE díjlovaglás

3. Ifj. Tóth László 1987. Toll 96. Kft. LSE díjugratás

4. Orbán Emil 1988. Dobrádi LK díjugratás

5. Hugyecz Mariann 1983. Hetényegyházi Hullám LSE díjugratás

6. Horváth Balázs 1978. Arivent LC díjugratás

7. Krucsó Szabolcs 1977. Mezőhegyesi Ménes SE díjugratás

8. Ifj. Szabó Gábor 1991. Timpex Nyíregyháza LK díjugratás

9. Szász Sándor 1971. Equirria LK díjugratás

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
A lovassport, azon belül a három olimpia szakág olyan speciális olimpiai sportágak, amelyeknél nem elegendő a versenyző, azaz 
a lovas tudásszintje, hanem a lóra mint különleges, élő „sporteszközre” van szüksége, amely ezt a magas szintű teljesítményt 
éveken át tudja teljesíteni. Jelenleg a magyar lovassport két szakága (díjugratás, díjlovaglás) rendelkezik olyan párosokkal, akik 
remélhetőleg a megfelelő menedzseléssel és egészségügyi ellátással sérülésmentesen juthatnak el a 2016-os riói olimpiára.
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8.15. ÖKÖLVÍVÁS
A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) tagországainak száma: 195. Az ökölvívás 2013-as esztendejét egyértelműen Ka-
zahsztán uralta, megelőzve a hagyományos szuperhatalmakat, Kubát, Oroszországot és Ukrajnát is. Az ukránok 2011-ben 
emelkedtek ki a boksznemzetek közül, míg az olimpia évében, 2012-ben az angolok tudtak kimagasló eredményeket pro-
dukálni. A kazahok remek szereplése mellett az almati világbajnokságon két kubainak sikerült címet védenie. Üzbegisztán 
1999 óta minden felnőtt férfi világbajnokságon legalább egy érmet szerzett. Argentína utolsó alkalommal éppen 1999-ben 
szerzett érmet Omar Narvaez jóvoltából a houstoni világbajnokságon, ezt a negatív szériát törte meg Yamil Alberto Peralta 
(91 kg) egy bronzzal Almatiban.  A minszki felnőtt Európa-bajnokságon Oroszország annak ellenére tarolt, hogy legjobbjai 
közül többen nem vettek részt a versenyen. Az olimpiai bronzérmes veterán David Ajrapetjan (49 kg), az örmény származá-
sú Armen Zakarjan (64 kg), Alekszandr Beszputyin (69 kg), a korábban Eb-ezüstérmes Nyikita Ivanov (81 kg) és Alekszej Jeg-
orov (91 kg) is a dobogó legfelső fokára állhatott. Az írek mindenidők egyik legerősebb csapatával vehettek részt a minszki 
Európa-bajnokságon, így a siker számukra sem maradt el, John Joseph Nevin (56 kg) lett a kontinensbajnokság legjobb ököl-
vívója, míg Jason Quigley (75 kg) is a dobogó legmagasabb fokára állhatott az Eb-n, amelyen a walesi Andrew Selby lett az 
egyetlen, aki meg tudta védeni a címét. Hollandia Peter Mullenberg (81 kg) ezüstje révén 1993 után ismét egy Eb-éremnek 
tapsolhatott, de Moldova új generációja is lenyűgözően szerepelt. A magyar ökölvívás a lehetőségekhez képest a nemzet-
közi mezőnyben sikeresen szerepelt a 2013-as esztendőben, de minden világversenyen maradhatott bennünk hiányérzet. 
Az a bizonyos kis plusz több esetben hiányzott a tavalyi év nemzetközi megmérettetésein, de remélhetőleg 2014-ben a 
mérleg nyelve a mi javunkra billen. Az év legfontosabb eseményére, a férfi felnőtt világbajnokságra az egykori kazah fővá-
rosban, Almatiban került sor, amelyen a magyar válogatott immáron a hagyományoknak megfelelően teljes csapattal vett 
részt. A legmesszebb a londoni olimpiához hasonlóan a Kispest 21 éves versenyzője, Harcsa Zoltán (75 kg) jutott, aki a 
legjobb nyolcba ismét bekerült, miután képzett kenyai és erős kanadai riválisát is legyőzte, de az utolsó lépcsőfok az Euró-
pa-bajnok ír Jason Quigley ellen nem sikerült. Magyarország a nemzetek rangsorában az elmúlt világbajnokságokhoz képest 
átlagosnak számító 17. helyen végzett, 50%-os mérleget produkálva, 10 győzelem mellé 10 vereség párosult Almatiban.
A felnőtt férfi Európa-bajnokságon mindkét magyar kiemelt ökölvívó hozta a papírformát, és Varga Miklós (60 kg) mellett 
Harcsa Zoltán (75 kg) is bronzérmet szerzett.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    3-5
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  6

Válogatási elvek
Az elnökség által elfogadott válogatott keretből az egyes nemzetközi versenyeken induló csapat és azon belül a versenyzők 
kijelölése a szövetségi kapitány, illetve a szakágvezető feladata. 
Alapkövetelmények:

• folyamatos magas színvonalú edzés munka; 
• tiltott teljesítményfokozó szerek nélküli felkészülés;
• a tiszta életvitel, megfelelő erkölcsi és akarati tulajdonságok, sportszerű életmód;
• kifogástalan egészségi állapot;
• a felméréseken való kötelező érvényű részvétel;
• a személyre lebontott alapparamétereknek való megfelelés;
• a személyre szabott szakmai követelmények teljesítése;
• a MÖSZ által esetlegesen megfogalmazott reklámkövetelmények betartása;
• a felkészülés nyomon követése érdekében az edzésnapló folyamatos vezetése; 
• betartja az elfogadott doppingellenes szabályokat;
• a felkészülés visszacsatolása érdekében edzésnapló vezetése.



A nemzeti válogatott keretekbe való jelölés sportszakmai feltételei:
• a tárgyévet megelőző évben a világversenyeken (EB, VB) érem- vagy pontszerzés;
• a tárgyévet megelőző évben a nemzetközi válogatóversenyeken érem- vagy pontszerzés;
• a tárgyévet megelőző évben a korosztályos OB-n éremszerzés.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Év Verseny megnevezése eredmény terv Olimpiai pontok

2014. női világbajnokság
egy érem 4

két pontszerző 4

2015. férfi világbajnokság
egy érem 4

kétpontszerző 4

2015. férfi Európa-bajnokság
két érem 8

egy pontszerző 3

2015. férfi olimpiai kvalifikációs verseny két-három érem

2016. női kvalifikációs vb egy-két érem 8

2016. férfi kvalifikációs világkupa két érem

Kvalifikációs stratégia
A 2016-os riói olimpián azok a sportolók vehetnek rész, akik 1976. január 1. és 1997. december 31. között születtek.
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46-49 1 2 2 3 2 vagy 3 3 3 3 2 0 vagy 1 0 22

52 2 2 2 3 2 vagy 3 3 3 3 5 0 vagy 1 0 26

56 2 2 3 3 2 vagy 3 3 3 3 5 0 vagy 1 1 28

60 2 2 3 3 2 vagy 3 3 3 3 5 0 vagy 1 1 28

64 2 2 3 3 2 vagy 3 3 3 3 5 0 vagy 1 1 28

69 2 2 3 3 2 vagy 3 3 3 3 5 0 vagy 1 1 28

75 2 2 3 3 2 vagy 3 3 3 3 5 0 vagy 1 1 28

81 2 2 2 3 2 vagy 3 3 3 3 5 0 vagy 1 0 26

91 1 2 1 3 3 3 3 1 1 0 0 18

91+ 1 2 1 3 3 3 3 1 1 0 0 18

Össz. 17 20 23 30 25 30 30 26 39 5 ** 5 250

AOB Kontinentális Kvalifikáció 2016
*Az amerikai minimum kvóta a rendező ország 5 helyétől függ    
**Csak 5 kvótát utalnak ki a 8 súlykategóriában     
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51 4 1 1 vagy 2 2 2 0 vagy 1 1 12

60 4 1 1 vagy 2 2 2 0 vagy 1 1 12

75 4 1 1 vagy 2 2 2 0 vagy 1 1 12

Össz. 12 3 5 6 6 1** 3 36

*Az amerikai minimum kvóta a rendező ország 5 helyétől függ    
**Csak 1 kvótát utalnak ki a 3 súlykategóriában
A kontinentális olimpiai kvalifikációs eseményeken (kivéve Amerikát) az első 3 ökölvívó minden súlykategóriában kvótahe-
lyet kap a Rio de Janeiró-ban rendezendő olimpiára.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Dr. Csötönyi Sándor  AIBA (Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség) VB-tag
    EUBC (Európai Ökölvívó Konföderáció) VB-tag
    EUBC (Európai Ökölvívó Konföderáció) Büró-tag
    EUBC (Európai Ökölvívó Konföderáció) Technikai és Verseny biz. elnök
Ch. Gáll András    AIBA Sportolói és Ifjúsági Bizottság tag
    EUBC Marketing és Sajtó Bizottság elnöke
Dr. Jákó Péter   EUBC Orvos Bizottság tag

Szövetségünk lehetőség szerint biztosítja sportdiplomatáink részére a vállalt tisztségeik ellátásához szükséges feltételek 
megteremtését. 

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A válogatott keret sportegészségügyi irányítását a keretorvos, Dr. Jákó Péter végzi.  A válogatottakkal való folyamatos mun-
ka és kapcsolattartás megszervezése a szövetségi kapitány feladata. A kontrolling feladatok ellátásában, illetve kiértékelé-
sében nagy szerepet játszanak az OSI szakemberei Dr. Kovács Péter vezetésével. Kiemelt figyelmet fordítunk a saját „terep-
felmérések” elvégzésére és az így nyert eredmények gyors beillesztésére a felkészítő munkába.  

A sportág létesítmény helyzete
A  tatai edzőterem közel 20 éve épült át és azóta használja a válogatott, a terem eszközei a szabadság-hegyi edzőtá-
borból lettek átszállítva. Az eszközök már rég nem alkalmasak a mai kor követelményeinek, ráadásul sérülésveszélyesek. 
A 2013-ban elindított fejlesztési programban lehetőség nyílt a tatai olimpiai edzőtábor ökölvívótermének felújítására.  
Az előzetes tárgyalások megtörténtek, de a felújítás nem indult meg. Az előzetes megbeszéléseknek megfelelően elkészül-
tek a felújításhoz kapcsolódó tervek az eszközök beszerzésére.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Dr. Kovács László szakedző, mesteredző, szövetségi kapitány; Szántó Imre szakedző, mesteredző, AIBA-minősített; Máté 
Attila edző, AIBA-minősített; Bacskai Imre edző, AIBA-minősített; Turu István edző, AIBA-minősített; Konkoly István edző, 
AIBA-minősített; valamint a felnőtt válogatott („A”-„B” keret) versenyzők  klubedzői.



A felkészülés további résztvevői: Dr. Jákó Péter válogatott főorvos; Prof. Dr. Kóródi Gyula válogatott orvos; Makocsai Sándor 
masszőr, terapeuta; Kovács Krisztina pszichológus; Borbély Erik kondicionáló edző.

Olimpiai keretek

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám kategória Legjobb 
eredmény

1. Ungvári István 1989. Harangi SE 49 kg „A” Eb 3.

2. Szőrös Márk 1995. Salgótarján 56 kg „B”

3. Gálos Viktor 1995. Felsőváros Baja 56 kg „B”

4. Varga Miklós 1987. Harangi SE 60 kg „A” Eb 3.

5. Gálos Roland 1995. Felsőváros Baja 60 kg „A” Eb 1.

6. Nyéki Georgián 1987. Győri Gladiátor 64 kg „B”

7. Vadász András 1992. KSI 64 kg „B”

8. Darányi Zsolt 1995. Edőcs SE. 69 kg „B”

9. Bacskai Balázs 1988. Vasas 75 kg „A” Eb 1.

10. Harcsa Zoltán 1992. Unio Kispest 75 kg „A” olimpiai 5.

11. Harcsa Norbert 1987. Csepel SC 81 kg „B”

12. Hámori Ádám 1995. Kőszegi Boksz K. 81 kg „A” Eb 2.

13. Szellő Imre 1983. Hranek Boksz K. 91 kg „A” Eb 3.

14. Bernáth István 1989. DVSC 91 +kg „B”

Női szakág

15. Ancsin Katalin KSI 51 kg „B”

16. Váry Lili 1994. Vecsés 51 kg „A” ifi Eb 3.,  vb 3.

17. Wurst Nikolett 1995. Kőszegi Boksz K. 51 kg „B”

18. Rajos Viktória Fehérvári Vasas 60 kg „B”

19. Benke Sára 1994. Hranek Boksz K. 60 kg „B”

20. Nagy Kitti 1995. NYVSC 60 kg „A” ifi Eb 3.

21. Nagy Tímea DVSC 75 kg „A” vb 3.

22. Szatmári Petra Felsőváros SE. 75 kg „A” vb 1.

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
• A tatai edzőtábor leterheltsége miatt nem biztosított folyamatosan a szakmai táborozási lehetőség.
• A tatai edzőtábor sportorvosi ellátása nem megoldott, az edzések ideje alatt nincs orvosi ügyelet.
• A fejlesztési programhoz tartozó finanszírozás megfelelő ütemezése nem megoldott.
• A sportágunk megújítása a szakemberképzés és sporttudomány tartalmának és tematikájának felhasználásával. 
•  A sportágon belüli, folyamatos edzői továbbképzés megvalósítása az önálló TF és az OSEI szakmai és infra-

strukturális hátterére támaszkodva.
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8.16. ÖTTUSA

A magyar öttusa hagyományait, eredményességét, aktivitását, a nemzetközi eseményekben vállalt szerepét is figyelembe 
véve egyértelműen a világ öttusaélvonalába tartozik. A nemzetközi szövetség (UIPM) intenzív fejlesztésének köszönhetően 
a tagországok létszáma jelentősen megnőtt, 71 tagországa van. Ami ennél is fontosabb, az aktív országok megjelenése mi-
nőségi fejlődése valamennyi kontinensen. A 2012-es vb-n 42 ország versenyzői vettek részt. A sportág meghatározó orszá-
gai továbbra is Oroszország, az utódállamokból a litván, ukrán, fehérorosz versenyzők, az olaszok, csehek, franciák, angolok 
és természetesen a magyarok. Több, nagy hagyománnyal rendelkező ország rendelkezik egy-egy eredményes versenyzővel. 
A mezőny nagyon megerősödött, kiegyenlítődött, a versenyek hajszálnyi különbséggel dőlnek el.
A hazai szövetség versenyzői állománya, illetve tagegyesületeinek száma – köszönhetően a sportágfejlesztésnek – növek-
szik, jelenleg kb. 600 igazolt versenyzővel, 24 támogatott klubbal (+ 6 nem támogatottal) rendelkezünk. Ezenkívül az után-
pótlásversenyek beindulásával az új igazolásokkal versenyzők száma tovább fog növekedni.
A sportág olimpiai versenyszáma az egyéni verseny mind a férfiaknál, mind a nőknél. A 2008-as olimpiát követően egy új, 
kevéssé tapasztalt gárda kezdett versenyezni, sőt további fiatal versenyzők jutottak szóhoz. Ezekben az években váltó- és 
csapatérmeket szereztünk, összesen 7 aranyérmet, több dobogós helyezés mellett. A 2012-ben kvalifikált versenyzőink 
zöme Rióért is harcba száll. Az új olimpiai ciklus első évében egy sikeres Eb- és egy gyengébb vb-szereplést tudunk magunk 
mögött. A 2015-ben kezdődő olimpiai kvalifikáción mindkét nemben sikeres szereplést célzunk meg, ami az eredményes-
ségünk alapján reális várakozásnak tűnik.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    4
• aranyérmek száma:      1
• összes érem száma:      3
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  14

Válogatási elvek
A kvalifikációs évben 4 férfi és 4 női versenyzőt szeretnénk s tudunk egy-egy versenyen indítani. Ezeken a versenyeken 
lehet kvótát szerezni helyezéssel, illetve ranglista pontokat begyűjteni a kvalifikációhoz. Ezek egyben válogatóversenyek is 
az éves és az olimpiai válogatásban is. A 2015-2016 években válogatóverseny lesz a két vk-döntő, a két vb, a 2015-ös Eb 
és az éves versenynaptárban kiírt világkupaversenyek közül kettő. A válogatás pontos kiírása a versenynaptár ismeretében 
történik majd meg.

Elvei: évente a versenyek összetett eredményei (egy – a leggyengébb – lovaseredmény kiesésével) adnak egy informatív 
rangsort, ami alapján a szövetségi kapitány szubjektív megítélésével összevetve döntjük el az indulók személyét. A szub-
jektív döntési lehetőség különösen vonatkozik sérülés, betegség miatti versenykihagyásra. Ugyancsak vonatkozik – okulva 
a londoni válogatásból – a formahanyatlás, hiányos vagy kifogásolható edzésmunka esetére. A válogatás módját és elveit a 
2015. év elején véglegesítjük.

A válogatás kihirdetésének ideje: legkésőbb az utolsó kvalifikációs verseny eredményei után.
Egyértelmű eredményeknél erre – részben vagy egészben – hamarabb is sor kerülhet, ezzel megerősítve a versenyzők fel-
készülésének jobb tervezhetőségét.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
A világversenyeken: 2 Eb-n, 2 vb-n: (és a világkupákon is) a maximális 4-4 versenyzővel indulunk. Nemenként 1-1 aranyér-
met, további 1-1 érmet, összesen 4 érmet tervezünk. Pontok száma: 22.



Kvalifikációs stratégia
Célunk a teljes körű kvótaszerzés, a maximális 2 férfi, 2 női versenyző rajthoz állítása az olimpián. A kvalifikáció végén 4 férfi 
és 2-3 női hellyel kell és fogunk is rendelkezni az esetleges sérülés kivédésére. Jelen esetben a 2015-ös vk-döntő, a 2015-os 
Eb, vb, a 2016-os vb, vk-döntő, a kvalifikációs év világkupái azok a versenyek, ahol helyezés, illetve ranglistapontok alapján 
lehet indulási jogot szerezni.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Célunk, hogy a következő választáson a Technikai Bizottságba is bejuttassuk pályázónkat és megerősítsük képviselőnk, 
Simóka Bea pozícióját az ECMP-ben is. Igyekszünk a nemzetközileg is ismert, egykori sikeres öttusázókat visszacsábítani a 
sportág vérkeringésébe, támogatni nemzetközi szerepvállalásukat, jelöltjeink lehetőségeink szerinti, célzatos menedzselé-
sét már idén elkezdtük. Fábián László meghívást kapott egy programbizottságba, ahol már több ülésen képviselte a magyar 
öttusát. Nemzetközi versenybíróink elismertek, rendszeresen meghívást kapnak a világversenyekre: Varga Tamás, Farkas 
Zsolt, Szatmári László, Kulcsár Ágnes és Molnár Gábor képviseli hazánkat.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A szükséges orvosi, egészségügyi ellátást az OSEI-ben és más személyes kapcsolatokat felhasználva biztosítottuk. Az akut 
sérülés, betegség ellátásán túl a táplálkozás terén, a megengedett orvosi segítségekben és a megelőzésben igényelnénk 
egységesebb és kiterjedtebb ellátást. Több éve hasznos kapcsolatot építettünk ki az OSEI Teljesítménydiagnosztikai és Ku-
tató osztályával, ahol több sportolónkat vizsgálták meg, illetve teljesítményteszteket végeztettünk a laboratóriumban és 
„terepen” is. Jelentős segítségnek ígérkezik ez a mindennapok munkájában és ezt a segítséget a későbbiekben szélesebb 
versenyzői körben is igénybe kívánjuk venni. Edzőtáboraink alatt étkezési, mentális és élettani előadásokat szerveztünk a 
felnőtt és junior versenyzőknek, amely iránt a versenyzők részéről nagy érdeklődés nyilvánult meg. Táplálékkiegészítő és 
izotóniás italokkal az ellátás megoldott.

Orvos: dr. Deák Valiéria. Masszőr: Berka Imre. Pszichológus: erős versenyzői igény van a mentális felkészülésben szakember 
támogatására. Egyéni foglalkozások keretében négy pszichológus tevékenykedik. Célunk, hogy valamennyi felnőtt váloga-
tottunk rendszeres ellátásban részesüljön. 

A Magyar Öttusa Szövetség kiemelt feladatként foglalkozik a doppingellenes tevékenységgel. Doppingszabályzatunk a 
nemzetközi és hazai doppingelőírásoknak megfelelő, folyamatosan karbantartjuk, a változásokat figyelemmel kísérve ak-
tualizáljuk. A téma fontosságára való tekintettel Kállai Ákos személyében külön megbízott foglalkozik ezzel a területtel. 
A friss információkról e-mailben és honlapunkon keresztül (ahonnan az érvényes doppinglista is letölthető) tájékoztatjuk 
sportolóinkat. Az előző évekhez hasonlóan a versenyzők és edzőik számára edzőtáborainkban tartjuk meg felvilágosító 
előadásainkat. Szövetségünk részéről Varga Tamás nemzetközi versenybíró és Berka Imre masszőr is elvégezte a MACS to-
vábbképzését. Valamennyi eredményesen szereplő versenyzőnk az Eb-n, vb-n, a kvalifikáció megszerzése alkalmával részt 
vesz doppingvizsgálaton. Saját vizsgálatokat is tervezünk és finanszírozunk. A jövőben is folytatni kívánjuk az eredményes 
felvilágosítást és a tiszta, doppingmentes felkészülést.

A sportág létesítményhelyzete
A világ öttusája technikai háttér tekintetében elhaladt mellettünk. Létesítményhelyzetet tekintve sok ország rendel-
kezik komplett és korszerű felkészülést biztosító edzés- és versenylehetőséggel. Tulajdonunkban vagy kizárólagos hasz-
nálatunkban sportlétesítmény nincs, ezért az állandóan növekvő bérleti díjaknak és változó feltételeknek vagyunk ki-
szolgáltatva. A központilag biztosított lovakkal meg tudjuk oldani a lovaglást a Nemzeti Lovardában. Az 1950 óta létező 
öttusa-lóállomány minőségi cseréjét megkezdtük. A SYMA lőtér csak a szakmai feladatok bizonyos részének elvégzé-
sére alkalmas. A kombinált versenyszám űzéséhez szinte minden versenyen lőteret kell építenünk a futópálya mellett.  
A Honvéd uszodája mellett a BOK uszodája szolgálja a válogatottakat – az ott dolgozó klubok részére –, amely a felkészülés 
szempontjából is fontos létesítmény. Ezt a medencét a Sportcsarnok vívótermével együtt versenyeztetésre is több-
ször igénybe vesszük.  A Sportcsarnok vívóterme egész évben rendelkezésünkre áll, s Székesfehér-
váron is megoldott a vívóterem-használat. A párbajtőr-válogatottal lehetőségeink, ver-
senynaptáraink szerint együtt edzünk, így több egyesületi vívóteremben 
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is szervezünk edzéseket. Edzőtáborozásra a tatai edzőtábor által nyújtott lehetőségek technikailag elégségesek. 
Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A kiemelt állami edzők: Pálvölgyi Miklós, Balaska Zsolt, Magyary István, Kovács Gábor, Serfőző Sándor, Takács Péter, 
Schumacher Ákos, Karácsony Gyula, Demeter József, Korponay István, Szloboda József, Kállai Ákos, Bognár Gábor.
Edzők: Kovács Iván, Vörös Zsuzsanna, Varga Domokos, Deák Ferenc, Kuttor Csaba, Antalköz Gabriella.
Dr. Deák Valéria orvos, Berka Imre masszőr, Rácz Levente kondi-kineziológia, pszichológusok: Szilárdi Kati, Balassa Levente, 
Vura Márta.

Olimpiai keretek

Ssz. Név Szül.év Egyesület

1. Marosi Ádám 1984. BHSE

2. Kasza Róbert 1986. KSI

3. Tibolya Péter 1985. UTE

4. Demeter Bence 1990. Volán Fehérvár

5. Demeter Gergely 1992. Volán Fehérvár

6. Harangozó Bence 1992. Volán Fehérvár

7. Málits István 1992. Volán Fehérvár

8. Kovács Sarolta 1991. Volán Fehérvár

9. Földházi Zsófia 1993. KSI

10. Cseh Krisztina 1989. BHSE

11. Gyenesei Leila 1986. Kaposvári Építők SC

12. Réti Kamilla 1993. MAFC

13. Slett Emese 1992. Volán Fehérvár

14. Alekszejev Tamara 1988. Alba Öttusa SE

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
Az eredményes felkészüléshez nélkülözhetetlen a minőségi edzésigények maximális biztosítása, edzőtáborok és nemzetkö-
zi versenyek. Tervezünk meleg égövi edzőtábort, felkészülési táborokat és az év külföldi világkupáin teljes létszámmal részt 
venni a felkészülés, a válogatás és a kvótaszerzés érdekében.
Feltétlenül szükséges minőségi felszerelés beszerzése, elsősorban vívásban. Ugyanakkor lövészetben is létfontosságú né-
hány, a versenyeken is használandó technikai eszköz.
Vívásban itthon vagy akár külföldön is edzőtáborokra lesz szükség, és ha az időpontok engedik, hazai és nemzetközi vívó-
versenyeken való részvételre is.
A saját lovainkon végzett rendszeres edzésen túl idegen lovakon való gyakorlás is elengedhetetlen. 
Az eredményes olimpiai felkészüléshez a szükséges jelentős anyagi háttér biztosított. Lehetőségünk van minőségi felsze-
relés beszerzésére, a táplálékkiegészítők, izotóniás italok, egyéb megengedett segítségek, kiegészítő terápiás módszerek, 
stb. alkalmazására.
Bízunk abban, hogy az anyagi körülményeink tervezhetően, időben előre láthatóan, meghatározottan alakulnak.



8.17. RÖGBI (OLIMPIAI SZAKÁG) 
Magyarországon 1969. február közepén indult a rögbi meghonosodása, és még ebben az évben mérkőzéseket vívtak (nem 
hivatalos FFI-bajnokságok és kupatornák szervezése, nemzetközi és hazai kupatornák rendezése jellemezte a sportot). 
Hosszú éveken keresztül a hivatalos állami szervek nem engedték a rögbi szakszövetség megalakulását, „kapitalista sport-
nak tartották”. Az 1989. évi egyesülési törvénynek köszönhetően 1990. március 15-én hivatalosan is megalakult a Magyar 
Rögbi Szövetség. Az MRgSZ 1992 óta az európai FIRA, 1993 óta pedig az IRB világszövetség tagja. 
Szövetség taglétszáma 26 egyesület, nyilvántartott 2685 fő, ebből 303 nő.
A rögbi először került be az olimpiai programba 2016-ban. 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    12
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
Kritériumok:

• megfelelő sportági képességek és teljesítmény;
• a mérkőzések alatt nyújtott teljesítmény;
• klubedzők javaslata;
• alkalmasság nagy nyomás és pszichikai teher elviselésére;
• sportolóhoz méltó magatartás és életmód;
• képes fejlődése érdekében plusz munkát végezni;
• holléti nyilvántartás vezetése.

Speciális kritériumok:
• technikai, taktikai, fizikális és mentális tényezők;
• stratégiai ismeretek;
• alkati adottságok (testsúly, testmagasság, izomzat);
• pszichológiai tényezők (önzetlen, képes gyorsan az ellenfél játékát kiismerni);
• akarati tényezők (küzdőképesség, győzni akarás, maximális koncentrációs képesség); 
• edzettség (erő, gyorsaság, állóképesség), robbanékonyság és gyors regenerálódás.

Egyéb:
• erős és pozitív magatartásforma;
• szigorú és kemény csapatmunkára való képesség;
• képes beilleszkedni és a csapat tagjaként működni;
• kommunikációs képesség a pályán.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
A sportág célkitűzései nőknél: a 2014. év június 28. Vilnius; férfiaknál – Thesszaloniki 2014. június 28. B-csoportos Eb 1-2. 
helyezés, feljutás az A-csoportba. 2015. év európai A-csoportból kvalifikáció a világkupára.
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Kvalifikációs stratégia
Európából csak két nemzet vehet részt a riói olimpián, így szinte a csodával határos lenne a részvétel. Cél az olimpiai selej-
tezőtornán minél előkelőbb helyezést elérni.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Nincs magyar delegált az FIRA bizottságaiban.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A sportegészségügyi háttér, sérülések ellátása és megelőzése, ellátása nem megfelelő.  A felkészülést segítő készítmények, 
táplálékkiegészítők alkalomszerűen jutnak el a játékosokhoz. Itt segítségre szorulunk! Sportkórházi felmérések, táplálkozási 
tanácsok, speciális készítmények, regenerációs, rehabilitációs anyagok hiánya. 
Válogatott edzésenként holléti nyilvántartás visszakérdezése, aktuális doppinglista ismertetése, tudatosítása, válogatott 
játékos – körzeti orvosi vények. A játékosok által szedett táplálkozáskiegészítők és vitaminok egyenkénti közlése a szakági 
edzéseken.

A sportág létesítmény helyzete
A Magyar Rögbi Szövetségnek nincs önálló létesítménye, minden rögbiklub, egyesület bérli pályáit, illetve hosszú távú haszná-
lati engedéllyel rendelkezik. A pályák mellet klubházak üzemelnek: Szeged, Kecskemét, Székesfehérvár, Budapest KAC-pálya, 
Esztergom Rugby Club Hotel. A felkészülések csak ott hatékonyak válogatott és klubszinten, ahol rendelkezik az egyesület 
klubházzal, oktatóteremmel, melyben minden edzést megelőz egy szabályismereti, stratégiai és taktikai ismereti képzés. A leg-
nagyobb probléma, hogy nincs Budapesten olyan létesítmény, pálya, ahol a válogatottedzéseket, nemzetközi mérkőzéseinket 
megtarthatnánk.  A KAC-pálya, amely a válogatott edzéseink is megfelelne, infrastukturális felújítást igényel.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Női szakág: Solti Zoltán menedzser; Gyolcsos Ferenc női szövetségi kapitány; Tóth István női válogatott edző; Csont 
László utánpótlás szakágvezető; Kerner Krisztián utánpótlás-válogatott edző; Szeidl Tamás edző; Harmath Ákos edző; Orvos: 
Dr. Hidas Péter; Gyúró: Sárvári Ákos; Gyógytornász: Sipőcz Ágnes.

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
•  nincs saját létesítménye a Magyar Rögbi Szövetségnek, ahol a válogatott felkészülések folynának; a válogatott 

felkészülések bérelt, rossz minőségű pályákon történik, ebből eredően sok a sérülés;
•  nincs budapesti felkészülési és rendezvényhelyszín a nagy nyilvánosságot kívánó nemzetközi mérkőzések 

részére;
•  nincs megfelelő anyagi forrás a felkészülésre, szakemberek díjazására, külföldi utazások, szakmai programok 

megvalósítására;
• sportunk amatőr jellege nem teszi lehetővé az igazi áttörést. 



8.18. RÖPLABDA 
A Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) 220 nemzettel, míg az Európai Röplabda Szövetség (CEV) 55 nemzettel rendelkezik.  

Teremröplabda 
Férfiak: Brazília, Oroszország, Olaszország, Egyesült Államok, Lengyelország, Bulgária, Kuba, Argentína, Szerbia, Németor-
szág az első tíz helyezett az FIVB világranglistáján. Ebből hat nemzet európai, ebből is látszik, hogy kontinensünk megha-
tározó szerepet játszik a világ férfi röplabdázásában. Magyarország a 85. helyen áll jelenleg. A világranglistán (férfi és női) 
csak a 2013. évi kontinentális bajnokságok (a mi esetünkben ez az Európa-bajnokság), a 2012. évi londoni olimpia, a 2013. 
évi világliga, a 2011. évi világkupa eredményei alapján szerezhető pontok szerint rangsorolták az országokat. Mivel nemzeti 
válogatottunk nem szerepelt egyik verseny legjobbjai között sem, ezért szinte nulla ponttal szerepel a listán. 
Nők: Ugyanaz vonatkozik női válogatottunkra is, mint a férfiakra, de a csapat a 46. helyezettje a világranglistának. 
A 2012. évi vb-selejtező eredményeinek köszönhető a férfiakénál sokkal jobb helyezés. A női világranglista első tíz he-
lyezettje: Brazília, Egyesült Államok, Japán, Olaszország, Kína, Oroszország, Szerbia, Dominika, Németország, Korea.  
A nőknél nem annyira meghatározók az európai nemzetek, mint a férfiaknál. 
A hazai röplabdaszövetség taglétszáma: 81 tagszervezet. A sportág igazolt versenyzői létszáma: 8500 fő.

Női válogatott:  
2013. világbajnokság selejtezője: válogatottunk sikeresen szerepelt és jutott tovább a selejtező első és második fordulójá-
ban. A harmadik, végső küzdelemben sajnos nem sikerült a kvalifikáció a 2014. évi vb döntőjébe, csoportjában a 3. helyen 
végzett válogatottunk. 

Férfiválogatott: 
2013. világbajnokság selejtezője: nemzeti együttesünknek nem sikerült a továbbjutás az első fordulóból.

Strandröplabda 
A strandröplabda 1996 óta olimpiai sportág. Férfiaknál 5 olimpiából hármat nyert az Egyesült Államok, egyet Brazília és a 
legutóbbit Németország. Nőknél: 5 olimpiából hármat nyert az Egyesült Államok, egyet Brazília és egyet Ausztrália.
Az 5 olimpián, két nemben összesen szerezhető 30 éremből 11-et a brazilok, 9-et az amerikaiak szereztek meg, ami jól 
reprezentálja a két ország uralmát a sportágban. 
Hasonló a helyzet a hivatalosan 1997 óta, kétévente rendezendő világbajnokságon: az összesen megszerezhető 56 éremből 
24-et Brazília, 14-et az Egyesült Államok szerzett meg, a harmadik helyen Németország áll 5 éremmel. 
Európa-bajnokságokon elért eredményeik alapján Németország, Hollandia, Olaszország, Ausztria, Spanyolország emelkedik ki. 
Az eredmények jól tükrözik, milyen lemaradásban van a hazai strandröplabda a világ élvonalához képest, illetve a megfelelő inf-
rastrukturális háttér nélkül a régió többi országához képest is kezd lemaradni. Mivel nincs a nemzetközi mezőnyben rendszeresen 
részt vevő csapatunk, így esély sincs a világversenyekre való kijutásra, hiszen a világranglista-helyezés a kvalifikáló tényező.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    -
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Célként nem határozható meg egyik nem esetében sem: olimpia, világbajnokság, világliga, világ Grand Prix, világkupa. A felso-
roltak közül a kvalifikációs rendszerben felkészülési jelleggel, ranglista-pontszerzési szándékkal, eseményrendezési célokkal az 
alábbi versenysorozatokra történő nevezést javasoljuk: olimpiai selejtező, világbajnoki selejtező.
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Teremröplabda 
Az első fejezetben leírtak alapján nyilvánvaló, hogy jelenleg mindkét teremválogatottunk az európai középmezőnyben és a 
világranglista második felében helyezkedik el. A nők helyzete valamivel kedvezőbb, ebből már helyzeti előny is származik, 
hiszen a sorsolások esetén a ranglista-helyezéseket veszik figyelembe. Ki lehet jelenteni, hogy a rendelkezésre álló lehető-
ségek alapján (játékosok, korábbi eredmények) a női válogatott kedvezményezettebb helyzetben van a férfival szemben. 
Célkitűzésünk a női válogatott esetében: Eb-döntő 2015. Világbajnoki reményeink nincsenek, mivel 2014. évi világbajnok-
ságra egyik válogatottunk sem jutott ki, a következő vb pedig csak 2018-ban lesz.

Strandröplabda
Utánpótlás szinten lehetséges több korosztályban is kvalifikáció. Felnőtt szinten, amíg nem vagyunk állandó résztvevői a 
sportágnak, nem tudunk kvalifikálni.

Válogatási elvek
Teremröplabda 
Azonos képességű játékosok esetében az erkölcsi, emberi magatartás, a munkához való viszony, a fejlődési lehetőség a 
döntő. A válogatott kerettagság rugalmasan kezelendő, felkészültségi vagy emberi és munkamorálbeli problémák miatt 
az illető játékos kerettagságát elveszíti és helyére új játékos kerül. Csapatba kerülnek azok a játékosok, akik sportformájuk 
alapján a reális esélyek figyelembevételével a legjobb eredmény elérésére képesek. 
A keret kialakításánál fegyelembe vett szempontok: eredményes szereplés, tapasztaltabb játékosok pótlására fiatal tehet-
ségek keretbe hívása, játéklehetőség biztosítása nemzetközi mérkőzéseken. 

Strandröplabda
Terveink szerint a Continental Cup versenyre, ahonnan a világranglista mellett van mód az olimpiai kvalifikációra, egy válo-
gatóversennyel lehetne jogot szerezni az indulásra. Nemenként egy kiemelt párosunk is lenne, mivel 2-2 páros képviselheti 
hazánkat a megmérettetésen. A férfiaknál a kiemelés a múltbeli eredmények és a nemzetközi szintű múlt miatt vált jogos-
sá, a női szakágban a jövőbeni kilátások, valamint az egyetemi világbajnokságra való felkészülés állomásaként értelmezve 
a verseny tűnik logikusnak.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Célként nem határozható meg egyik nem esetében sem: olimpia, világbajnokság, világliga, világ Grand Prix, világkupa. 
A felsoroltak közül a kvalifikációs rendszerben felkészülési jelleggel, ranglista-pontszerzési szándékkal, eseményrendezési 
célokkal az alábbi versenysorozatokra történő nevezést javasoljuk: olimpiai selejtező, világbajnoki selejtező.

Kvalifikációs stratégia
Helytállni a kvalifikációs tornákon.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Dr. Holvay Endre, a FIVB Játékvezető Bizottságának tiszteletbeli elnöke: több évtizedes, kiemelkedően eredményes mun-
kája tette méltóvá, hogy első magyarként helyet kapjon az Egyesült Államokban alapított „Hírességek csarnoka” röplabdás 
legendái között. Szépkorú sportdiplomatánk teljesen visszavonult az aktív tevékenységtől. 
Herpai László, az FIVB Játékszabály Bizottságának tagja, a MEVZA JT igazgatója, CEV Supervisor: 1994-ben választották a 
Játékszabály Bizottság tagjává, melyben azóta is megszakítás nélkül tevékenykedik. Több szabálymódosítási javaslat teszte-
lése és oktató videófilmek elkészítése fémjelzik munkásságát. 2012-től a JSZB titkári feladatait látja el. 
Hoboth Sándor, a CEV Kupabizottságának titkára, CEV Supervisor: 2001 óta tagja az Európai Konföderáció Kupabizottságá-
nak, melynek titkári pozíciójával járó feladatokat 2005-től 2011-ig látta el. Bajnokok Ligája-, Európai Liga-mérkőzéseken és 
döntőkön, valamint FIVB-versenyek európai selejtezőin CEV-ellenőrként tevékenykedik. 
Poór Csaba, az MRSZ elnöke, a MEVZA belső revizora. 



A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Az olimpiai keretekben döntő többségben az „idegenlégiósok” vannak, így a folyamatos orvosi felügyeletük az alkalman-
ként akár több ezer km-s távolság miatt csak „levelező” tagozaton lehetséges, nem kevés nehézséget okozva. A keretorvo-
sok az eddigieknek megfelelően biztosítják az edzőtáborok és tornák során az egészségügyi hátteret és a lehetőségekhez 
képest segítséget nyújtanak a legális teljesítményfokozókhoz való hozzájutást, szükség esetén megszervezik a speciális 
szakorvosi vizsgálatokat, valamint a lehetőségekhez képest segítséget nyújtanak az egészségügyi stáb (gyúró, gyógytor-
nász-kineziológus, dietetikus, pszichológus) összeállításában.
Sportágunk szerencsére nem tartozik a doppingérzékeny sportágak közé, ennek ellenére igen nagy figyelmet szentelünk 
a doppingellenes közdelemnek. Minden esetben maradéktalanul betartjuk a Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) és az 
Európai Röplabda Konföderáció (CEV) rendelkezésit és a szükséges adminisztrációs kötelezettségeknek is eleget teszünk.

A sportág létesítmény helyzete
Saját tulajdonú vagy az MRSZ fenntartásában álló létesítménnyel nem rendelkezünk.  Az olimpiai keretek felkészülését 
minden esetben a lehető legmagasabb szinten kezeljük és lehetőségeinkhez mérten a legjobb körülményeket biztosítjuk 
számukra. Sajnos a kvalifikációs rendszer rendkívül nehéz kijutást tesz csak lehetővé, ugyanakkor a felkészülés során nem 
teszünk különbséget, a kontinensviadal döntőjébe történő kijutást szolgáló programmal egy szinten kezeljük mindenféle 
szempontból, így a szükséges infrastruktúrát illetően is. Minden felkészülésnél számos szempontot figyelembe véve a lehe-
tő legoptimálisabb sportcsarnokot, edzőtermet, konditermet, futó- és atlétika pályát, stb. biztosítjuk az olimpiai kereteink 
számára. Számos, immár tradicionális helyszín közül kiemelkedik Tiszaújváros, Szombathely, Tata, Kecskemét, Kaposvár, 
de egyéb új vagy számunkra új helyszíneket is bevonunk a felkészülések lebonyolításához, mint Érd, Szigetszentmiklós, 
Gödöllő, Debrecen.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Adminisztratív, szervezési vezető: Ludvig Zsolt, főtitkár (terem/strandröplabda); szakmai vezető: Németh Lajos, Szakmai 
Kollégium-vezető (teremröplabda); Buday Balázs, szakmai vezető (strandröplabda).

Olimpiai keretek
s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Csengeri Petra 1990. TEVA Gödöllői Röplabda Club Teremröplabda

2. Dékány Bernadett 1992. Robursport Volley Pesaro Teremröplabda

3. Dobi Edina 1987. HT-1199 Charleroi Teremröplabda

4. Fábián Fanny 1994. Vasas Óbuda Teremröplabda

5. Hackl Szilvia 1991. TEVA Gödöllői Röplabda Club Teremröplabda

6. Horváth Dóra 1988. Rabita Baku Teremröplabda

7. Józsa Zsuzsanna 1983. Stade Francais St-Cloud Volley Teremröplabda

8. Kovács Tímea 1986. VPB Pexinois Niort Teremröplabda

9. Kötél Dóra 1988. Aluprof-TF-Budapest Teremröplabda

10. Kötél Zsanett 1986. VB Marcq En Baroeul Teremröplabda

11. Lévai Vivien 1992. Vasas Óbuda Teremröplabda

12. Liliom Rita 1986. Yesilyurt Teremröplabda

13. Miklai Zsanett 1992. Vasas Óbuda Teremröplabda

14. Milovits Júlia 1990. Crvena zvezda Teremröplabda

15. Molcsányi Rita 1993. LINAMAR - Békéscsabai Röplabda SE Teremröplabda

16. Nagy Eszter 1991. Coastal Carolina University Teremröplabda

17. Pallag Ágnes 1993. Oriveden Ponnistus Teremröplabda

18. Sándor Renáta 1990. Sport-Vereinigung Schwechat Teremröplabda

19. Szakmáry Gréta 1991. TEVA Gödöllői Röplabda Club Teremröplabda



94

20. Széles Petra Lídia 1988. TEVA Gödöllői Röplabda Club Teremröplabda

21. Szívós Mária Ildikó 1988. Quimper Volley 29 Teremröplabda

22. Szombathelyi Szandra 1989. LINAMAR - Békéscsabai Röplabda SE Teremröplabda

23. Tálas Zsuzsanna 1993. Vasas Óbuda Teremröplabda

24. Vacsi Evelin 1993. Vasas Óbuda Teremröplabda

25. Árva Milán 1994. Kecskeméti Röplabda Klub Teremröplabda

26. Bagics Balázs 1988. Belgium Teremröplabda

27. Bokor Gábor 1987. Fino Kaposvár Teremröplabda

28. Dávid Csanád 1991. Fino Kaposvár Teremröplabda

29. Deák Márk 1991. Fino Kaposvár Teremröplabda

30. Dömötör Lajos 1988. Fino Kaposvár Teremröplabda

31. Farkas Péter 1992. Kecskeméti Röplabda Klub Teremröplabda

32. Gebhardt Norbert 1996. Dunaferr Teremröplabda

33. Gergye Roland 1993. Németország Teremröplabda

34. Juhász Péter 1988. Fino Kaposvár Teremröplabda

35. Kaszap Tamás 1991. Ausztria Teremröplabda

36. Magyar Bálint 1991. Fino Kaposvár Teremröplabda

37. Molnár Dávid 1984. Németország Teremröplabda

38. Molnár István 1984. MAFC Teremröplabda

39. Nagy József 1986. Ausztria Teremröplabda

40. Németh Ferenc 1987. Fino Kaposvár Teremröplabda

41. Németh Szabolcs 1986. Franciaország Teremröplabda

42. Pádár Krisztián 1996. Kecskeméti Röplabda Klub Teremröplabda

43. Szabó Alpár 1990. Kecskeméti Röplabda Klub Teremröplabda

44. Szabó Dávid 1990. Olaszország Teremröplabda

45. Tóth András 1988. Kecskeméti Röplabda Klub Teremröplabda

46. Tóth I. Gábor 1983. Románia Teremröplabda

47. Veres Péter 1979. Lengyelország Teremröplabda

48. Koch Róbert 1978. Izrael Strandröplabda

49. Bagics Balázs 1984. Belgium Strandröplabda

50. dr. Horváth Balázs 1982. MAFC Strandröplabda

51. Vocskó Máté 1980. MAFC Strandröplabda

52. Dambendzet Natália 1975. Svájc Strandröplabda

53. Józsa Zsuzsanna 1983. Stade Francais St-Cloud Volley Strandröplabda

54. Lutter Eszter 1990. Aluprof-TF-Budapest Strandröplabda

55. Lakatos Enikő 1990. Aluprof-TF-Budapest Strandröplabda

 
Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
Teremröplabda 
A célok és a fejlődés elérése érdekében a MOB szakmai támogatásának emelésére, az EMMI Kiemelt Sportágfejlesztési pénzeinek 
válogatottakra fordítható támogatásának növelésére, valamint az önerőből (szponzori és saját bevételek) felhasználásának raciona-
lizálására van szükség. A sportágnak hatalmas segítség lenne a női és a férfi szakág egy-egy szakemberének KEP-programba történő 
bevonása, akár csak a legalsó kategóriába is. A strandröplabda szakágban a legfontosabb feladat a fedett pályák megépítése, amivel 
megindulhatna az állandó munka. További feladat, hogy ehhez a munkához elkötelezett, hozzáértő, versenyzői múlttal rendelkező 
edzőket találjunk, akik magas szinten, kiszámítható anyagi körülmények között végezhetnék a feladataikat. A strandröplabda edző-
képzés OKJ-s szinten el is tud indulni szeptembertől Magyarországon. Az első két feltétel megvalósulásával párhuzamosan megtalálni 
azokat a sportolókat minden korosztályban, akikkel érdemes elindítani egy hosszú távú projektet mind a képességeik, mind az em-
beri kvalitásaik tekintetében. Szükséges lenne a strandröplabda önálló támogatási soron történő szerepeltetése, valamint a központi 

utánpótlás-programokban történő önálló részvétele és támogatása (Sport XXI, Héraklész).



8.19. SPORTLÖVÉSZET
A Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) száma jelenleg 161. Londonban a 2012-es olimpián 108 (ez rekord sportágunk-
ban) ország 390 sportlövője lépett lőállásba 15 versenyszámban. 29 világ- és olimpiai csúcsot javítottak meg vagy állítottak 
be. Sportágunkban a nemzetközi eredményeket meghatározó országok: Dél-Korea, Egyesült Államok, Kína, Olaszország, 
Ukrajna, India. Korábbi vezető szerepéből visszaesett Németország és Oroszország. Magyarország a 2014-es 10m-es Eb 
összesített éremtáblázatán a harmadik helyen végzett. A 2012-es londoni olimpián mindhárom versenyzőnk pontot szer-
zett: Bognár Richárd dupla trap, Csonka Zsófia sportpisztoly és Sidi Péter 3x40 versenyszámban lett hatodik helyezett. 
A célkitűzés 3-5 pont és 1 érem volt. Az utolsó három olimpiai ciklusban folyamatos csökkent a magyar versenyzők által 
megszerzett kvóták száma (Sydney 7, Athén 8, Peking 5, London 3 versenyző).

2013-ban a Magyar Sportlövők Szövetsége tagegyesületeinek száma 243 volt. Összesen 4002 versenyző váltott rajtenge-
délyt. Ebből 3566 felnőtt, 76 junior, 127 serdülő, 87 fő 70 év feletti és 7 fogyatékkal élő versenyző.

Helyzetünk szakáganként a nemzetközi élmezőnyhöz viszonyítva a következő:
Női puska: A 10m-es légfegyveres számban 1993 után végre újra egyéni Európa-bajnokunk van. 50m-en a 3x20 számban 
tavaly Eb-negyedik lett legerősebb versenyzőnk. 10m-en junior Európa-bajnokunk is van. Londonban nem volt magyar 
induló.

Férfi puska: Sidi Péter minden versenyszámban az élmezőnyhöz tartozik, bármely versenyen dobogó vagy a helyezés meg-
szerzésének esélyével indul el. Évről évre a világkupákon, kontinensviadalokon érem- vagy pontszerző. Európa- és világ-
bajnok, Londonban hatodik helyen végzett. A fiatal felnőttek még nem stabilak. Egy junior korú versenyzőnk 2013-ban 
Eb-ezüstöt nyert az 50m-es fekvő versenyszámban. Egy ifjúsági korú versenyzőnk nagyon ígéretes tehetség, gyorsan fejlő-
dik, YOG-kvótát nyert aranyéremmel. Kvótaszerző lehet fiatal kora ellenére.

Női korong: A nemzetközi mezőnyben is ütőképes versenyzőnk nincsen.

Férfi korong: Dupla trapban egyik versenyzőnk olimpiai pontszerző, a másik Eb-érmes lett az előző olimpiászban. Trapban 
és skeetben nem sikerült olimpiai részvételt kiharcolni. Ezekben a versenyszámokban nincs a világ élvonalába tartozó ver-
senyzőnk.

Női pisztoly: 25 m-en olimpiai pontszerzőnk és junior vb-ezüstérmesünk van, 10 m-en egyéni és csapat Eb-érmeket nyer-
tünk. Két tapasztalt és két fiatal felnőttel, valamint egy tehetséges ifjúsági korú versenyzővel tudjuk elkezdeni a felkészülést. 

Férfi pisztoly: Egyik versenyszámban sincs nemzetközi élvonalba tartozó versenyzőnk. 10 m-en egy versenyzőnk képes 
nemzetközi szintű eredményekre. Ha hasonló ütemben fejlődik, ahogyan az elmúlt évben, akkor képes lehet a kvótaszer-
zésre. Gyorstüzelő pisztolyban háromfős a hazai mezőny. A negyvenes éveik közepén járó sportolóinktól nem várhatunk 
kiemelkedő nemzetközi eredményt.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    3-6
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  7-12

Válogatási elvek
Az olimpiai kvalifikáció megkezdése előtt ki kell hirdetni, hogy az olimpiai kvóta meg-
szerzése nem jelent automatikus indulást az olimpián. Az olimpiai kvótát 
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megszerző versenyző előnyt élvez. Amennyiben további felkészülése zavartalan, továbbra is eredményesen versenyez, ő 
indulhat az olimpián. Az adott versenyszámban más versenyző indítása csak akkor kerülhet szóba, ha a kvótát szerzett 
versenyző formája tartósan és jelentősen hanyatlik, vagy olyan sérülést szenved, ami indulását akadályozza, nem olimpi-
konhoz méltóan viselkedik, illetve a másik versenyző eredményei olyan mértékű javulást mutatnak, ami esélyessé teszi az 
olimpián a kvótát szerzőnél jobb helyezés elérésére. Ilyen esetben válogatóversenyek eredményei alapján a szakbizottsá-
gokkal való konzultáció után a szövetségi kapitány tesz javaslatot az olimpiai résztvevőre.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények

vb-k és Eb-k célkitűzései éves bontásban
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2014.

10 m Eb 24 1 3 5-6

Koronglövő Eb 10 0 0 1-3

10-25-50-300 m és koronglövő vb 28 1 2 6-12

2015.

10 m Eb 24 2 4 5-6

25-50-300 m és koronglövő Eb 28 1 3 6-12

Koronglövő vb 8 0 1 4-6

2016.

10 m Eb 33 2 4 5-6

25-50 m junior Eb 12 0 2 7-12

Koronglövő Eb 8 0 1 4-8

Kvalifikációs stratégia
Mind a pekingi, mind a londoni olimpiai felkészülésben az olimpiai kvalifikáció megszerzésére, illetve az olimpián való 
szereplésre koncentráltunk. A többi hazai és világversenyt az e versenyeken történő tökéletes felkészülésre szántuk, illetve 
ennek a célnak rendeltük alá. Versenyzőinket a csúcseredmények tekintetében a kvótaszerzésre már a 2014. évben a vb-re 
fel kell készíteni, de a 2015. év a legfontosabb. A kvótaszerzés legalább olyan nehéz feladat, mint az olimpián jól szerepelni.

Kvalifikációs stratégia:
• éremesélyes versenyzőinket minden évben minden kvótaszerző eseményre utaztatjuk;
•  a 2015. évi világkupákra minden olyan kerettagot utaztatunk, aki az előző versenyévadban kvótaszerzésre 

elegendő eredményt lőtt nemzetközi versenyen.  
A világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon és Európai Játékokon teljes csapattal kell indulni, mert ezeken 
az eseményeken nagyobb az esély a kvótaszerzésre;

•  akik 2014-20015-ban megszerzik a kvótát, készülhetnek az olimpiára, akik pedig még esélyesek, minden ener-
giájukkal készülnek a 2016-es utolsó kvótaszerző versenyre. Célunk a kvóták minél előbbi megszerzése, hogy 
ne kelljen az utolsó évben a kijutásért harcolni, mivel ez az eredményesség kárára mehet;

•  2016-ban a kvótaszerzők részére már minden versenyen való részvételt az olimpiai jó szereplésnek rende-
lünk alá. Szűk olimpiai kerettel fogunk dolgozni, a kvótát szerzett versenyzők mellett minden versenyszámban 
tartalékversenyző is készül.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Az ISSF és az ESC vezető képviselőivel a megfelelő kapcsolattartás szükséges. Lehetőségeinkhez mérten támogatnunk 
kell szakembereink bejutását e nemzetközi szervezetek bizottságaiba akár zsűriként, akár bizottsági tagként. Miután Nagy 
György úr az ESC-elnökség tagja lett, erre nagyobb esélyünk nyílt. Bírókat fogunk küldeni a kontinensviadalokra és kiemelt 
nemzetközi versenyekre azzal a céllal, hogy a két hazai rendezésű Eb-n megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek 
dolgozzanak.



A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A versenyzőknek év elején részt kell venni általános orvosi vizsgálaton, hogy tisztában legyünk egészségi állapotukkal, fizikai 
terhelhetőségükkel. Sajnos az utolsó két vizsgálat alkalmával nem vettek vért sportolóinktól, így fontos vizsgálatok, illetve 
eredmények maradtak el. Az általános fizikai felmérések színtere az OSEI, a mért adatokról a keretedző és egyéni edző 
tájékoztatást kap. A pszichikai felkészítéssel az edzőtáborokban részt vevő sportpszichológus foglalkozik. 
A felkészülés során a következőkre van szükségünk:

• a válogatottak teljes szűrésére, a terheléses vizsgálatok elvégzésére;
• táplálékkiegészítők, vitaminok versenyekre való ráhatásának vizsgálata;
• étrendek kialakítása;
• a fizikai aktivitás hatását a versenyzésre;
• a folyadékpótlás lehetőségeire és szükségességére versenyzés közben.

A sportlövészet nem tartozik a doppingérzékeny sportágak közé. Szövetségünk az előző évekhez hasonlóan és a jövőben 
is mindent megtesz a doppingmentes versenyzésért. Edzőink és versenyzőink rendszeresen részt vesznek a MACS által 
szervezett tanfolyamokon. Legfontosabb feladatunk versenyzőink, edzőik és a felkészülésben részt vevő minden szakember 
tájékoztatása, képzése. A megelőzésre nagyobb hangsúlyt fektetünk, a dopping-rendeletek változásáról a szakág vezetők és 
keretorvos szoros együttműködése folytán a versenyzőket azonnal tájékoztatjuk. Az esetleges betegségek miatt szükséges 
gyógyszerekről legalább 40 nappal a fő verseny előtt tájékoztatjuk az orvosi bizottságot és a szükséges igazolást továbbítjuk 
az ISSF orvosi bizottsága felé. 

A sportág létesítmény helyzete
Korong szakág: Sarlóspusztán a 2014-es Eb rendezése miatt még egy pálya épül. A kibővített lőtér nemcsak nemzetközi 
versenyek rendezésére, de a válogatott felkészülésére is alkalmas lesz. Balatonfűzfőn régóta megbízhatóan üzemel a skeet-, 
trap- és duplatrap-pálya.
Dunakilitiben létesült egy kiváló lőtér, szintén magánerőből. Edzőtáboroknak és válogatóversenyeknek is otthont ad.

Puskás, pisztolyos szakág: a budapesti Fehér útra tervezett Nemzeti Lőtér munkálatai az engedélyezési fázisban vannak. 
Az építkezés egyre csúszik, nagy valószínűséggel a tervezett lőtér nem szolgálhatja a riói felkészülést. Az olimpiai felkészü-
léshez a Magyar Sportlövők Szövetsége nem rendelkezik egyetlen lőtérrel sem. Versenyzőink lemaradnak az élmezőnytől 
25 és 50m-es számokban, mert nem tudják időben megkezdeni felkészülésüket az időjárási viszonyok miatt. Fedett és fűtött 
25-50m-es lőtérrel ugyanis nem rendelkezünk. Komáromban ugyan építettek egy 8 lőállásos fedett lőteret, de az még mindig 
nem rendelkezik szakhatósági engedéllyel, így jelenleg nem használható, a felügyeleti viszonyok rendezetlenek, zavarosak. 
Megfelelő szintű edzéseket, versenyeket csak néhány lőtéren lehet kielégítő körülmények között végezni:

• Fehér úti lőtér: 25m-es pálya;
• UTE lőtere, Mexikói út: 10m-es pálya;
• Komárom lőtere: 50m-es pálya;
• Pécs lőtere: 10, 25, 50m-es pályák;
• Szeged lőtere: 50m-es pálya;
• „KSI sátor”: 10m-es pálya.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A felkészülést a szövetségi kapitány szervezi és irányítja.
Munkáját a szakágvezetők segítik.

Korong szakágvezető: Igaly Diána; a felkészítésben részt vevő szakemberek: Pongrátzné Vasvári Erzsébet; Putz István.
Puskás szakágvezető: Kissné Oroszi Edit; a felkészítésben részt vevő szakemberek: Joó Éva; Kisvárdai István; Pintér László.
Pisztolyos szakágvezető: Győrik Csaba; a felkészítésben részt vevő szakemberek: Pál-Plichta Györgyi; 
Tesánszki Mihály.
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A felkészülés során a következő szakemberek segítségét kívánjuk igénybe venni: Dr. Kator Miklós keretorvos; Dr. Lénárt 
Ágota és Veres Imre pszichológusok; Dankó Csaba masszőr; Gábriel Emese és Horváth Gábor kondícióedzők.

Olimpiai keretek
„A” keret: 

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Biatovszki Mira 1992. UTE légpuska

2. Bognár Richárd 1967. Tatabánya VLK dupla trap

3. Csonka Zsófia 1983. Pécsi NZRT légpisztoly, sportpisztoly

4. Gerebics Roland 1979. Gerebics Roland SE dupla trap

5. Mihalkó Nikoletta 1996. KSI SE légpisztoly, 25m sportpisztoly

6. Miskolczi Julianna 1983. Komáromi Városi SE légpuska

7. Nagy Sándor 1995. Komáromi Finomító SE légpuska, 60 fekvő, 50m 3x40

8. Péni István 1997. UTE légpuska, 50m 60 fekvő, 50m 3x40

9. Sidi Péter 1978. Komáromi Olimpia SE légpuska, 50m 60 fekvő, 50m 3x40

10. Veres Kata 1991. BHSE légpuska, 50m 3x20

„B” keret:

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Babicz Sára 1990. Nyíregyházi PLE légpisztoly, 25m sportpisztoly

2. Hanák Gabriella 1996. APLE légpuska

3. Hegyi Norbert 1974. Sarlóspuszta Olympia SE trap

4. Kapás István 1992. Komáromi VSE légpuska

5. Nemes Adrienn 1991. KSI SE légpisztoly, 25m sportpisztoly

6. Szijj Katinka 1993. Komáromi Finomító SE légpuska

7. Szollár András 1988. Balatonfűzfő SE trap

8. Tátrai Miklós 1986. BHSE légpisztoly

9. Tobai-Sike Renáta 1978. BHSE légpisztoly, 25m sportpisztoly

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
A jelenlegi olimpiai ciklusban legfontosabb feladataink a lőtereink helyzetének rendezését és egy olimpiai műhely lőtér ki-
alakítását jelöltük meg. Ez nagy valószínűséggel nem valósul meg. Ennek hiányában viszont megfelelő felkészülésünk lehe-
tetlen, versenyzőink nem képesek tudásuk, potenciáljuk legjavát kihozni magukból és eredményeik elmaradnak a várttól.



8.20. SÚLYEMELÉS
A Nemzetközi Súlyemlő Szövetségnek (IWF) 188 tagszervezete van. 2024-ig biztosított a sportág részvétele az olimpiai 
játékokon. A sportág nemzetközi pozitív megítélése folyamatosan növekszik. A nemzetközi eredményeket Oroszország és 
Kína után Irán, Lengyelország, Kazasztán, Kolumbia, Ecuador, Fehéroroszország, Észak-Korea, Üzbegisztán határozta meg a 
2013-as évben.  A tavalyi vb férfi eredményességi listáján válogatottunk a 19. helyen végzett. Ami kiemelkedett: Gyurkovics 
Ferenc fogásnemben 7. helyen végzett, Nagy Péter pedig az összetettben a 6. helyett helyet szerezte meg. A felnőtt Eb-n 
Magát Krisztina mindkét fogásnemben és összetettben is bronzérmes lett. Baranyai János és Nagy Péter szintén pontszer-
zők voltak 6. helyezésükkel.

Másik legnagyobb eredménye sportágunknak, hogy 2013. évben a junior Eb-n női válogatottunk a 6. helyet szerezte meg. 
A fiúknál a junior Eb-n kiemelkedett Soóky Gergely és Lerch Zsolt pontszerző helyezésével. Az ifjúsági vb-n Simon Bence 
6. helyezése is igen kiemelkedő teljesítmény. A felzárkóztatási alapból nyílt módja a szövetségnek a sportágfejlesztésre, 
ami sokat jelentett abban, hogy megindult egy biztos fejlődés. Több fő olimpiai kvalifikálásához mindenképpen nagyobb 
támogatottságra van szükség, mivel a válogatottak Gerevich-ösztöndíja is rendkívül alacsony. Egy új versenyzői generációt 
igyekszünk kinevelni, amely nemzetközi szinten erős magyar csapatot képvisel a kvalifikációs időszakban.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    4
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  3

Válogatási elvek
Sportágunk jelenleg 6 nemzetközi szintű versenyzője van (4 férfi, 2 nő).
Amennyiben sikerül nemenként 2-3 utánpótláskorú versenyzőt hozzájuk felzárkóztatni, akkor optimális esetben 4-5, 
reálisan 2-3 súlyemelője lehet az olimpián a sportágnak. Természetesen a fenti kívánalmak csak akkor teljesülhetnek, 
ha a kiemelt 6 versenyző mindegyike a kvalifikációs megmérettetésen kiemelkedően teljesít.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények

Férfi + női

vb Eb

2014. 2015. 2014. 2015. 2016.

Tervezett induló versenyzők száma 15 15 6 8 15

Összes érem száma - - - 1 2

Olimpiai pontok száma 1 2 2 4 5

Kvalifikációs stratégia
Kvalifikációs időszak: 2014. június 19 - 2016. június 19.
Magyar szempontból a kvótaszerzés kiemelt világversenyei: 

• 2014. évi súlyemelő vb – 2014.11.04-16. Asztana (Kazahsztán);
• 2015. évi súlyemelő vb – 2015.11.20-29. Houston (Egyesült Államok);
• 2016. évi súlyemelő Eb – még nincs konkrét hely és időpont.

Súlyemelésben kvótát a nemzeti válogatottak szerzik meg – férfiaknál a 8 súlycsoportban induló legjobb 6, míg a nők ese-
tében a 7 súlycsoportban versenyző legjobb 4 súlyemelő összesített rangsora alapján.

(Mindkét nemben a súlycsoportok első 25 helyezettje kap pontot az alábbiak szerint: 28-25-23-22-21-20…). 
A férfiaknál a ranglista első 24, míg a nőknél az első 21 ország versenyzői szereznek 
kvótát a következő meghatározással:
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Férfiak Szerezhető kvóta Nők Szerezhető kvóta

1-6. helyen végző nemzetek 6 1-9. helyen végző nemzetek 4

7-12. helyen végző nemzetek 5 10-16. helyen végző nemzetek 3

13-18. helyen végző nemzetek 4 17-21. helyen végző nemzetek 2

19-24. helyen végző nemzetek 3 - -

Azon európai súlyemelő nemzetek, amelyek nem szereztek kvótát a vb-n, azoknak arra a 2016. évi Eb-n még van lehető-
ségük. A férfiaknál a kvótát nem szerző nemzetek végeredményének összesítése után az első 7 helyezett, míg a nőknél az 
első 6 helyezett kap országonként 1-1 olimpiai indulási lehetőséget. Amennyiben a fenti 2 lehetőség egyikén sem szerez 
kvótát a nemzeti válogatott, akkor léphet életbe az egyéni kvótarendszer, amely csak abban az esetben lehetséges, ha egy 
országnak van 1 kiemelkedő versenyzője, aki az IWF által meghatározott 2 kvótát szerezhető világversenyen indul és a 2 év 
összesítése után súlycsoportjában az első 15 hely valamelyikén található. A megszerzett kvóta ilyenkor névre szóló, másra 
át nem ruházható, helyettesíthető.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke dr. Aján Tamás. A sportágunk egyedülálló Magyarországon ilyen tekintetben. 
Dr. Aján Tamás vezetésével a Sportok Házában működik az IWF. Az IWF főigazgatója: Ádámfi Attila; IWF Nemzetközi kapcso-
latok igazgatója: Némethné Móra Anikó; IWF Fejlesztési és oktatási igazgatója: Moska Éva; IWF Kommunikációs és marke-
ting igazgatója: Rozgonyi Lilla; IWF Technikai igazgatója: Nagy Róbert. 
Jó kapcsolatot ápolunk az EWF-fel is. Konferenciákon, képzéseken veszünk részt európai szinten. Az Európa-bajnokságokra 
kivétel nélkül meghívást kapnak nemzetközi magyar bírók. 2013-ban megalakult a CEWF, a Közép-Európai Súlyemelő Szö-
vetség, melynek elnöke szintén magyar, és székhelye Budapest.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A 2010 márciusában kialakított Olimpiai Rendelőben szervezik és végzik a válogatott sportolók vizsgálatait. Ezen vizsgálato-
kat rendre igénybe is veszi a válogatott a keretorvosa segítségével. Válogatottunk mellett táplálkozástudományi szakember, 
fül-orr gégész, szemész dolgozik az orvos bizottságunkban. Emellett pszichológus és általános orvos is segíti a válogatott 
felkészítését. A Teljesítmény-diagnosztikai Osztály által végzett teljesítménydiagnosztikai vizsgálatokat is rendszeresen 
igénybe veszik sportolóink. Nagy segítség, hogy az OSEI-nek a jelenlegi finanszírozás alapján a tatai edzőtáborban van egy 
főállású orvosa, asszisztensnője és fizikoterápiás szakasszisztense.

Mint eddig minden évben, 2014-ben is felvilágosításban részesülnek a sportolók a doppingszerek káros hatásairól. Tájé-
koztatást kapnak arról is, hogy már bizonyos táplálékkiegészítőkben is vannak ilyen anyagok. A fő problémát még mindig a 
partidrogok okozzák. Ismertetjük ezeknek is a tilalmáról és a szervezetre gyakorolt hatásáról a sportolókat.
Természetesen működik a szövetség forródrótja is, amin éjjel-nappal elérhetik a versenyzők az antidopping bizottság el-
nökét. A szövetség a zéró tolerancia elvét képviseli. Rendkívül szigorúan veszi az ilyen jellegű vétséget. A bizottsági elnök 
naprakészen ellenőrzi a Whereabout- és az Adams-rendszer sportolók általi kitöltését. Részt vesz a MACS által szervezett 
doppingellenes tanfolyamokon. Elkészíti a doppingbizottság munkájáról a beszámolót. A MACS által szervezett rendezvé-
nyeken a szövetséget képviseli. Naprakészen tájékozódik a MACS információiról, továbbá versenyzőink számára felvilágosí-
tást nyújt a doppingvizsgálatok módjáról. Ismerteti a tiltólistákat, a használható táplálékkiegészítőket, segíti a doppingelle-
nőrők munkáját. A szövetség és a MACS között kötött együttműködési megállapodás szerint végzi doppingellenes munkáját 
és tevékenységét, s segíti a hazai és nemzetközi szabályok betartását.

A sportág létesítmény helyzete
A válogatott keret edzéseinek lebonyolítására kizárólag a tatai edzőtábor alkalmas, ami az NSK tulajdonában van. Ezen 
edzőterem korszerűtlen és kicsi a válogatott részére. Időnként helyhiány is előfordul.



Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Az olimpiai felkészülést irányítja: Ördögh István szakedző, szövetségi kapitány.
A felkészülésben részt vevő szakemberek: Szász László szakedző, utánpótlás szövetségi kapitány; Ádám László szakedző; 
Bálint Csaba vezetőedző; Végi Imre vezetőedző; Dr. Krivanek László orvos; Kiss Attila masszőr; Balassa Levente pszichológus.

Olimpiai keretek
Nők:
 1., 58 kg Kasza-Kovács Klára/Kecskeméti TE/ - Olimpiai „B” kerettag
 2., 63 kg Nagy Nikoletta/Ózdi SFC/ - Olimpiai „A” kerettag
 3., 69 kg Polgár Mirjam/Szombathelyi Haladás VSE/ - Olimpiai „B” kerettag
 4.,  75 kg Bazsó Bianka/Szombathelyi Haladás VSE/ - Olimpiai „B” kerettag
 5., 75 kg Molnár Boglárka/Vállalkozók SE-Kisbér/ - Olimpiai „B” kerettag
 6., +75 kg Magát Krisztina/Testvériség SE/ - Olimpiai „A” kerettag
 
Tartalék:  48 kg Berki Lilla/Tatabányai SC/ - Olimpiai „B” kerettag
  63 kg Szilágyi Kinga/Oroszlányi VSE/ - Olimpiai „B” kerettag
Férfi:
 1., 62 kg Soóky Gergely/Rekard SE-Győr/ - Olimpiai „A” kerettag
 2., 69 kg Lerch Zsolt/Veresegyházi Fitness SK/ - Olimpiai „B” kerettag
 3., 85 kg Baranyai János/Szombathelyi Haladás VSE/ - Olimpiai „A” kerettag
 4., 85 kg Simon Bence/Testvériség SE/ - Olimpiai „B” kerettag
 5., 94 kg Vaspöri Gábor/Kecskeméti TE/ - Olimpiai „B” kerettag
 6., 105 kg Gyurkovics Ferenc/Pécsi SE/ - Olimpiai „A” kerettag
 7., +105 kg Nagy Péter/Szegedi EAC/- Olimpiai „B” kerettag

Tartalék:  94 kg Szanati Szabolcs/Zalaegerszegi Súlyemelő Klub/ - Olimpiai „B” kerettag 

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
Még több edzőtáborozási lehetőségre lenne szüksége sportágnak. Kiváló minőségű és korszerű táplálékkiegészítők sikeres 
beszerzése is elősegítené az eredményes szereplést.  A versenyzők szerény ösztöndíj-támogatásának a javulása is pozitív 
befolyásoló tényezőként jelentkezne. Rendkívül fontos a világbajnokságon történő kvalifikáláshoz, hogy a tatai edzőtábor-
ral összehangolt legyen a felkészülés.
Kérjük a sportvezetést, vegyék figyelembe a sportág sajátosságait, miszerint teljes csapatot kell indítani, hogy egyén kapjon 
kvalifikációs helyet. Vagyis nőknél 7, míg férfiaknál 8 főt kell indítani. Mindkét nemet figyelembe véve legjobb esetben is 10 
kvótára van lehetősége a sportágnak. 
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8.21. TÉKVONDÓ
A WTF Tékvondó az egyik legnagyobb taglétszámmal rendelkező nemzetközi sportszövetség. Központja Lausanne-ban és 
Szöulban található. A WTF-nek 206 tagországa van. Az öt földrész kontinentális szervezeteihez tartozó tagországokban 
közel 80 millióan űzik a sportágat. Az Európai Tékvondó Szövetségnek 50 tagországa van, ezzel a legerősebb kontinentális 
szervezet. Sportágunkban a jelenlegi helyzet szerint Korea számít a legsikeresebb nemzetnek, ami nem csoda, hiszen a 
tékvondó koreai eredetű sportág. Rendkívül eredményesek az irániak, a kínaiak, a tajvaniak, a thaiföldiek. Európában a tö-
rökök, spanyolok, franciák és újabban az oroszok kiemelkedő eredményeket érnek el, de az olaszok, angolok és, különösen 
a hölgyeknél, a horvátok érnek el időről időre kiemelkedő eredményeket a világversenyeken, az olimpiákon. Az amerikai 
földrészen az Egyesült Államoknak és Kanadának is erős csapata van, a déli féltekéről a mexikóiak és a brazilok a legjobbak, 
de Kuba, Argentína is kirukkol egy-egy jó eredménnyel.
Szövetségünk szinte minden időszakban tud egy-egy jó eredményt felmutatni, de a sportág mostoha anyagi helyzete miatt 
nem képes olyan feltételeket teremteni sem az edzők, sem a versenyzők számára, hogy a jelenleginél nagyságrendekkel 
több kiemelkedő versenyeredményt tudjunk elérni. Hiába született évről évre sportágfejlesztési program, azt anyagi felté-
telek hiányában csak kis részben, vagy még annyira sem tudtuk realizálni. Némi előrelépést hozott az elmúlt évi felzárkóz-
tatási programból való támogatás, de ez is csak egy kis részét tudta a szakmai programunknak megsegíteni. 
Hazai egyesületek, szakosztályok: 27. Igazolt versenyzők száma: 1487. A közel 1500 fős mezőnyben legfeljebb 50-re tehető 
a nemzetközi szinten versenyzők létszáma.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    2
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  1-4

Válogatási elvek
Kiemelt versenyre utazó csapat válogatási elvei: 

• érvényes szerződése van a szövetséggel;
• sportemberhez méltó magatartás, sportszerű viselkedés és életmód;
• megfelel a nemzetközi versenykiírásban előírt minden követelménynek;
• a kijelölt nemzetközi kvalifikációs versenyen érmet vagy minősítő pontot szerzett;
•  keretedzéseken, a válogatott edzőtáborokon, valamint a kijelölt felkészülési és kvalifikációs versenyeken való 

részvétel;
• két év folyamatosan eredményes versenyzés (nemzetközi és hazai);
• kijelölt orvosi vizsgálatokon és/vagy teszteken való részvétel;
• a szövetségi kapitány és a keretedző által megjelölt plusz munkák előírás szerinti végrehajtása;
•  azok között a sportolók között, akik azonos súlycsoportban szerepelnek, az indulás jogát elsősorban a minő-

sítő pontok döntik el. Pontegyenlőség esetén a magasabb besorolású versenyen elért érmek, helyezések, 
illetve pontok döntenek. 
Amennyiben így sincs különbség a két versenyző között, akkor ők az adott szezonban többszöri, egymás elleni 
küzdelemben (válogató küzdelmekben) döntik el, hogy ki az aktuálisan jobb formában lévő versenyző, ki kép-
viselje színeinket a kijelölt kiemelt eseményen;

• bemutatókon és egyéb, a szövetség által kijelölt eseményeken való részvétel.



Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
2014. Európa-bajnokság:
 - tervezett induló versenyzők száma: 6-8 fő
 - aranyérmek száma: 
 - összes érem száma: 1-2
 - olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) 4-8 pont

2015. világbajnokság:
 - tervezett induló versenyzők száma: 3-4 fő
  - aranyérmek száma: -
 - összes érem száma: 1
 - olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) 4-5 pont

2015. Európai Játékok:
 - tervezett induló versenyzők száma: 2-4
 - aranyérmek száma: -
 - összes érem száma: 1-2
 - olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) 4-5 pont

2016. Európa-bajnokság:
 - tervezett induló versenyzők száma: 8-10 fő
 - aranyérmek száma: 1
 - összes érem száma: 2-3
 - olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) 8-12 pont

Kvalifikációs stratégia
Sportágunkban új válogatási rendszert vezettek be, mégpedig az olimpiai világranglista-helyezések, illetve pontok alapján. 
A WTF új kvalifikációs programjából kikerült a világválogató és maradt a kontinensválogató verseny. Az előbbit kiváltják az 
olimpiai világranglista-helyezések, ahol kategóriánként (4-4 női és férfi súlycsoport) az első hat helyezett automatikusan 
olimpiai indulónak tekinthető (24 női és 24 ffi versenyző). Melléjük kerülnek a kontinensválogatóról kvótát szerző verseny-
zők (2-2 nő és férfi Európa, Pán-Amerika, Ázsia és Afrika, 1-1 Óceánia – összesen 72).  Brazília a rendező jogán 4 főt jelölhet 
(2-2 nő és ffi), míg 4 szabadkártyáról a NOB-WTF-rendezők hármas dönt.
Az olimpiai világranglistán jelenleg Gonda Ivett szerepel a legelőkelőbb helyen, ő a 21., míg Kotsis Edina az 51 helyen áll. 
A világranglista-versenyeken való indulás ennek megfelelően előtérbe kerül. Ezek a versenyek részben más kontinenseken 
vannak, de szerencsére akad Európában is néhány. Tény, hogy az európai ranglistaversenyek sokkal erősebbek, sokkal na-
gyobb az indulók létszáma, mint a más kontinenseken rendezett események. Így nem lesz könnyű annyit versenyeztetni 
még a jelenlegi szűk élvonalbeli versenyzőinket sem, hogy reális esélyük legyen az OV első 6 helyezettje közé kerülésre. 
Szerény kalkulációt végeztünk Gonda Ivett, illetve Kotsis Edina optimális versenyeztetésének költségeit illetően, és fejen-
ként, nagyságrendben évi 10-12 millió forint kellene ahhoz, hogy annyi világranglista-versenyen induljanak, melyek révén 
egyáltalán esélyük legyen 2015. decemberig bekerülni az első 6 közé.
Jelenleg úgy tűnik, hogy a hölgyversenyzők az esélyesebbek a kvóta megszerzésére, Gonda Ivett 49 kg-ban és Kotsis Edina 
57 kg-ban minden adottsággal rendelkezik, hogy kivívja az indulás jogát a riói olimpia játékokra. Mögöttük, ugrásra készen 
ott van az egyre biztatóbb eredményeket produkáló, de kissé rapszodikus Dúcz Barbara 49 kg-ban, a nagyon tehetséges 
és mindössze 18 éves Lipcsei Claudia ugyancsak 49 kg-ban, valamint a rendkívül szorgalmas, de nem annyira kiemelkedő 
képességű Braun Tímea 57 kg-ban.
A férfiaknál Tóth Balázs visszavonulásával hosszú évek után egy biztos pont kiesett a csapatból, és bár Székely Norbert 58 
kg-ban, illetve Szegedi Norbert és Kazinczy Viktor 68 kg-ban tehetséges fiatalok, de ugrásszerű fejlődés és rengeteg 
versenyzés/versenyeztetés kell ahhoz, hogy jó esélyük legyen a kvótaszerzésre. 
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Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Patakfalvy Miklós elnök, Európai Szövetség Elnökségi tag (ETU Ex-co); Rajkai István Európai Szövetség Ellenőrző Bizottsági 
tag. A Magyar Taekwondo Szövetségnek két nemzetközi tisztségviselője van. Az elmúlt esztendőben választották őket újra, 
azaz megerősítették őket eddigi pozíciójukban.  Ez mindenképpen figyelemreméltó elismerés szövetségünk számára, hi-
szen mindketten hosszú ideje töltik be ezt a tisztséget és időről időre újraválasztják őket.
Nagyon fontos, hogy a korábbi kettőről háromra nőtt nemzetközi bíróink száma. Az ő folyamatos menedzselésük minden 
szempontból fontos, viszont utaztatásuk komoly anyagi terhet jelentenek a szövetség költségvetése számára. Lányi Tamás 
az utolsó pillanatig versenyben volt az olimpiai bírói karba kerülésre, de végül mégsem utazhatott Londonba. Nem kis szö-
vetségi és személyes anyagi erőfeszítés eredményeként minden fontos válogatási szempontnak megfelelt, részt vett min-
den olyan edzőtáboron, versenyen, ahol a jelölteknek részt kellett venniük. Bekerült a legjobb 60 bíró közé, de az olimpiai 
40-es fogatból végül kimaradt. Ahhoz, hogy a következő olimpián magyar bíró is legyen, további sportdiplomáciai és anyagi 
erőfeszítéseket kell tennünk. 

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Szűrő- és terheléses vizsgálatainkat továbbra is az OSEI-ben kívánjuk megoldani. Az új, olimpiai rendelő minden bizonnyal 
sokat könnyít majd az eddigi, helyenként nehézkes ügyintézésen. Hasonlóan ott kívánjuk érvényesíteni további egészség-
ügyi igényinket, úgy mint sportpszichológus, diatetikus, gyógytornász, stb. Versenyzőink kezelését változatlanul dr. Babin-
dák Elvira biztosítja. Sajnos részben az ő elfoglaltsága, részben anyagi helyzetünk miatt csak ritkán tud a csapattal tartani, 
pedig nagy szükség lenne rá. Csak az olimpiai kvalifikációs versenyre tudtuk őt magunkkal vinni. Vitaminokra, táplálékkie-
gészítőkre nagy szükségük lenne, ezt csak részben, és csak saját költségből tudják versenyzőink biztosítani. 
Sportágunk mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok alapján változatlanul nem doppingérzékeny sport. Ettől függet-
lenül, a MOB és a WTF elvárásainak megfelelően, fontosnak tartjuk a minél szélesebb körű megelőző, felvilágosító, illetve 
tájékoztató tevékenységünk folytatását a témában. Ennek érdekében az előttünk álló év során, hasonlóan az elmúlt évhez, 
a következő doppingellenes programot kívánja megvalósítani: 
A válogatott keretedzőknek és az egyesületi edzőknek az edzői továbbképzések keretein belül évi két alkalommal doppin-
gellenes megelőző-felvilágosító, tájékoztató előadást szervezünk, hogy mindig a lehető legfrissebb információk rendelke-
zésükre álljanak. Olyan előadásokat is tervezünk, ahova az edzőkkel együtt, illetve külön a válogatott kerettagokat is meg-
hívjuk. Lehetőségeink függvényében az egyik előadás megtartására, az elmúlt évhez hasonlóan, felkérjük a MACS vezetőjét 
vagy valamelyik munkatársát. A válogatott versenyzőink figyelmét (az utánpótláskorúak esetében a szülőkét is) minden 
lehetséges alkalommal felhívjuk (edző, szövetségi kapitány, orvos) a dopping veszélyeire és a folyamatos tájékozódás szük-
ségességére. Táplálékkiegészítők, gyógyszerek használata kizárólag a keretorvossal történt egyeztetést követően lehetsé-
ges és erről minden esetben a keretedző is tud! A MOB, a MACS és nemzetközi szövetségünk, a WTF által meghatározott 
rendnek megfelelően felügyeljük a TUE-jelentések időben történő leadását (felelős a keretedző és a szövetség főtitkára), 
illetve biztosítjuk a Magyar Antidopping Csoport és a WADA elérhetőségi-jelentési rendszer működését.

A sportág létesítmény helyzete
Sportágunk nem rendelkezik semmilyen létesítménnyel, és ez nagyon megnehezíti a keretek munkáját. Sokat jelentene 
egy, csak a sportág által használt, megfelelő méretű és speciálisan felszerelt edzőterem! Az új olimpiai sportközpontok 
tervezésénél nagyszerű lenne számunkra, ha egy, a sportág sajátos feltételeinek megfelelő és minimum 15x20 m méretű 
teremmel ránk is gondolnának. Amíg ez meg nem oldódik, addig „albérletbe” kényszerülünk, és ki vagyunk szolgáltatva a 
„főbérlőnek”, s az ő, esetenként fizetős programjai, rendezvényei függvényében tudunk edzést tartani.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A felkészülésért felelős szakemberek: Patakfalvy Miklós szövetségi kapitány; Tóth Balázs keretedző.
A felkészítésben részt vevő további edzők, szakemberek: Mércse Attila utánpótlásedző, Sobotkáné Fábián Éva (Tájfun SE), 
Breznai Ágnes (UTE), Lim Won Sik (Kanada – Gonda Ivett edzője).
Keretorvos: dr. Babindák Elvira. Az egyéb fiziológii szakterületekre az OSEI segítségét szoktunk igénybe venni, saját forrás nem 
áll rendelkezésre, hogy ilyen szakembereket szerződtessünk csapataink mellé, noha nagy igény és szükség lenn rá.



Olimpiai keretek

s.sz Név szül. év Egyesület: Versenyszám Keret

1. Kotsis Edina 1990.06.27. UTE küzdelem A

2. Gonda Ivett 1986.04.28. HPAC Hungary küzdelem A

3. Ducz Barabara 1992.08.25. UTE küzdelem B

4. Braun Tímea 1995.03.05. Tájfun SE küzdelem B

5. Lipcsei Claudia 1994.05.22. Goldstars küzdelem B

6. Székely Norbert 1993.03.16. Németország küzdelem B

7. Szegedi Norbert 1996.08.05. UTE küzdelem B

8. Kazinczy Viktor 1990.06.01. Tájfun SE küzdelem B

 
Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
Szövetségünk gazdasági körülményei alapvetően meghatározzák lehetőségeinket, kereteinket. Az adminisztrációs felada-
tok hihetetlen megnövekedése, a szervezési feladatok szélesedése jelentős anyagi és időbeli kötelezettségnövekedést hoz-
tak magukkal.  A szövetség működése, működtetése saját bevételeinkből, illetve az állami támogatásból a továbbiakban, 
ilyen keretek között hatékonyan nem megoldható. Erre megoldást kell találnunk. Élversenyzőink optimális versenyeztetése 
jelen lehetőségeink között csak nagyon limitáltan oldható meg. Az egyesületek maguk is anyagi nehézségekkel küszködnek, 
nagyon szerény lehetőségeket tudnak biztosítani. Az elvárások az állami sportvezetés oldaláról és persze a saját magunk 
oldaláról is hasonlóak, mint a nálunk nagyságrendekkel kedvezőbb támogatást élvező sportágakban. 
Számunkra nagyon hasznosak a sportági konzultációk, nagyon sokat profitálhatunk a MOB, MET, TSTT és társszervezeteik 
által szervezett konferenciákból. Igyekszünk mindent beépíteni a napi munkánkba.  
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8.22. TENISZ
A Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF), melyet 1913-ban alapítottak, összesen 214 tagországot számlál. Az európai országok, 
köztük Magyarország az Európai Tenisz Szövetséghez (Tennis Europe – TE) tartozik. 
A nagy versenyrendezői hagyományokkal rendelkező országok (Ausztrália, Franciaország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok) 
mellett a nagy gazdasági potenciállal, illetve állami pénzügyi támogatással rendelkező nemzetek (Argentína, Csehország, 
Horvátország, Németország, Oroszország, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia) jelenleg a tenisz vezető országai. Ezen orszá-
gokban többnyire nemzeti vagy magánkézben lévő központokban maximális szakmai és létesítményfeltételekkel, anyagi 
támogatással képzik, versenyeztetik és menedzselik a kiemelkedő tehetségeket. 
Az MTSZ 231 tagszervezettel rendelkezik, s 1800 igazolt versenyzőt számlál a korosztályos és a felnőttek létszáma. 
Az amatőrök és a szeniorok létszámáról nincs pontos adatunk. Sportágunk helyzete klubszinten sajátos képet mutat. 
A rendszerváltástól az azt megelőző időszakra jellemző, a sportágat támogató állami és nagyvállalati rendszer fokozatosan 
megszűnt, melynek következtében a korábban kialakult egyesületi, utánpótlás-nevelő, versenytenisz egyensúlya felbom-
lott. A létesítmények zöme magánkézbe került, a további létesítmények tulajdoni viszonyai többségében rendezetlenek. 
Így az éppen aktuális üzemeltető hosszú távú tervezhetőség hiányában nem ruház be, illetve rövidtávon a minél nagyobb 
profit megszerzésben érdekelt. Ez nem kedvez az utánpótlás-nevelésnek, de a felnőtt versenysportnak sem. A klubokon kí-
vül a többi szervezetnek is (területi szövetség, országos szövetség) a legnagyobb problémája a rövidtávúság, a finanszírozás 
kiszámíthatatlansága és tervezhetetlensége. A biztonsággal tervezhető költségvetés hiánya azt jelenti, hogy a tervezett, de 
be nem folyt támogatás esetén a szakmai feladatok és programok szenvednek hátrányt, egyes feladatokat el kell hagyni, 
vagy csak alacsonyabb színvonalon valósulnak meg. 
Ebben az időszakban az MTSZ szerepe a versenyrendszer működtetése, a válogatott keretek működtetése, a tenisz bázisá-
nak szélesítése, az egyesületek sportszakmai támogatása.  Az olimpiai keretek legtehetségesebb fiatal játékosainak felkészí-
tésében jelentős lehetőséget nyújt az állami finanszírozással működő Héraklész-program, melynek keretében a részvételre 
esélyes sportolók válogatott keretben történő felkészülését tudja a szövetség koordinálni, irányítani. A Héraklész-program, 
illetve a teniszszövetség utánpótlás-nevelő szakmai programja egymásra épülve, egymást kiegészítve működik. A Héraklész 
Bajnok-program biztosítja az utánpótláskeretek edzésprogramjának az alapját. A program célja az utánpótlás megszerve-
zése, összefogása és kiszámítható, ellenőrizhető támogatás biztosítása az utánpótlás versenyeztetésében. Ezen évtizedekre 
jellemző probléma volt, hogy a felnőtt korban a kiemelkedő nemzetközi eredményekhez szükséges felfuttatáshoz nem volt 
meg a szakmai feltételrendszer, és főleg az anyagi erőforrás. 
2013-tól a tenisz sportág is bekerült a kiemelten támogatott sportágak közé, amely lehetőséggel a korábbi évtizedekre 
fent leírtakhoz képest máris nagyot léptünk előre.  Az MTSZ ma már rendelkezik saját létesítménnyel. A nemzetközi szintre 
törekvő játékosaink képzése és versenyeztetése már optimálisabb feltételek között zajlik, de a nagy tenisznemzetekhez 
hasonló feltételeket egy giga infrastruktúrális fejlesztés után tudunk csak megvalósítani. 
2012 őszén az MTSZ új elnöksége az „A” kategóriás teniszt nemzetek közé való felzárkózás mellett döntött. Ez a döntés az-
zal jár, hogy megalkottuk a sportágunk problématérképét, körbejártuk sportágunk szakmaiságát, folyamatosan elemezzük 
az eredményességet biztosító módszertani elveket, megszervezzük a saját képzéseinket. Mindezt az eredményességünk 
fokozása mellett! Fenntartható módon meg kell felelni az újabb és egyre magasabb szintű kihívásoknak, alkalmazkodnunk 
kell az új helyzetekhez. Ebben a munkában csak a tervszerűségnek van helye, csakis az biztosít reális esélyt a felzárkózásra. 
Az olimpiai és világversenyek eredményességével sportágunk adósa önmagának. 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    3
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  1-2



Válogatási elvek
A válogatás elvei külön az olimpiára nem térnek el az általános válogatási elvektől, így első sorban a felnőtt világranglista alap-
ján kerülnek kiválasztásra a válogatott játékosok. Természetesen az alapfeltételek között szerepel a szövetséggel való korrekt 
együttműködés, a pályán és az kívüli sportemberhez méltó magatartás, a rendszeres egészségügyi vizsgálatok megléte.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Az éves célkitűzések folyton változnak, vb, Eb nem értelmezhető a sportágban. Egyéni célkitűzéseet határozunk meg.

Kvalifikációs stratégia
Sportágunkban a 2016-os riói olimpiára történő kvalifikációs rendszer nem tér el a londoniétól, mely szerint az olimpiai 
kvótát kvalifikációs verseny nélkül a mindenkori világranglista (WTA, ATP) alapján állapítják meg. A cél a világranglistán 
elfoglalt minél jobb, legalább a 65. helyezés elérése, ugyanis Londonban ezzel a rangsorral szerzett indulási jogosultságot 
az utolsó női és nyolc férfiversenyző. Egyéniben országonként 4 nőnek és 4 férfinak van indulási lehetősége, párosban 
országonként, nemenként 2-2 pár indulhat. Tehát nemenként 6-6 fő vehet részt az olimpián. Összességében a sportágunk 
stratégiája a minél jobb világranglista megszerzése, mely minél több világranglista-pontot adó versenyen való induláson 
keresztül válik elérhetővé.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A sportdiplomácia terén nagyon komoly aktivitást végzett az MTSZ. Egyfelől nagyon fontos volt, hogy ismét felkerüljünk 
a nemzetközi sportélet térképére, ezért előbb aktív résztvevőivé váltunk a különböző konferenciáknak, közgyűléseknek, 
bizottsági üléseknek, majd egyre több eseményt, rendezvényt pályáztunk meg. Előbb a junior és profi bizottságok össze-
vont ülését és konferenciáját rendezhettük meg Budapesten 2013 őszén, majd a Fed-kupa női tenisz csapatvilágbajnokság 
rendezési jogát nyertük el, végül a Davis-kupa rendezési jogát is elnyertük. 
Ezzel együtt az MTSZ főtitkárát beválasztották az Európai Tenisz Szövetség elnökségébe, valamint 2014-ben Budapest lesz 
a házigazdája az európai vezetői értekezletnek is. 
Tisztségviselők: Richter Attila Európai Tenisz Szövetség elnökségi tag, bizottsági elnök; Taróczy Balázs Nemzetközi Tenisz 
Szövetség junior bizottságának tagja; Hámori Tamás Európai Tenisz Szövetség fejlesztési bizottságának tagja; Kisgyörgy 
Gergely Európai Tenisz Szövetség szenior bizottságának tagja.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Dr. Töllösy Judit vezetésével a válogatottak nagyon jó kezekben van. A játékosok kötelesek tájékoztatni a keretorvost min-
dennemű problémáról, felmérésről, aki szükség esetén további lépéseket javasol. Bevezettük a válogottak részére kötelező 
éves felmérést is, melyet az OSEI égisze alatt teljesítenek, a rendszeres szűrűvizsgálatok és tájékoztató beszélgetések pedig 
a játékosok fejlődését szolgálják. E tekintetben nagyon sokat sikerült az elmúlt években előre lépni. Sporttudomány kap-
csán még sok fejlesztenivaló van. Elsősorban az edzéseket támogató eszközök használata lenne szükséges, de a tervezések, 
periodizációk kapcsán is segítség lenne a modern tudományos eszközök használata.
A válogatottak tájékoztatást kapnak minden komolyabb hazai esemény során a doppingellenes kötelezettségükről, azonban 
mind a junior, mind a felnőtt touron rendszeres tájékoztatásban részesülnek. Szerencsére elmondható, hogy nagyon kis 
mértékben „fertőzött” sportág dopping szempontjából a tenisz, hiszen nehezen alkalmazható a ranglista-számítási módok 
miatt is. Pozitív magyar mintáról nincsen tudomásunk és bízunk benne, hogy ez így is marad. Az MTSZ minden tőle telhetőt 
megtesz a megelőzés érdekében.

A sportág létesítmény helyzete
A kiemelt sportágfejlesztési koncepció nyomán minimális fejlesztéseket tudtunk tavaly a Nemzeti Edzésközpontban végez-
ni, azonban az idén feltétlenül szükség van a teljes klubház-kiszolgáló helységek bontására és újak megépítésére. Előzetes 
egyeztetéseink alapján mind a MOB, mind az EMMI sportállamtitkársága, mind pedig az NSK illetékesei támogatják az 
elképzelésünket, így bízunk benne, hogy a hivatalos döntés is mielőbb megszületik, hogy az év végével a beruházás 
megkezdődhessen. Ez elengedhetetlen a hosszú távú koncepció kapcsán, hiszen jelenleg csak részben 
adottak a feltételek a célok eléréséhez. 
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Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Juhász Gábor sportigazgató; Pelva Gábor szövetségi vezetőedző; Kuharszky Zoltán szakmai főtanácsadó, vezetőedző; 
Bor Péter szövetségi vezetőedző – kerekesszékes válogatott keret.

Olimpiai keretek
Az olimpiai felkészülés második évében a felnőttválogatott keretének kialakítása a felnőtt világranglistán elfoglalt helye-
zések alapján történik. A keret létszáma szűk, 4 női és 4 férfi versenyzőt takar. A legjobb felnőtt játékosok mellett megha-
tározó jelentőséggel bírnak az utánpótláskorúak (U18) „olimpiai B-keretként” történő kezelése. Hiszen a ma eredményes 
ifjúsági játékosai közül többen is aspirálhatnak arra, hogy bekerüljenek a riói csapatba, ezért szövetségünk kiemelt figye-
lemmel kezeli ezt az ifigarnitúrát. 
A válogatott keretek működésénél és versenyeztetésnél lehetőséget biztosítunk minél nagyobb létszámú versenyzői körnek 
ahhoz, hogy részt vehessenek nemzetközi versenyeken.

Női olimpiai keret: Babos Tímea, Bukta Ágnes, Jani Réka Luca, Czink Melinda, Szlavikovics Szabina, Totka Naomi
 
Ferfi  o limpiai keret: Balázs Attila, Filipenko Viktor, Fucsovics Márton, Gödry Levente, Madarász Gergő, Nagy Péter.

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
Ami általánosságban elmondható, hogy az anyagi biztonság az egyik legkiemeltebb szempont. A játékosok programja, 
edzései alapvetően attól függnek, hogy van-e rájuk anyagi fedezet. Ez elsősorban a fiatal felnőtteknél igaz, hiszen a legte-
hetségesebb játékosok ismét a nulláról indulnak, amikor elmúlnak 18 évesek. Nagyjából 3-4 évre van szükség, míg beérnek, 
ez pedig nagyjából 40 millió forintba kerül. Ennek akár időszakos hiánya is az egész felkészülést semmissé teheti.
Az MTSZ-nek most készül a 2020-ig tartó koncepciójának felülvizsgálata, melynek kapcsán többek között az EYOF 2017-es 
győri rendezése, a WTA-torna Bukarestbe vitele, illetve az első év tapasztalatai miatt módosításokat fogunk alkalmazni. 
Az anyag elkészülte után szeretnénk a MOB vezetőivel is több körben egyeztetni, hiszen közös célunk: minél eredménye-
sebb legyen a magyar teniszsport. 



8.23. TOLLASLABDA

A Magyar Tollaslabda Szövetség (MTLSZ) tagja az Európai Tollaslabda Szövetségnek (BE), melynek 51 tagországa van, továb-
bá tagjai vagyunk a Nemzetközi Tollaslabda Szövetségnek (BWF), melynek 160 tagországa van. A nemzetközi eredményeket 
meghatározó országok között ázsiai túlsúly van, pl. Kína, Malajzia, Indonézia, Dél-Korea. Velük Európából a dánok, valamint 
néhány versenyszámban az angolok tudják fölvenni a versenyt, de a világversenyek érmesei között döntően ázsiai fölény 
mutatkozik. 
Az MTLSZ a kiemelkedő eseményeken általában elindítja a csapatát, de ezen események végkimenetelébe egyelőre nem 
tudunk beleszólni. Az MTLSZ-nek 50 tagja (klub) van.  A sportágunkat versenyszerűen űzők létszáma, akik versenyenge-
déllyel is rendelkeznek, kb. 520-ra tehető, de az amatőr versenyrendszerben ennél lényegesen többen űzik a tollaslabdát.
Jelenleg a világ- és európai események végkimenetelébe nem tudunk beleszólni. Részt veszünk általában mind az egyéni, 
mind a csapat Európa-bajnokságokon, ahol a minél jobb eredmény elérését szoktuk célként meghatározni. A világbajnok-
ságokon az utóbbi jó néhány évben anyagi okok miatt nem vettünk részt, mert mindig valamelyik tengerentúli ország volt 
a rendező, holott többször is szerezhettek volna kvalifikációt magyar tollaslabdázók. 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    1-2
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
A hazai versenyeken nyújtott teljesítmény mellett természetesen a világranglistán elfoglalt helyezés a legfontosabb a keret 
összeállításakor. A szakmai vezetés folyamatosan figyelemmel követi az összetartásokon, edzőtáborokban nyújtott teljesít-
mény mellett a saját klubban elvégzett munkát is. Ennek érdekében a szövetségi kapitány és a megbízott válogatott edző 
folyamatosan tartja a kapcsolatot a játékosok klub-edzőivel.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
2014:  vb - legjobb 32;
2014: Eb - legjobb 16;
2015: vb - legjobb 32;
2015: Eb - legjobb 16;
2016: Eb - legjobb 8.
Ezen eseményeken 2-3 fővel tervezzük a részvételt. Várhatóan ennél több versenyzőnk nem tud kvalifikációt szerezni az 
indulásra. Éremesélyeink nincsenek a világversenyeken, cél a minél több mérkőzés megnyerése, így a minél jobb helyezés 
elérése.

Kvalifikációs stratégia
Az olimpiai kvalifikációs rendszer alapja a világranglistán elfoglalt helyezés. Ez azt jelenti, hogy a 2016. május eleji világ-
ranglista-helyezések alapján kvalifikálják magukat a játékosok, mégpedig úgy, hogy ha egy ország játékosa az 1-4. hely 
valamelyikén foglal helyet a ranglistán, akkor 3 játékos indulhat, amennyiben mindhárom ugyanabból az országból való. Ha 
egy játékos az 5-16. hely valamelyikén helyezkedik el, az az ország két fővel képviseltetheti magát az olimpián, ha a másik 
játékos is benne van az 5-16. hely között. A 17. helytől minden ország csak egyetlen fővel képviseltetheti magát a játéko-
kon. Alanyi jogon így 38 játékos szerez jogosultságot a részvételre. A párosoknál ugyanez a szisztéma, csak alanyi jogon 16 
páros kvalifikálhatja magát. Mivel a világranglistába az elmúlt 52 hét eseményein elért eredmények számítanak bele 
(mégpedig a legjobb 10 eredmény), ezért a konkrét kvalifikációs periódusnak a 2015. május 1 - 2016. 
április. 30. közötti időszakot tekinthetjük. Amíg egy játékos nem éri el a 10 versenyt az 
azt megelőző 1 éven belül, addig a ranglista pontjai összeadódnak, tehát 
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az az optimális helyzet, ha egy versenyző legalább 10 versenyen részt vesz. Ha több versenyen szerepel, az természetesen 
nem válik hátrányára, hiszen mindig a legjobb 10 eredményét veszik számításban, amelybe 1 csapatversenynek az eredmé-
nye is beszámít, ha az jobb, mint a legrosszabb egyéni verseny eredménye. Célunk az, hogy legalább 1-2 játékos meg tudja 
szerezni a kvalifikációt. Ennek eléréséhez már most megkezdjük legalább 1 olyan férfi és 4 női játékos versenyeztetését, 
akikről úgy gondoljuk, hogy lehet esélyük az eredményes szereplésre. 

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Sportágunk jelenleg nem rendelkezik olyan sportszakemberrel, aki a nemzetközi szervezeteknek tagja lenne. Az MTLSZ elnöke 
pályázik az Európai Tollaslabda Szövetség Tanácsának egyik megüresedő posztjára. A közgyűlésre 2014 áprilisában kerül sor. 
Diplomáciai célunk az európai, valamint a nemzetközi szövetséggel való minél jobb kapcsolatok kialakítása és ápolása. 

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Válogatott keretorvosunk dr. Dobos József, akinek szakértelme biztos alapot nyújt a nyugodt sportorvosi és egészségügyi 
háttérhez a felkészülés folyamán. Ő egyszemélyben segít válogatott sportolóinknak az orvosi ellátás megszervezésében, 
valamint a sporttudományos háttér biztosításában. Keretorvosunk doppingellenes tájékoztatásai a válogatott összetartások 
alkalmával segítséget nyújtanak sportolóinknak a doppingellenes sporttevékenységben.  A kormányrendeletben meghatá-
rozott feladatoknak is eleget teszünk, válogatottjaink vezetik a Magyar Antidopping Csoport honlapján keresztül a „Wher-
eabouts”-ot. Keretorvosunk pedig bármilyen probléma esetén bármikor rendelkezésre áll.

A sportág létesítmény helyzete
2009. január 1-től számottevő változás következett be sportágunk létesítményhelyzetében, ugyanis a Multi Alarm SE 
tulajdonosa magántőkéből fölépítette Pécsett Magyarország első tollaslabdacsarnokát, ahol 9 pálya áll rendelkezésre a nap 
minden szakában. A létesítmény rendelkezik kondicionáló teremmel, valamint szálláshellyel, tehát a körülmények ideálisak 
mind versenyrendezésre, mind edzőtáborok megtartására. 
2013-ban megnyílt Budapesten egy 10 pályás csarnok, amely szintén magántőkéből valósult meg. A csarnokban működik 
a Fővárosi Vízművek tollaslabda-szakosztálya. Mindkét egyesülettel kiváló kapcsolatot ápol a szövetség, így kérésre szinte 
mindig rendelkezésre áll a csarnok a válogatott számára.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A felkészülésért felelős szakemberek: Jamamoto Cugio, szövetségi kapitány; Horváth Kristóf, megbízott válogatott edző; 
Borbély Sándor, Mátyus Tibor, Debreceni TC-DSC-SI; Vörös György, HZSE; Tóth Henrik, Multi Alarm SE.
Dr. Dobos József, orvos.

Olimpiai keretek

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Krausz Gergely 1993. Multi Alarm SE egyes, páros, vegyes páros

2. Sárosi Laura 1992. Multi Alarm SE egyes, páros, vegyes páros

3. Gonda Daniella 1994. Hajdú Gabona Debreceni TC egyes, páros, vegyes páros

4. Szőke Mónika 1991. Honvéd Zrínyi SE egyes, páros, vegyes páros

5. Varga Orsolya 1987. Hajdú Gabona Debreceni TC egyes, páros, vegyes páros

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
Mivel a létesítményhelyzetünk nagymértékben javult, egyedül az befolyásolhatja a felkészülésünket, hogy meg tudjuk-e 
valósítani a tervben említett versenyeken való részvételt. Természetesen ennek anyagi feltételei vannak, különösen a fel-
készülés utolsó szakaszában, ahol tengerentúli versenyt is tervezünk. A felkészülés első periódusában olyan versenyeket 
tervezünk, amelyek megfinanszírozása a szerény anyagi háttérrel rendelkező szövetségünknek még nem okoz problémát, 
de a második szakaszt önerőből már nem tudjuk megvalósítani.



8.24. TORNA
A Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) tagországainak száma: 127. Magyarország szerepét tekintve a világban továbbra is 
elmondhatjuk, hogy a tornasport egyik olyan nemzeteként tartanak számon, ahol a szakemberek és a torna hagyománya 
mély gyökerekkel rendelkezik. Sajnos a mai napig több magyar edző dolgozik külföldön, mint itthon. Nem egy, nem két 
válogatott irányítását is magyar edző látja el. A nemzetközi eredményeket meghatározó országok elsősorban az Egyesült 
Államok, Oroszország, Kína, Románia. Érdekes tendencia továbbra is, hogy latin-amerikai országok és ázsiai országok egyre 
inkább felzárkóznak a nemzetközi élvonalba.   

Célkitűzések
Férfiak:

• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    2-3
• aranyérmek száma:      1
• összes érem száma:      1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  12-14

Nők:
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    6
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      1
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  9

Válogatási elvek
•  a felkészülés során töretlen fejlődést tanúsítanak, tiszta eszközökkel készülnek, és a fair play szabályai szerint 

versenyeznek;
•  úgy élnek és edzenek, hogy kiváló teljesítőképességgel állhassanak rajthoz a világversenyeken, eleget téve a 

felkészülésük tisztaságát és színvonalát ellenőrző felméréseknek, vizsgálatoknak;
• betartják a MATSZ alapszabályzatát; 
• a WADA, a MOB és a MATSZ doppingellenes szabályzatát;   
• rendelkeznek sportorvosi engedéllyel.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Férfiak
 2014

• Csapat Európa-bajnokság – Szófia - 2014. 04. 19-25.
• Szerenkénti döntőkben: 2 finálé és 1 érem 
• Csapatversenyben: X-XII. helyezés
• Olimpiai pont: 9-7

 Világbajnokság (I. olimpiai kvalifikációs vb) – Nanning - 2014. 10. 03-12.
• Szerenkénti döntő: 2 finálé és 1 érem
• Csapatversenyben: XIX-XXII. helyezés
• Egyéni összetett: 24-be kerülés
• Olimpiai pont: 9-7

 2015
 Egyéni Európa-bajnokság – ?   - 2015. 04.

• Szerenkénti döntő: 2 finálé és 1 érem
• Egyéni összetett: XVI-XX. helyezés
• Olimpiai pont: 9-7
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 Világbajnokság (II. olimpiai kvalifikációs vb) – Glasgow - 2015. 10. 24-11.
• Szerenkénti döntő: 2 finálé és 1 érem
• Csapatverseny: XVI-XXII. helyezés
• Egyéni összetett: 24-be kerülés
• Olimpiai pont: 9-7

 2016
 Csapat Európa-bajnokság – Bern - 2016. 04. 25-29.

• Szerenkénti döntőkben: 2 finálé és 1 érem 
• Csapatversenyen: X-XII. helyezés
• Olimpiai pont: 9-7

Nők
  2014. világbajnokság - Csapateredményt tekintve a 20-24. közé kerülés a célkitűzés, Makra Noémi szereplését 

tekintve pedig egyéni összetett 1-8., talaj, gerenda finálé megszerzése.

  2015. világbajnokság - Csapat 18-22. hely elérése, Makra Noémi egyéni összetett 1-6. gerenda, talaj 3-6. helyezés 
megszerzése.

 2016. NINCS VILÁGBAJNOKSÁG – Tesztversenyen 1 fő kvalifikáció megszerzése.

  2014. Európa-bajnokság – Csapat 8-10. hely elérése, Makra Noémi gerenda, talaj finálé 3-6. hely megszerzése.

  2015. Egyéni Európa-bajnokság – Makra Noémi egyéni összetett 6-8. hely megszerzése, gerenda, talaj 3-6. hely 
megszerzése.

  
  2016. Európa-bajnokság – Csapat 8-10. hely elérése, Makra Noémi gerenda, talaj finálé 3-6. hely megszerzése.

Kvalifikációs stratégia
Férfiak
A 2014-es év a csapatversenyek éve, kiemelt versenyként az első kvalifikációs világbajnokság szerepel, ahol csapatunknak 
az első 24 helyezett között kell végeznie. Tavaszi Európa-bajnokság a csapat kialakításában és az erőviszonyok felmérésében 
játszik szerepet, egyben meghatározza a világbajnokságra való felkészülés konkrétabb feladatait. 2015 az olimpiai ciklus 
legfontosabb éve, mivel ez határozza meg az olimpián való tervezett részvételünket.

Nők
A tornában a csapat három lépcsős rendszerben kvalifikálhatja magát:

•  2014-ben a vb-n a legjobb 24 közé kell kerülni, hogy a következő évben is lehetőség legyen csapattal részt 
venni a vb-n 

•  A 2015-ös vb-n már csak a legjobb 24 csapat vehet részt és innen az első 8 automatikusan jogot szerez az 
olimpiára, a 9-16. csapat pedig a tesztversenyen újra megméretteti magát/16-24. között szereplő országok két 
tornászt küldhetnek a tesztversenyre.

•  2016. tesztverseny (vélhetően január) a vb 9-16. csapatversenyének az 1-4. helyezettje vehet részt csapattal 
az olimpián. A többi, 12-16. ország 1 főnek (név nélkül) szerez jogot az olimpiára. Az egyéni versenyzők helye-
zések alapján és a szerspecialisták számának a függvényében szereznek jogot eredményességi sorrendben az 
olimpiára.



Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Szövetségünk a kiemelt támogatásnak köszönhetően jóval nagyobb hangsúlyt tud fektetni a sportdiplomáciai munkára. 
Nemzetközi bírókat nagyobb számban tudjuk küldeni a világkupaversenyekre, ahol kapcsolatokat tudnak építeni, illetve 
tapasztalatot gyűjteni. Magyarországra hívtuk előadásra a FIG férfi technikai bizottság elnökét és már elfogadta meghívá-
sunkat az Európai Torna Szövetség férfi és női technikai bizottsága, így ülésüket Budapesten tartják meg szeptemberben. 
Tervezzük, hogy három havonta nemzetközi életből elismert szakembert hívunk előadásra – következő előadó a FIG szak-
mai képzésének vezetője, Hardy Fink –, és 2015-re előrehaladott állapotban van, hogy a FIG férfi és női technikai bizottsága 
nálunk tartja meg ülését júniusban. 
A FIG Council magyar tagja Forgács Róbert. 
A női szakágban szükséges a bírók, sportvezetők menedzselése és a nemzetközi tisztségek megszerzése. Kalmár Zsuzsa 
nemzetközi tisztségre alkalmas, menedzselése szükséges.  

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A sportorvosi vizsgálat az OSEI Rendelő Intézetében, a keret orvosának (Dr. Halasi Tamás) segítségével történik. Feladatuk: 

• a válogatott keret fizikai állapotának a felmérése évi két alkalommal;
• akut esetek kezelése;
• segítség nyújtása a sérülések megelőzésében;
• a pszichológus és a gyógytornász rendszeres segítsége a felkészülésben; 
• a doppingellenőrzésben és -megelőzésében az aktív részvétel.

Doppingellenes tevékenység irányításában a keretorvos meghatározó szerepet tölt be:
• tájékoztatja a keretet a doppinghasználat káros következményeiről;
• a keret tudomására hozza a doppingszereknek minősített gyógyszerek és táplálék-kiegészítők listáját;
• bejelentést kér minden egyes kerettag betegsége estén a használt gyógyszerekről;
•  az edzésteljesítmény növelése céljából a megfelelő gyógyszerezés meghatározása kizárólagosan a keretorvos 

jogköre.

A sportág létesítmény helyzete
A tatai Olimpiai Központ és a budapesti Tornacsarnok jelenleg olyan létesítmény, amely ki tudja elégíteni a keret központi 
felkészülési munkáját. A szakosztályok termei nem rendelkeznek elégséges tárgyi feltételekkel. A tatai tábor kiegészítő sze-
reinek beszerzése mellett elengedhetetlen az új talaj megléte. 

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Férfiak 
A felkészülésért felelős szakember: Kovács István szövetségi kapitány
Edzők: Laufer Béla; Vereckei István; Kelemen Zoltán; Janik Pál; Kerekes Zsombor; Reszeli Péter.
Orvos:  Dr. Halasi Tamás; Masszőr: Lazák László; Gyógytornász: Fucsik Erzsébet; Pszichológus: Lénárt Ágota

Nők
A felkészülésért felelős szakember: Draskóczy Imre szövetségi kapitány
Edzők: Unyatinszkiné Karakas Júlia, Unyatinszki Mihály, Petrovszki Pál, Kelemen Márta, Muzsnainé Bellák Erzsébet, 
Kisiván István, Rácz Gábor, Vizer Erzsébet.
Orvos: Dr. Halasi Tamás.
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Olimpiai keretek
Férfiak

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám

1. Berki Krisztián 1985. UTE lólengés

2. Babos Ádám 1992. FTC YBL egyéni összetett

3. Hidvégi Vid 1986. KSI SE lólengés, egyéni össz.

4. Kállai Zoltán 1984. BHSE lólengés, egyéni össz.

5. Mihók Ádám 1988. BHSE egyéni össz. talaj

6. Schweigel Dániel 1995. FTC YBL egyéni összetett

7. Szabó Nándor 1989. Bercsényi DSE egyéni összetett

8. Tálas Bence 1991. VASAS SE egyéni össz. korlát

9. Vadászfi Ákos 1994. BHSE ugrás 

10. Vágner Levente 1994. FTC YBL egyéni összetett

11. Vecsernyés Dávid 1991. BHSE egyéni össz. nyújtü

12. Vlacsil Attila 1991. BHSE egyéni össz. gyűrű

13. Selmeczi Bánk 1994. FTC YBL egyéni össz. lólengés

14. Dudás Norbert 1996. FTC YBL egyéni összetett

15. Fehér Márk 1996. FTC YBL egyéni összetett

16. Bilics Bence 1996. FTC YBL egyéni összetett

17. Kardos Botond 1997. VASAS SE egyéni összetett

Nők

1. Al-Salty Dália 1996. KSI SE csapatbajnokság

2. Böczögő Dorina Kitti 1992. Torna Club Békéscsaba ugrás

3. Csillag Tünde 1991. Delfin SI SE csapatbajnokság

4. Divéky Luca 1994. KSI SE csapatbajnokság

5. Jáger Nikolett 1994. KSI SE ugrás

6. Kajouk Aisa 1998. Torna Club Békéscsaba junior csapatbajnokság 

7. Makra Noémi 1997. Torna Club Békéscsaba ugrás

8. Romhányi Eszter 1994. KSI SE korlát

 
Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
A női torna életkori sajátossága, hogy a belépő új felnőttválogatottak a középiskolai tanulmányaikat végzik. A tanulmánya-
ikat és a sporot össze kell hangolniuk, ami nem egyszer a nehézségek miatt a sportolás befejezésével fejeződik be. Ebben 
szeretnénk központi támogatási rendszert kidolgozni és azoknak a versenyzőknek, akik arra érdemesek, a magántanulói 
rendszert biztosítani. (Jelenleg Makra Noémi esetében a Magyar Torna Szövetség támogatásával ez megvalósult, és nagyon 
jók a tapasztalataink).



8.25. TRAMPOLIN
Sportágunk Magyarországon igen rövid múltra tekint vissza, 2002 óta van jelen.  A gumiasztal sport dinamikusan fejlődik 
hazánkban, a versenyzéssel foglalkozó egyesületek száma is növekszik, jelenleg 9 klubban foglalkoznak utánpótlás-neve-
léssel, versenyeztetéssel. Igazolt versenyzőink száma 100 körül van. 2012 óta létrehoztuk egy versenysorozatot, mellyel 
fő célunk az utánpótlásbázis növelése. Nemzetközi szinten igen nagy hátránnyal indultunk, mivel más országokban jóval 
régebb óta – ’50-es, ’60-as évektől – foglalkoznak ezzel a sporttal. 
A gumiasztal sportban egyéni, szinkron és csapatversenyek vannak. A női és férfi egyéni olimpiai versenyszám. Eredmé-
nyeink folyamatosan javulnak, míg az első Európa- és Világbajnokságokon a mezőny második felébe sikerült bekerülni, 
később a középmezőnyt is utolértük, végül a 2012. évi Euróba-bajnokságon bekerültünk az első húsz versenyző közé U21-es 
korosztályban. A világ élvonalát leginkább az ázsiai országok, az Egyesült Államok, illetve Európából az oroszok, ukránok, 
németek, angolok képezik.  

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    2
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
Hazai és nemzetközi versenyeken végrehajtott gyakorlatok nehézségi és kiviteli pontszámának figyelembe vételével törté-
nik a válogatás.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
A 2014-es évi Európa-bajnokságon 3 fő felnőtt versenyzőnk, illetve 2 junior korú versenyző vesz részt. A felnőtt versenyzők 
közül 2 fő először versenyez a felnőttek között. Ebben az évben számukra célkitűzés a mezőny első harmadába kerülés. 
Az őszi, illetve jövő évi – kvalifikációs – világbajnokságon 12-16. helyezést várunk el versenyzőinktől. 2015-ben vehetünk 
részt kvalifikációs világbajnokságon, célunk a kvalifikáció megszerzése. 

Kvalifikációs stratégia
Két versenyszámban (női és férfi egyéni) 32 versenyző (16-16) szerezhet kvótát. A gumiasztal sport kvalifikációs lehetősége 
az olimpiát megelőző évben rendezett világbajnokság, ahol a végeredmények alapján az első 14 versenyző szerezhet kvótát 
(nemzetenként legfeljebb 2), illetve a fennmaradó 15. és 16. helyre a FIG technikai bizottsága jelöli ki a résztvevőket, helyet 
biztosítva a rendező országnak is. 
Célunk a gyakorlatok technikai (kiviteli) és nehézségi pontszámának, illetve a gyakorlatok levegőben töltött idejének (Time 
of Flight) folyamatos növelése a jövő évi kvalifikációs világbajnokságig.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A magyar torna sport nemzetközi tisztségviselői képviselik a szakágat a nemzetközi szövetségben.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A torna sport egészségügyi szakemberei segítik a szakágat.

A sportág létesítmény helyzete
Az olimpiai keret részére éppen folyamatban van állandó létesítmény-, illetve szerhasználat lehetőségének kialakítása, 
melyet ez év második felétől már jó lenne igénybe venni.
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Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A válogatott versenyzők felkészülése klubszinten történik, havi egy közös válogatott edzéssel, illetve közös válogatott edző-
táborokban vesznek részt a versenyzők az év folyamán. A válogatott versenyzők felkészítését saját klubedzőjük vezeti – 
Juhász Judit, Ott Olivér. A válogatott edzések, illetve táborok irányítását a szakágvezető – Vámos Éva – végzi.  
A versenyzők orvosi ellenőrzését Dr. Halasi Tamás a Magyar Torna Szövetség sportorvosa látja el.

Olimpiai keretek
Női: Csánicz Laura – Ajkai Trampolin SE; Sram Vivien – UTE.
Férfi: Istvánfi Bence – Pattanj SE; Juhász Zsolt – UTE; Törő Máté – Pattanj SE.

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
Az olimpiai, nemzetközi versenyekre való felkészülést jelentősen befolyásolja a megfelelő körülmények kialakítása, mely 
jelenleg is zajlik. Sajnos még nem rendelkezünk megfelelő magasságú teremmel, illetve megfelelő minőségű versenyszer-
rel, amelyeken a válogatott edzéseket, válogatott edzőtáborokat le tudnánk bonyolítani. Ezen tényezők korrigálása jelenleg 
folyamatban van a szövetségi vezetés részéről, így a központi munkát gördülékenyebbé tudnánk tenni, és sokkal jobb felké-
szülési lehetőséget tudnánk biztosítani versenyzőinknek.

8.26. RITMIKUS GIMNASZTIKA
A tornasportban a Nemzetközi Szövetség megalakulása a modernkori sportfejlődéssel együtt – a többi szövetséghez képest is – 
viszonylag korán, 1881-ben megtörtént. A ritmikus gimnasztika az alapításhoz képest viszonylag későn lett önálló szakág, többféle 
elnevezése volt az idők folyamán (művészi torna, modern gimnasztika, ritmikus sportgimnasztika). Sportágunk tehát a tornaspor-
tok nagy családjába tartozik, nemzetközi szervezeteink: Nemzetközi Tornaszövetség – Fédération Internationale de Gymnastique 
(FIG), illetve az Európai Tornaszövetség – European Union of Gymnastics (UEG). A ritmikus gimnasztika az 1984-es Los Angeles-i 
olimpia óta szerepel a játékok programjában. Ekkor még csak egyéni összetett versenyszámban hirdettek eredményt. Az 1996-os 
atlantai olimpia óta már együttes kéziszercsapat kategóriában is osztanak érmeket. A 2016-os riói olimpián egyéni összetettben 
24 versenyző szerepel majd, nemzetenként legfeljebb ketten, együttes kéziszercsapat kategóriában pedig 14 nemzet képviselteti 
majd magát. Ritmikus gimnasztikában világbajnokságot a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) rendez évente, Európa-bajnokságot 
pedig az Európai Tornaszövetség (UEG) rendez évente felváltva egyéni összetett, illetve együttes kéziszercsapat kategóriákban. 
Hazánkban a Magyar Tornaszövetség származtatott jogi személye a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség. Az eltelt több mint 
százhúsz év alatt jelentős nagyságú lett a Nemzetközi Torna Szövetség szervezete. A nemzetközi szervezeteket is figyelembe 
véve előkelő helyet foglal el 126 tagországával és a tagországokon keresztül közel 25 millió fő regisztrált versenyzővel a világon. 
Ritmikus gimnasztikával mintegy 60 ország foglalkozik. A ritmikus gimnasztika központja egyértelműen Európa, a többi kontinen-
sen csak egyes nemzetek tudnak felmutatni eredményt, illetve világversenyeken való rendszeres indulást (Japán, Kína, Egyesült 
Államok, Kanada, Brazília). Egyértelmű, hogy olyan nemzetek játszanak főszerepet, ahol megfelelő anyagi, dologi és tárgyi felté-
telekkel biztosítani tudják a sportág fejlődését. Megfigyelhető, hogy azokban az országokban, ahol erre ezek a feltételek adottak, 
a sportág fejlődésnek indul. Magyarország a sportág középmezőnyébe tartozik.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    5
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
Egyéni versenyszámban minden világversenyre 3 válogatóversenyt ír ki a szövetség.  A válogatók közül két verseny eredménye 
számít 3 szeren elért legmagasabb pontszámmal. Azoknak a tornászoknak van előnyük a kiutazó keretbe kerülni, akik egy 
adott szintet (pontszámot) teljesíteni tudnak szerenként vagy egyéni összetettben. A szintek kidolgozására később kerül sor. 



Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Az Európa-bajnokságokon és a világbajnokságokon az indulók létszáma egyéni kategóriában 2-3 fő, együttes kéziszercsa-
patban pedig 1 csapat.

Eredményességi célkitűzés egyéni

2014. 2015. 2016.

Eb legjobb 12 között legjobb 12 között legjobb 12 között

vb legjobb 15 között legjobb 15 között -

olimpia - - legjobb 15 között

Eredményességi célkitűzés kéziszer-csapat

2014. 2015. 2016.

Eb legjobb 10 között - legjobb 6 között

vb legjobb 14 között legjobb 10 között -

olimpia - - pontszerzés

Kvalifikációs stratégia
Az olimpiai kvalifikációs világbajnokság 2015 szeptemberében Stuttgartban lesz. Egyéni versenyző 15 kvalifikálja magát 
ezen a versenyen, majd egy 2016. elején megtartott pótkvalifikáció során további 5 fő. Csapatoknál a világbajnokságon 10, 
a pótkvalifikációs versenyen 2 szabad kártyával 4 egyéni és két csapat fog versenyezni Rióban.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Nemzetközi tisztségviselőnk sajnos nincsen, ennek ellenére a magyar ritmikus gimnasztika képviselői elismert szereplői 
a nemzetközi életnek. Ebben jelentős szerepet játszottak a Magyarországon megrendezett világ- és Európa-bajnokságok, 
illetve világkupák sikerei, szakembereink, pontozóbíróink szaktudása, tapasztalata. Jó személyes kapcsolatot tudtunk kiépí-
teni a FIG és UEG illetékeseivel, valamint az egyes nemzeti szövetségekkel is. Válogatottjaink rendszeresen kapnak meg-
hívásokat rangos nemzetközi versenyekre, amelyeknek lehetőség szerint igyekszünk eleget tenni. Klubszinten ugyancsak 
intenzív nemzetközi kapcsolattartás figyelhető meg, számos egyesületünk vesz részt külföldi versenyeken, illetve rendez 
itthon nemzetközi tornákat.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Ritmikus gimnasztika sportágban, amelynek versenyzői fejlődésben lévő, fiatal lányok, jelentős szerepe van az orvosi hát-
térnek. Az OSEI-ben minden segítséget megkapunk az orvosi jellegű problémák megoldásához és ebben Dr. Szabó Ani-
ta keretorvos lelkiismeretes munkája, odafigyelése, szakértelme nagy szerepet játszik. Ugyancsak kiemelt fontosságú az 
együttes kéziszercsapatnál a sportpszichológia kérdése, amely nem egyszer fontos problémákat hozott felszínre és ezzel 
hozzájárult azok megoldásához. 

A sportág létesítmény helyzete
A sportágban rendelkezésre álló tárgyi feltételekről elmondható, hogy saját tulajdonú létesítmények nincsenek, valameny-
nyi klub bérelt, elsősorban iskolai tornatermekben folytatja a munkát. Kevés terem áll rendelkezésre, ennek következ-
ményeként a válogatott keret számára tervezett felkészülést, illetve versenyeztetést sem sikerül mindig maradéktalanul 
megvalósítani. Szinte mindegyikről elmondható, hogy felújításra vagy alapos karbantartásra szorul, mert a mai kor 
követelményeinek sem szakmailag, sem higiéniailag nem felelnek meg. 
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A fentiekben említett, terveink szerint évenként megrendezendő világkupát a Papp László Budapest Sportaréná-
ban vagy a debreceni Főnix Csarnokban tudjuk megszervezni a csarnokok kibérlésével. A válogatott keret edzése-
inek otthont adó Nemzeti Sportcsarnok az egyetlen olyan létesítmény, amely belső magassága miatt megfelel a nem-
zetközi követelményeknek.  A terem más irányú foglaltsága miatt – elsősorban a téli-tavaszi időszakban – sajnos 
gyakorta előfordul, hogy azt nem tudják biztosítani és emiatt kényszermegoldást kell találni. Ugyancsak lényeges jel-
lemzője a felkészülésnek, hogy a saját létesítmény hiánya miatt a versenyzők soha nem tudnak olyan körülmények mi-
att edzeni, amely a nemzetközi versenyeken megszokott, hiszen a felkészülést végig aláépítés nélküli szőnyegen végzik  
– a különbséget szükségtelen hangsúlyozni. A válogatott keretek a korábbiakban már említett Nemzeti Sportcsarnokot 
(Nemzeti Sportközpontok) használják. Arra kell törekednünk, hogy a Nemzeti Sportcsarnokot minél nagyobb óraszámban 
tudjuk igénybe venni, mivel a szövetség által kiemelten kezelt együttes kéziszercsapat felkészülése igen sok edzésidőt je-
lent. A Sportcsarnokban az öltözők, vizesblokkok régóta megérettek a felújításra, ezzel egy időben szükséges lenne kialakí-
tani pihenőhelyiséget is. A felkészülés során igénybe vesszük a Nemzeti Sport Központ területén található uszodát. 
A fenti tárgyi problémák ellenére a felnőttválogatott felkészülése a fenti helyszínen történik. 
Az utánpótlásválogatott (kis keret) felkészülése is a fenti helyszínen történik, természetesen jóval kevesebb alkalommal.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Az együttes kéziszercsapat kizárólag központi irányítással készül a kvalifikációs versenyekre. Kéziszercsapat válogatott edzője: 
Nina Jereszko (ukrán); balettmester: Fodor Gyula; csapatvezető: Deutsch-Lazsányi Erika.
Az egyéni versenyzők egyesületükben készülnek. Egyéni válogatott kerettagok edzői: Érfalvy Nóra (Vass Dóra), Mochlár Emese 
(Böröcz Bianka) és Deutsch-Lazsányi Erika (Kécza Daniella).
A versenyzők klubedzőivel folyamatos a kapcsolattartás, rendszeres kontrolledzések keretében van lehetőség a klubedzők részére 
a szakmai kritikai észrevételekkel való segítségnyújtásra. A magyar ritmikus gimnasztika válogatott orvosa dr. Szabó Anita.

Olimpiai keretek

1. Vass Dóra 1991. Óbuda-Kalász RG TC egyéni

2. Boldizsár Blanka 1995. MTK kéziszercsapat

3. Böröcz Bianka 1997. Hegyvidék SE egyéni

4. Horváth Csinszka 1994. MTK kéziszercsapat

5. Kécza Daniella 1996. MTK egyéni

6. Kiss Barbara 1997. KFK SE kéziszercsapat

7. Lakatos Réka 1998. Hegyvidék SE kéziszercsapat

8. Ludányi Laura 1998. KFK SE kéziszercsapat

9. Raub Nóra 1997. MTK kéziszercsapat

10. Seregi Dominika 1998. Vuelta SE kéziszercsapat

11. Sipos Emma 1998. Óbuda-Kalász RG TC kéziszercsapat

12. Tóth Mercédesz 1996. Óbuda-Kalász RG TC kéziszercsapat

13. Wehovszky Vivien 1998. MTK kéziszercsapat

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
A legfőbb felkészülést befolyásoló tényezője sportágunknak a megfelelő ritmikus gimnasztika csarnok korlátlan haszná-
latának hiánya. A probléma megoldása sürgető. Ezenkívül szükség lenne a válogatottnál sportmasszőr és pszichológus 
foglalkoztatására is. Közvetetten a felkészülést pozitívan befolyásolná, ha a 2014 márciusában megrendezett színvonalas 
világkupát évenként meg tudná rendezni szövetségünk, illetve ha az MRGSZ anyagi támogatást tudna nyújtani azon fiatal 
agilis edzőknek, illetve bíróknak, akik külföldi továbbképzéseken bővíteni kívánják tudásukat.



8.27. TRIATLON 
A nemzetközi szövetség (ITU) tagországainak száma az elmúlt négy év alatt 121-ről 152-re nőtt, míg az Európai Triatlon 
Szövetség tagországainak száma 42-re gyarapodott. Meghatározó országoknak tekinthetjük az elmúlt négy évben a világ-
ranglistán első ötvenben legalább három versenyzővel rendelkező országokat. Női szakágban kiemelkedő Ausztrália, Fran-
ciaország, Nagy-Britannia, Németország, Japán, Új-Zéland, Svájc, Egyesült Államok. Férfi szakágban kiemelkedő Ausztrália, 
Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Új-Zéland, Oroszország, Egyesült Államok.
Az elmúlt négy évben egyetlen alkalommal fordult elő, hogy magyar versenyző szerepelt év végén az ötvenes világranglis-
tán: 2011-ben Kovács Zsófia 50. helyet szerezte meg. 
A Magyar Triatlon Szövetség taglétszáma 92. 2013-ban több mint 2500 éves licencet váltottak ki, ezenfelül körülbelül 600-
800 versenyző indult el a hazai versenyrendszer eseményein.  

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    2
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
1. időszak 2. időszak 3. időszak 4. időszak 5. időszak

2014. 
01.01 2014. 05.31. 2014. 

06.01. 2014. 08.31. 2014. 
09.01.

2015. 
05.15.

2015. 
05.16.

2015. 
08.31.

2015. 
09.01.

2016. 
05.15.

Olimpiai 
keretbe 
kerülés felté-
telei

ITU-pontlista alapján ITU-pontlista alapján Olimpiai pontlista Olimpiai pontlista Olimpiai pontlista

„A” keret 1-100. hely 1-100. hely 1-80. hely 1-70. hely 1-70. hely

„B” keret 101-150. hely 101-150. hely 81-100. hely 71-90. hely 71-90. hely

„C” keret 151-200. hely 151-200. hely 101-120. hely 91-110. hely -

Az olimpiai keretekbe való bekerülés és kikerülés minden időszak végén megtörténhet.  A kereten kívüli versenyzők tekinte-
tében is szükség van támogatásra, hiszen a nevezhető zónában tartás elengedhetetlen. A megszerzett kvóták elnyerésének 
módja jelenleg kidolgozás alatt áll. A Szakmai Bizottság és a Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége még nem fogadta el a 
válogatási elveket.  

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Eb-célkitűzések

2014. 2015. 2016.

Nők
2 induló 

1 versenyző 5-10. hely 
1 versenyző 11-20. hely

2 induló 
1 versenyző 5-10. hely 

1 versenyző 11-15. hely

2 induló 
1 versenyző 5-10. hely 

1 versenyző 11-15. hely

Férfiak
2 induló 

1 versenyző 15-25. hely 
1 versenyző 26-30. hely

2 induló 
1 versenyző 10-20. hely 
1 versenyző 15-25. hely

2 induló 
2 versenyző 10-20. hely

Összesen 1 olimpiai pont 1-2 olimpiai pont
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Vb-célkitűzések
2014. 2015. 2016.

Nők

3 ranglistán szereplő 
1 versenyző 40-60. hely 
1 versenyző 61-80. hely 

1 versenyző 81-130. hely

3 ranglistán szereplő 
1 versenyző 35-50. hely 
1 versenyző 51-70. hely 

1 versenyző 80-120. hely

3 ranglistán szereplő 
1 versenyző 30-45. hely 
1 versenyző 46-60. hely 
1 versenyző 80-120.hely

Férfiak

4 ranglistán szereplő 
1 versenyző 80-100. hely 

2 versenyző 101-130. hely 
1 versenyző 131-160. hely

4 ranglistán szereplő 
1 versenyző 70-90. hely 

2 versenyző 91-115. hely 
1 versenyző 115-140. hely

1 ranglistán szereplő 
2 versenyző 60-80. hely 

2 versenyző 81-120. hely

Kvalifikációs stratégia
Maximálisan 8 ország szerezheti meg nemenként a 3-3 kvótát. Bármely más ország legfeljebb két kvótát szerezhet nemen-
ként. A három maximális kvótát az a nyolc legeredményesebb ország nyerheti el, amely országok 3 versenyzője is nevez-
hető az ITU Kontinentális Olimpiai Kvalifikációs Verseny, a 2015-ös ITU Olimpiai Kvalifikációs Világverseny és az Olimpiai 
Kvalifikációs Lista alapján (ebben a sorrendben). A megszerzett kvótákkal a nemzetek rendelkeznek.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A triatlon sport nemzetközi vezetésének egyik legmeghatározóbb alakja, az ITU Sportágfejlesztési Igazgatója magyar sport-
szakember. Márkus Gergelynek köszönhetően, sportdiplomáciai oldalon meglehetősen erősnek nevezhető Magyarország. 
Rajta kívül  Csovelyák Zita is a lausanne-i ITU irodában dolgozik mint az ITU adminisztrációs osztály vezetője. A tiszaújvárosi 
triatlon világkupa szervezőinek, illetve az ITU tiszaújvárosi akkreditált edzőtáborának köszönhetően hazánk megítélése 
nemzetközileg is kedvező. 
Dr. Varga Béla versenybíró az ITU Technikai Bizottságának tagja, Dr. Nagy Alpár versenybíró pedig az ETU (Európai Triatlon 
Szövetség) technikai bizottságának tagja.  Rajtuk kívül jelenleg 16 magyar versenybíró rendelkezik nemzetközi minősítéssel, 
és dolgozik az ITU nemzetközi eseményein. 

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Dr. Kator Miklós keretorvos a Szakmai Bizottság által konszenzusos alapon meghatározott sportágspecifikus sarokpontok 
mellé hozzárendelve alakítja ki az orvosi, sportegészségügyi sarokpontokat:

• prevenció, oktatás, antidopping program, szakmai konzultáció (személyes);
• szűrővizsgálatok, kontroll (legalább félévente);
• online internetes - szövetség honlapján - sérülésregiszter, betegségjelentési és terápiakövetési rendszer;
• sportorvosi ellátás, versenyengedély, licence;
• állapotfelmérés, terheléses vizsgálatok.

Az orvosbizottság az olimpiai „A” és „B” keret sportolóinak kluborvosaiból tevődik össze. A keretorvos feladata ezen ellátók 
összefogása, kontrollja. Sporttudományos munka a szövetség Szakmai Bizottsága által meghatározott protokoll szerint lesz 
végrehajtva. 
Az olimpia keret és a felnőtt, illetve utánpótláskeretek doppingellenes tájékoztatását, továbbképzését ezen a területen 
a Magyar Triatlon Szövetség kiemelt feladatnak tekinti. Minden évben minden válogatott versenyző, illetve a versenyzők 
edzői részt vesznek a Dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője által tartott előadáson. Az olimpiai válo-
gatott versenyzők versenyen kívüli tesztelésére külön keretet különített el a Magyar Triatlon Szövetség. A kiemelt orszá-
gos bajnokságokon (sprint távú, rövid távú és hosszú távú) a legeredményesebb versenyzők tesztelésére irányzott összeg 
ugyancsak az éves költségvetés része.

A sportág létesítményhelyzete
Az olimpiai keret létesítményhelyzete nem igazán kielégítő. Az olimpia keret 7 tagja közül egyetlen versenyző úszik 50-es me-
dencében, ami a versenyek nyíltvízi úszására való ideális felkészülés alapfeltétele lenne. A kerékpáros tudás hiányosságainak 
kiküszöbölésére szükség lenne hazai felkészülési időszakokban a kerékpáros válogatottal (vagy válogatott tudású versenyzők-
kel) való közös edzések szervezésére. A Magyar Triatlon Szövetség a Nemzeti Triatlon Központok kialakításával megoldhatónak 
látja Egerben egy Elit Triatlon Központ kialakítását. Ebben a központban az ideális felkészülési feltételeknek köszönhetően 
nemcsak az olimpiai keret, de az utánpótlás- vagy akár paraválogatott közös felkészülésére is lehetőség mutatkozik. 



Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Szabó Zita – kiemelt edző, felnőtt szakág vezető; Pócsföldi Ottó – kiemelt edző (Budaörsi TK); Zemen János – kiemelt edző 
(Budaörsi TK).

Olimpiai keretek

1. Dudás Eszter 1992. Uniqa Újbuda TEAM egyéni

2. Kovács Zsófia 1988. Budaörsi TK egyéni

3. Vanek Margit 1986. Budaörsi TK egyéni

4. Faldum Gábor 1988. Mogyi SE Baja-Pécs egyéni

5. Vanek Ákos 1984. Budaörsi TK egyéni

6. Tóth Tamás 1989. Budaörsi TK egyéni

7. Rendes Csaba 1983. Dr. Bátorfi Agria KTK egyéni

 
Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
A sportág meglehetősen nagy létesítményproblémákkal küzd már az utánpótlás-korosztályoktól kezdve. Sajnos olimpiai ke-
rettag versenyzőink is vízfelületi hiánnyal küzdenek. Az olimpiai keretből egyetlen sportoló készül 50-es medencében, ami 
a nyíltvizi úszás miatt minden versenyző felkészüléséhez elengedhetetlen lenne. Jelenleg csak a vízilabda, úszás és öttusa 
sportágak után, horribilis összegért van esély a pályák bérlésére, és csak rögzített, nem igazán ideális időszakokban. Ezért 
az edzések sportágspecifikus variálására esély sincs. 
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8.28. ÚSZÁS
A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) 203 tagországából áll, amelyből átlagosan 180 ország képviselteti magát az olimpia 
úszó versenyszámaiban, illetve a világbajnokságokon, amely körülbelül 800-900 versenyzőt jelent –  51%-ban férfi és 49%-
ban női versenyző.
Az elmúlt 4 év nagy változást hozott abból a szempontból, hogy az Egyesült Államok hegemóniája mellett az ausztrálok 
gyengébb szereplése, ugyanakkor a kínaiak előretörése volt a legszembetűnőbb. Az európai kontinens halványabb szerep-
lése mindenképpen meglepő volt. Az európai országok részéről talán a franciák, a hollandok és mi magyarok tudtunk lépést 
tartani a világgal, ezt az éremtáblázat is eklatánsan példázza. Mindenképpen dicséretes a magyar helytállás, hiszen a 2013. 
évi világbajnokságon az éremtáblázat előkelő 5. helyén végzett a Magyar Olimpiai Csapat, megelőzve olyan úszónagyhatal-
makat, nemzeteket, mint Japán, Oroszország, Spanyolország, Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország.
A Magyar Úszó Szövetség jelenleg 130 tagegyesülettel és 5523 igazolt versenyzővel rendelkezik. Az elmúlt 4 év legmarkán-
sabb változása sportágunkban a 2009-es római világbajnokság után történt, melyben a FINA letiltotta a „csodadresszeket”. 
Megszűnt a „rongyos forradalom” és ismét visszatért a textiles. Még az olimpiai ciklus első évében a rövid- és a hosszúpá-
lyán elért kétszázötven világrekord után nagy csönd következett, mert összesen a ciklus hátralevő részéig, azaz Londonig 
12 világrekord született, amiből 2012-re érte utol magát a sportág, hiszen a londoni olimpián 9 világcsúcsot értek el sport-
águnk versenyzői. Már itt megemlítenénk Gyurta Dániel káprázatos világ-, olimpiai, Európa-bajnoki és országos csúcsát! 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    25
• aranyérmek száma:      1
• összes érem száma:      3
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  30

Válogatási elvek
A MÚSZ szövetségi kapitánya a MÚSZ Elnöksége által jóváhagyott válogatási elvek betartása mellett tesz javaslatot 2014. 
évben megrendezésre kerülő Eb-re. A versenyzők versenyszámonkénti nevezését a MÚSZ elnöksége határozatával hagyja 
jóvá. Az adott kvalifikációs versenyen, ha van doppingvizsgálat, és a versenyző szintet teljesített, ez esetben az eredménye 
elfogadásra kerül.
Az olimpiára a MÚSZ elnöksége csak javaslatot tehet, a végső döntést a MOB közgyűlése hozza.
Olimpiai csapattagságra jelölhető az a versenyző, aki:

• a NOB, a FINA és a MOB szabálya szerint nevezhető;
• a NOB, a FINA és a MÚSZ szabályainak megfelelő versenyzői engedéllyel rendelkezik;
•  a FINA által előírt nevezési szintidős és összes egyéb feltételeknek megfelel, valamint a MÚSZ elnöksége csa-

pattagságát javasolja.
•  A szintidők teljesítése az olimpiára és világbajnokságra vonatkozóan csak a FINA által közzétett verse-

nyeken lehetséges, mely minden esetben csak elektromos időméréssel, valamint negatív doppingered-
ménnyel együtt fogadja el az elnökség.

•  A MÚSZ szövetségi kapitánya a MÚSZ elnöksége által jóváhagyott válogatási elvek betartásával tesz 
javaslatot az olimpiász éveinek fő versenyeire (vb, Eb, olimpia). A versenyzők versenyszámonkénti neve-
zését a MÚSZ elnökségi határozatával hagyja jóvá.

•  Az olimpiász felkészülési éveiben a MÚSZ elnöksége a szövetségi kapitány javaslatát figyelembe véve 
jelöli ki a tárgyév fő versenyére (vb, Eb, olimpia) a csapatba kerülés elveit és szintidő eredményeit. 
Ezek a szintidők nem lehetnek gyengébbek a FINA vagy a LEN által előírt szintidőknél.

•  Fiatal tehetséges versenyzők esetén a szövetségi kapitány javaslatát mérlegelve az elnökség jogosult a 
nevezést jóváhagyni a MÚSZ szintidő teljesítése nélkül (ifi Eb, Eb). Ebben az esetben az elnökség elte-
kinthet a döntőbe kerülés elvárásától. Ilyen fiatal csak akkor nevezhető, ha a nevezett versenyszámban 
nincs két jobb időeredménnyel rendelkező versenyzőnk.

• A tárgyév fő versenyeinek szintideit a MÚSZ honlapján tesszük közzé.



Megjegyzés: Az olimpián kívüli tárgyévi fő versenyekre a MÚSZ által elvárt csapattagsági minimum követelmény: a döntőbe 
jutás. Indokolt esetben ennél szigorúbb szintet is meghatározhat a MÚSZ. Mivel a nyíltvízi versenyeket összehasonlítani sem 
lehet az állandóan változó pályafeltételek miatt, ezért az aktuális válogatott keretet és a világversenyre utazó csapatot a MÚSZ 
nyíltvízi szakági bizottsága vitatja meg és dönti el, melyet az MÚSZ elnöksége jóváhagyását követően válik hivatalossá.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
2014. - Európa-bajnokság, Berlin
Az Európa-bajnokságon a 25 fős csapatunkkal szembeni elvárásunk: 

• 7-9 érmes helyezés elérése, melyből legalább 4 aranyérem esélyre reálisnak mondható;
• 6-8 versenyző döntős eredményére számítunk – az éremszerzőkön kívül;
• 3-4 tehetséges fiatalunknak középdöntős helyezést kell elérnie.

2015 – világbajnokság, Kazany
A világbajnokságon csakúgy, mint 2013-ban, három-négy érem megszerzését tartjuk elérhetőnek, ebből egy aranyérem, 
valamint öt-hét egyéni és két váltó döntős helyezésre számíthatunk (4x100m férfi vegyes váltó, 4x200m női gyorsúszó vál-
tó). Az olimpiai pontok tekintetében 30 pontot elérhetőnek tartunk.

Kvalifikációs stratégia
Mint ismeretes, a FINA a sportág-népszerűsítésének eredményeként, a résztvevőket A és B szintek teljesítése esetén lehet 
nevezni az olimpiára. A szóban forgó szintek teljesítése nem könnyű feladat, amely a versenyzők tehetségén túlmenően 
céltudatos és kitartó munkát igényel. Ehhez a munkához tartozik a szóban forgó versenyzőket felkészítő, nemzetközi szinten 
alkotni kész, tehetséges edzők személye. 
Londoni szereplésünk egyik sikere a fiatal versenyzők tisztes helytállása. Úszócsapatunk egyik legbiztatóbb jellemzője volt, 
hogy életkorukat és eredményeiket figyelembe véve Rióban már elég érettek lesznek ahhoz, hogy életük csúcsteljesítmé-
nyét nyújtsák. A magyar úszósport számára elsődleges feladat maradt tehát, hogy sztárúszói mellett a fiatalok felzárkózta-
tása sikeres legyen és csapatunk a következő és a további olimpiai ciklusokban is képes nagy teljesítményekre. Az ifjúsági 
korú sportolóinknak a feladatsor adott:
 a.) 2014: ifi Eb, nyíltvízi ifi vb, ifi olimpia
 b.) 2015: EYOF, ifi Eb, ifi vb,
 c.) 2016: ifi Eb, olimpia
Új szakmai és menedzseléstechnikai kihívást jelent, hogy a felnőttek, de főleg a fiatalok versenyprogramja erőteljesen ki-
bővült, hiszen az utóbbiaknak az EYOF és ifi Európa-bajnokságok mellett ifi olimpiával, valamint ifi világbajnoksággal is szá-
molniuk kell. Sportágunk 2013-ban először vett részt ifi világbajnokságon, melyre Dubajban került sor. (Egy újabb kihívással 
kellett edzőkollégáinknak megküzdenie, mivel augusztusban nekik is és a versenyzőknek is pihenő időszak van, ezáltal igen 
nehéz volt a potenciálisan utazó versenyzők csoportos felkészítését megoldani.) 
Rióban szeretnénk megtartani a magyar olimpiai küldöttség legnagyobb létszámú csapat-pozícióját és eredményességben 
a már eddig elért második helyet. Kvalifikációs stratégiánk elsődlegesen azon fiatalok olimpiai csapatba való beépítése és 
felzárkóztatása kell hogy legyen, akik az EYOF-on, ifi Eb-n és vb-n, valamint az ifi olimpián jó eredményeikkel hívják fel ma-
gukra a figyelmet. Természetesen a kvalifikációs munka része nemcsak a kvalifikációs versenylehetőségek hazai és külföldi 
versenyeiből állnak, hanem a hazai és külföldi edzőtáborokban és a műhelyekben végzett munkában rejlenek. Ezt szeret-
nénk minél megfelelőbb módon nemcsak a válogatott, hanem a klubmunkában is elérni.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Gyárfás Tamás, a LEN treasure-je, FINA Bureau tagja, főszerkesztője a FINA angol, és immár arab és kínai nyelvű magazinjá-
nak. Dr. Tóth Ákos, a LEN Úszó Bizottságának tagja. Fodor Szabolcs, a LEN Nyíltvízi Úszó Bizottságának tagja. Csurka Gergely, 
a LEN Sajtóbizottságának tagja. 
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Gyárfás Tamás nemzetközi pozíciói szilárdak, ő tölti be a LEN treasure pozícióját, valamint alelnök a FINA-ban. Dr. Tóth Ákos 
szakmai alelnökünk évek óta a LEN Úszó Bizottsági tagja. Gyárfás Tamás tisztsége kellő hátteret ad, hogy a MÚSZ ne veszít-
sen pozíciót az úszó bizottságban sem, sőt tovább erősödjön.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A válogatott keretek részére előírás évente két orvosi vizsgálaton részt venni az OSEI-ben. Sajnos ez csak az olimpiai keretek 
legjobbjaira vonatkozik. A feltörekvő fiatalok ugyanazt a munkát végzik, mint a legjobbjaink, de sajnos számukra az előbb 
említett vizsgálati szisztéma nem megoldható, mivel a kötelező orvosi vizsgálatokon logisztikai vagy anyagi okok miatt az 
előbb említettek nem vehetnek részt. Ily módon fiataljaink kizárólag egy alacsonyabb értékű sportorvosi szűrésen esnek 
át. E problémát a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének korábbi beszámolóinkban keretorvosunk több alkalommal em-
lítette. Fent említett vizsgálatok összehasonlító elemzési eredményeit a felkészülést irányító edzőkkel közösen értékelik és 
hasznosítják a felkészülés következő időszakának edzésmunka tervezésében.

OSEI-MÚSZ kapcsolat
A kétségtelenül fennálló, általában anyagi vezérlésű problémák ellenére a MÚSZ-OSEI kapcsolatot harmonikusnak tartjuk, 
amely kapcsolat megtartására törekszünk a jövőben is. Szeretnénk, ha a Rióig tartó időszakban nem ismétlődnének meg 
olyan esetek, amikor legjobbjaink versenyzési engedélyének bepecsételése érdekében is többször kellett megjelenniük az 
OSEI-ben. Az ismert anomáliák elkerülése érdekében javasolunk egy olyan vizsgálati protokoll kidolgozását, mely szisztéma 
az élversenyzők részére időkímélő lenne annak érdekében, hogy a versenyzők edzések közötti pihenőideje ne rövidüljön 
várakozással, vagy ismételt vizsgálati helyszíni megjelenéssel. Az OSEI-ben működő olimpiai rendelő komoly előrehaladást 
tett lehetővé az irányított vizsgálatok megkönnyítésére bevezetése óta.

Sporttudományos háttér
A MOB által létrehozott diagnosztikai laborral és részlegével a jövőben szorosabb együttműködést kell kialakítanunk, 
hiszen éppen ez az a terület, ahol komoly lemaradásban vagyunk ellenfeleinktől. A vizsgálatok egy része az OSEI-ben, illetve 
az említett laborban történne, másik része az uszodában, az edzések alatt. Igen szerencsésnek tartanánk, ha a közvetlen 
olimpiai keretbe bekerülendők is – szükség szerint – részt vehetnének ilyen vizsgálatokon. Amint azt korábban vázoltuk, 
nagyon nehéz a jelen időszakban sporttudományos háttéri segítséget tervezni, ugyanis amíg riválisaink e téren minden 
korábbinál konkrétabb segítséget kapnak, addig mi gyakorlatilag helyben járunk. Jelen anyag elnökségi vitája és elfogadása 
során (2013.04.10.) kialakult egyetértés alapján úszóink riói felkészítéséig tartó időszakra a MÚSZ Mesteredzők Tanácsa 
és az Edző Bizottság által kialakítandó javaslat(ok) alapján megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a TF tanszékei tudnak-e 
segítséget nyújtani sportolóink felkészültségi szintjének olyan mérésére, mely mérések eredményeit a felkészülésért fele-
lős edzőink hasznosíthatnak.

Sportágunkban használatos speciális eszközök
A MÚSZ rendelkezésére áll két mágnespárna, melyek az edzés utáni regenerálódásban, valamint a sérülések utáni reha-
bilitációban nyújtanak segítséget. Vízben is használható pulzusmérőink, valamint a savasodást mérő készülékek nagymér-
tékben segítik edzőink munkáját a felkészülés alatt. Beszerzésre került két jégkád, amelyek tovább növelik az edzések és 
versenyek utáni regenerációt.

Táplálékkiegészítők
A hosszú ideig tartó és megterhelő edzések végzése nehezen képzelhető el különböző összetételű táplálékkiegészítők nél-
kül, ezért a Rióig tartó olimpiász idején az eddig bevizsgált és bevált, készítmények igénybevételét tervezzük. A dolgok 
természetéhez tartozóan minden kerettag sportolónk csak olyan táplálékkiegészítőt vehet igénybe, melyre mindenkori 
válogatott keretorvosunk engedélyt ad. Mindazon kerettagjaink, akik ettől eltérnek, fegyelmi eljárás alanyaivá válhatnak! 
Szövetségünk a jövőben is meg fogja találni azt a lehetőséget, mely szerint az ilyen jellegű állami támogatás hiányát saját 
bevételeink terhére egészítjük ki.

A Magyar Úszó Szövetség hosszú évtizedek óta elkötelezett híve a doppingellenes sportéletnek. Az egyetemes nemzetközi 
sportéletben kevés olyan sportág van, amely a magyar úszásnál többet szenvedett doppingolók eredménye miatt; elég ez 

ügyben csak az NDK-s úszónők ma már világszerte ismert, minden sporterkölcsöt nélkülöző eredményes-
ségi sorozatát említeni. A Magyar Úszó Szövetség doppingellenes 



tevékenységét éves feladat-tervében, alapszabályában, az ahhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok meghatározásában 
és egyéb szervezéstechnikai kötelezettségekben rögzítette, illetve alkalmazza. Mindezek kötelező érvényűek minden olyan 
személyre vagy szervezetre, amit e témában a WADA, a FINA, a MACS, a MOB vagy NOB előír.

A sportág létesítményhelyzete
Az úszás sportág sajátos helyzetéből eredően a hazai felkészülés dandárja két budapesti uszodában, a Kőér utcában, illet-
ve a Komjádi Béla Sportuszodában folyik. Mindkét említett létesítmény állami tulajdonú, melyeket az NSK gondoz kezelői 
jogosultsággal.

Közismert, hogy az állami vagyon kezelői kötelezettségeihez elviekben a tulajdonos, tehát az állam ad támogatást. Mivel 
a szóban forgó támogatás nem elegendő az üzemeltetés költségeire, ezért az említett uszodákban dolgozó Kőbánya SC, 
illetve az UTE a Vasas és Jövő SC Veolia uszodahasználati díjat köteles fizetni. A MÚSZ a MOB Héraklész-programja által 
biztosított támogatásból további műhelyek és versenyzőik részére nyújt segítséget (BVSC-Zugló, Rája 94 UK, ANK Pécs, 
Debrecen SI). Így a MÚSZ több mint félszáz millió forintot biztosít sportágunk állami támogatásából uszodahasználati díjra.
Sportban sikeres külföldi országban már úgy építik az uszodákat, hogy ne kelljen elmenniük a versenyzőknek magaslati 
edzőtáborba, akár beállíthatják az uszoda légterét magaslati levegőt biztosítva, ezzel a felkészülést segítve, továbbá kame-
rák vannak az uszoda aljába beépítve, amely felveszi az úszás közben a versenyzőt és ezáltal pontosan ki tudják elemezni  
a technikai hibákat.

Központi létesítmények és országos létesítmény helyzet, állagmegóvás
A közelmúltban a Komjádi Béla Sportuszoda egy komolyabb felújításon ment keresztül, ugyanúgy a Kőér utcai létesítmény 
is, ami persze nem jelenti azt, hogy maradéktalanul elégedettek lehetünk az állagával, de alapvetően, ha nem is higiéni-
ailag, de biztosítja a minimálisan elvárható szintet. Szintén a közelmúltban épültek olyan létesítmények, melyek nagy-
mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy vidéki utánpótlásbázisunk növekedésnek induljon, így pl. a már Hódmezővásárhe-
lyen, Debrecenben, Miskolcon és Kecskeméten meglévők mellett hamarosan Győr városa adhat otthont új műhelyeknek. 
A balatonfűzfői uszoda sokszor menekült meg a bezárás elől, reméljük, hogy a térségben egyedülálló létesítmény nem 
kerül ki az állami tulajdonból, a központi létesítmények közül. A budapesti BVSC uszoda és a Honvéd uszoda sajnos annyira 
rossz állapotban van, hogy már szinte balesetveszélyes.

Mindezek mellett Budapesten nagyon hiányzik egy olyan fedett komplexum, amely kiválthatná a vizes sportágak egyre 
nagyobb vízfelület-keresletét.
Sportágunkban országos szinten több mint húsz olyan úszócsarnok vagy medence áll a szakosztályok rendelkezésére, me-
lyekben A vagy B típusú, nemzetközi szintű eredmények elérésére van lehetőség. Azonban a szóban forgó medencéket ál-
talában meg kell osztani más sportágakkal, illetve a lakossági igények kiszolgálásával. Ebből fakadóan legtöbb uszodánkban 
kevés a hely a szakosztályok számára. Bonyolítja a helyeztet, hogy a TAO-val rendelkező sportágaknak nem okoz gondot a 
bérleti díj megfizetése, ellentétben a többi vizes sportággal. 
A 2013-ban indult kiemelt sportágak állami támogatásával történő fedezet némi megoldást jelent, azonban mindenkép-
pen több újonnan épülő létesítménnyel lehetne csak megoldani a magyarországi vízfelülethiányt. Addig is szakembere-
ink kompromisszumokra kényszerülnek, mert az úszóink részére megmaradó vízfelület már nem elég a nemzetközi szintű 
edzésmunkához. E téren akkor várhatunk dinamikus fejlődést, amikor a közigazgatási régiós rendszerek kialakulnak és az 
újonnan kialakult régiókban – az EU más országaihoz hasonlóan – önálló, lakossági használattól mentesíthető sportközpon-
tok alakulnak ki a tervezett képzési-akadémiai rendszerünk alapján.
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Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
• Kiss László szövetségi kapitány
• Fodor Szabolcs nyílt vízi szakági vezető
• Újpesti Torna Egylet (UTE): Széles Sándor mesteredző, Kovácshegyi Ferenc mesteredző, Virth Balázs mesteredző.
•  Kőbánya SC műhely: Turi György mesteredző és munkatársai: Güttler Károly szakedző, Nemes Zoltán szakedző, 

Lévai Anita szakedző, Krajnyák György szakedző, Friedl Bernadett szakedző, Turi Varga Zsuzsa szakedző, Tóth 
Ramon szakedző. 

•  A Jövő SC Veolia műhely: dr. Verrasztó Zoltán szakedző és kollégái: Fehérvári Balázs mesteredző, Bernhardt 
Károly szakedző, Perjámosi Kata szakedző, Kovács Tamás edző.

• Vasas SC műhely: Shane Tusup (amerikai), valamint Magyarovics Zoltán szakedző.
• Rája 94 műhely, Ajka: Farkas András edző.
• Győri ÚSE műhely: Petrov Iván szakedző, Budavári István szakedző.
• Szegedi Úszó Klub: Gellért Gábor szakedző.
• Dunaferr SE műhely: Kovács József és Bene Vera szakedzők.
• Debrecen SI műhely: Sántics Béla vezetőedző, Kovács Rita szakedző.
• BVSC-Zugló műhely: Nagy Péter vezetőedző, szakedző.
• Százhalombattai ÚVSE: Vértesi Tamás szakedző.
• Eger ÚK: Kovács Ottó vezetőedző, Pohl Anett szakedző.
• Darnyi Tamás műhely: Horváth Péter edző.
• Europtec: Horváth Csaba szakedző.
• Kiskunhalas: Novotny Attila szakedző.
• Kaposvári Cápák: Kovács László szakedző.
•  akikre az olimpiai felkészülésben továbbra is számítunk: Dániel András (Delfin SE), Sárdi Ákos (Hullám ’91 

ÚVE), Dr. Egressy János (TFSE), Magó Gábor (FTC), Szarvas János (Békéscsabai Előre ÚK), Kovács Ottó (Egri 
ÚK), Karvalics Péter (Szombathelyi VSC),

•  Dr. Kausz István főorvos a 2013. évi világbajnokságot követően több évtizedes munkássága után nyugdíjba vo-
nult, így vezető keretorvosi feladatait továbbá nem látja el.  Dr. Csepregi Beáta szakorvos továbbra is a MÚSZ 
kötelékében végzi az orvosi ellátást, Dr. Pikó Károly a nyíltvízi szakágat fogja össze, de rajta kívül több sportor-
vos kolléga fog bekapcsolódni a szakmai munkába. 

•  masszőri tevékenységet végző kollégáink egyike a több olimpiai ciklus munkáját is kiválóan végző Baranyai 
István, valamint a már két éve kötelékünkben lévő és kiváló szakértelmű Györki Attila, illetve 2013-ban csatla-
kozott hozzánk Bihari Zoltán. 

• Igény esetén, külön megegyezés alapján ismét tervezzük pszichológus(ok) bevonását.

Olimpiai keretek
Úszás
Férfiak

 Név Születési év Egyesület

1. Balog Gábor 1990. Dunaferr SE

2. Barócsai Soma 1998. Darnyi Tamás SC

3. Bernek Péter 1992. Kőbánya SC

4. Biczó Bence 1993. Debreceni Sportcentrum Kht.

5. Bohus Richárd 1993. Békéscsabai Előre ÚK

6. Boldizsár Valter 1996. BVSC-Zugló

7. Budai Lajos 1996. Bácsvíz-KVSC

8. Cseh László 1985. Kőbánya SC

9. Dávid Gyula 1998. A Jövő SC Veolia

10. Dudás Dániel 1994. Kaposvári Cápák ÚBÚSE



11. Financsek Gábor 1985. Mohácsi Torna Egylet

12. Földházi Dávid 1995. Bácsvíz-KVSC

13. Gercsák Csaba 1988. Aligátor SE

14. Grátz Benjamin 1996. Százhalombattai VSE

15. Gyurta Dániel 1989. UTE

16. Gyurta Gergely 1991. UTE

17. Hajtman Tamás 1996. Békéscsabai Előre ÚK

18. Holoda Péter 1996. Hajdúszoboszlói Árpád SE

19. Horváth Dávid 1996. Kőbánya SC

20. Huszti Dávid 2000. Kőbánya SC

21. Kenderesi Tamás 1996. PSN Zrt.

22. Kis Gergő 1988. Rája ‚94 ÚK

23. Kovács Máté 1996. Rája ‚94 ÚK

24. Kozma Dominik 1991. Kőbánya SC

25. Kutasi Gergely 1991. UTE

26. Lakatos Dávid 1999. Darnyi Tamás SC

27. Lavotha Oszkár 1997. Miskolci Városi SI

28. Mészáros Márk 1994. Budafóka SE

29. Molnár Ádám 1996. BVSC-Zugló

30. Monori Kristóf 1999. Darnyi Tamás SC

31. Monori Zoltán 1997. Darnyi Tamás SC

32. Noel Kristóf 1995. Bácsvíz-KVSC

33. Osváth Artúr 1996. Százhalombattai VSE

34. Papp Márk 1994. A Jövő SC Veolia

35. Pulai Bence 1991. Kőbánya SC

36. Pulai Vince 1995. Kőbánya SC

37. Rasovszky Kristóf 1997. Balaton ÚK

38. Rákos Patrik 1992. Balaton ÚK

39. Seres Edvin 1995. Kőbánya SC

40. Szabó Norbert 1996. Kőbánya SC

41. Szána Zsombor 1992. Vasas SC

42. Szele Dávid 1989. FTC Viva

43. Szenes Mátyás 1990. Debreceni Búvárklub 

44. Szilágyi Ádám 1991. Százhalombattai VSE

45. Szucsik Bence 1998. Darnyi Tamás SC

46. Urszin Csanád 1997. Miskolci Városi SI

47. Takács Krisztián 1985. Dunaferr SE

48. Tekauer Márk 1998. Első Érdi ÚE

49. Telegdy Ádám 1995. Kőbánya SC

50. Valler Bence 1997. Rája ‚94 ÚK

51. Verrasztó Dávid 1988. A Jövő SC Veolia

52. Zámbó Balázs 1992. Darnyi Tamás SC

53. Zámodics Márk 1997. Dél-Zalai Vízmű
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Nők
 Név Születési év Egyesület

1. Abay-Nemes Anna 1996. Dél-Zalai Vízmű

2. Bényei Lilla 1997. Darnyi Tamás SC

3. Bíró Dorottya 1993. Sopron ÚBKSE

4. Böszörményi Borbála 1995. BVSC-Zugló

5. Bucz Ágnes 1993. BVSC-Zugló

6. Bucz Eszter 1991. BVSC-Zugló

7. Dara Eszter 1990. Kőbánya SC

8. Dics Rebeka 1997. Darnyi Tamás SC

9. Dobrády Petra 1999. Vasas SC

10. Dudar Kata 1998. Europtec-Zalavíz

11. Federics Nikolett 1998. Darnyi Tamás SC

12. Fehérvári Júlia 1992. Békéscsabai Előre ÚK

13. Ferenczi Fanni 1996. A Jövő SC Veolia

14. György Réka 1996. TFSE

15. Gyurinovits Fanni 2001. UTE

16. Hosszú Katinka 1989. Vasas SC

17. Jakabos Zsuzsanna 1989. Győri ÚSE

18. Joó Sára 1995. A Jövő SC Veolia

19. Juhász Adél 1998. Kiskunhalasi UGYE

20. Juhász Janka 2000. Kiskunhalasi UGYE

21. Jurinovics Aida 1998. ANK Pécs

22. Kádas Vivien 1992. Kőbánya SC

23. Kapás Boglárka 1993. BVSC-Zugló

24. Kardos Viktória 1998. BVSC-Zugló

25. Kertész Tímea 1997. Kőbánya SC

26. Késely Ajna 2001. Kőbánya SC

27. Király Rita 2000. Bp. Honvéd SE

28. Kiss Dóra 1994. Darnyi Tamás SC

29. Kiss Nikoletta 1997. A Jövő SC Veolia

30. Kovács Zsanett 1997. A Jövő SC Veolia

31. Lukács Evelyn 1997. Kőbánya SC

32. Matyasovszky Dalma 1999. Europtec-Zalavíz

33. Molnár Flóra 1998. Dél-Zalai Vízmű

34. Mór-Baranyai Erika 1995. BVSC-Zugló

35. Mutina Ágnes 1988. A Jövő SC Veolia

36. Novoszáth Melinda 1997. Szegedi ÚE

37. Nyikes Júlianna 1999. Bp. Honvéd SE

38. Olasz Anna 1993. Szegedi ÚE

39. Pataki Fanni 1994. Kaposvári Cápák ÚBÚSE

40. Povázsay Eszter 1990. Bp. Honvéd SE

41. Risztov Éva 1985. Debreceni Sportcentrum Kht.

42. Sebestyén Dalma 1997. Hullám ‚91 ÚVSE

43. Sibalin Flóra 1997. Szegedi ÚE

44. Slezák Vivien 1999. Vasas SC

45. Szalai Borbála 1998. Darnyi Tamás SC

46. Szalay Viktória 1998. A Jövő SC Veolia



47. Szekeres Dorina 1992. Europtec-Zalavíz

48. Szilágyi Liliána 1996. Kőbánya SC

49. Szilágyi Nikolett 1995. Szegedi ÚE

50. Szokol Szonja 1998. Bp. Honvéd SE

51. Sztankovics Anna 1996. UTE

52. Sztankovics Dóra 1999 Darnyi Tamás SC

53. Tarai Petra 1999 Kaposvári SI

54. Vass Luca 2000 Kiskunhalasi UGYE

55. Verrasztó Evelyn 1989 A Jövő SC Veolia

Nyíltvízi úszás
Férfiak

 Név Születési év Egyesület

1. Gyurta Gergely 1991. UTE

2. Gercsák Csaba 1988. Aligátor SE

3. Kiss Attila 1996. Miskolci Pentathlon

4. Novoszáth Tamás 1997. Szegedi ÚE

5. Székelyi Dániel 1995. A Jövő Sc

Nők
1. Ferenczi Fanni 1996. A Jövő SC Veolia

2. Olasz Anna 1993. Szegedi ÚE

3. Risztov Éva 1985. Debreceni Sportcentrum Kht.

4. Sibalin Flóra 1997. Szegedi ÚE

5. Szilágyi Nikolett 1995. Szegedi ÚE

 
Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
Szakszövetségünk több mint két évtizede harcolt a vérdoppingvizsgálat bevezetéséért.  Az elmúlt évtizedekben szerzett 
doppingvizsgálati tapasztalatok alapján hosszú évek óta javasoljuk az izombiopsziás vizsgálatok bevezetését. E téren ugyan-
ott tartunk, mint 15-20 évvel ezelőtt a vérvizsgálatunk esetében: jogtechnikai felvetések mögé bújva késik a WADA döntése. 
Ismerve az izombiopsziás vizsgálatok elvetésének valós és álságos indokait, megkockáztatunk egy új felvetést: végezzenek 
doppingvizsgálatokat a WADA illetékesei a sportolók hajszálából. Ez valószínűleg nem sért emberi jogokat oly mértékben, 
mint az izombiopsziás vizsgálatok. 
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8.29. MŰUGRÁS

Csak néhány számban, számonként 1-1 versenyzővel tudjuk magunkat képviseltetni az európai és világeseményeken. Ezek-
nek a sportolóknak próbálnak a klubok és a szövetség minden segítséget megadni a felkészülésükhöz. A téli létesítmény-
lehetőségek miatt a torony és a szinkron számokban csak egy rövid időszakra csökken a felkészülés. A korlátozott létesít-
ménylehetőség miatt a sportág nem rendelkezik nagy bázissal, nem lehet jelentős utánpótláslétszámmal számolni.
A hazai szövetséghez 12 tagegyesület tartozik. A sportágat űzők becsült létszáma 180 fő
A Nemzetközi Szövetségnek 2013-ban 203 tagországa volt.  A világ élvonalába tartozó országok: Kína, Mexikó, Ukrajna, Oroszország, 
Egyesült Államok, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Kanada, Ausztrália, Malajzia. Olimpiai döntőbe tud juttatni 1-2 ver-
senyzőt Svédország, Japán, Kolumbia, Kuba. Az ázsiai országok erőteljesen feljövőben vannak. Az utóbbi két kategóriában megjelölt 
országok mind remek lehetőségekkel rendelkeznek, de világszinten még így is csak 1-2 sportolójuknak van esélye a döntőbe jutás-
ra. Európai szinten nagyobb bázissal rendelkeznek a németek, ukránok, oroszok, olaszok, svédek, britek, fehéroroszok és franciák. 
Ennek megfelelően több számban van döntősük és érmesük. 2009 óta az egyéni számokban mindig volt 1-3 döntősünk és 1-3 
pontszerző helyünk, vagyis a magyar műugrás tartja magát, és a nemzetközi pontozók is számítanak az Eb-döntőkben a magyarokra.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    5
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) : 1

Válogatási elvek
Az összes kontinens- és világeseményre (Eb, vb, vk) a szövetségnek kvalifikációs kiírása van, mely ugrásanyagot és pontszámkövetelményt 
jelent. A létesítményhelyzetünknek megfelelően az ugrásanyag megfelelő, de nem kiemelkedő a világ színvonalához képest, a pontszámkö-
vetelmény pedig évről évre emelkedik. Hazai bemutatókon, válogatókon, versenyeken és nemzetközi versenyeken kell évi 2 alkalommal tel-
jesíteni a kiírást, ebben az esetben vehetnek részt a versenyzők a pontszerzésre vagy kvalifikációra esélyt adó kontinens- és világversenyeken.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
2014 Eb: 
 - tervezett induló versenyzők száma: 6
 - aranyérmek száma: 0
 - összes érem száma: 1
 - olimpiai pontok száma: (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján): 5
2015 Eb:
 - tervezett induló versenyzők száma: 7
 - aranyérmek száma: 0
 - összes érem száma: 1
 - olimpiai pontok száma: (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján): 7
2015 vb:
 - tervezett induló versenyzők száma: 5
 - aranyérmek száma: 0
 - összes érem száma: 0
 - olimpiai pontok száma: (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján): 1
2016 Eb:
 - tervezett induló versenyzők száma: 8
 - aranyérmek száma: 0
 - összes érem száma: 2
 - olimpiai pontok száma: (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján): 10



Kvalifikációs stratégia
Az utóbbi években erősödött mind az egyéni toronyugróink, mind a szinkronosok teljesítménye, de az olimpiára mégis 2 
műugrónk került ki, így minden számban készülünk a kvalifikációra. Az olimpiát megelőző vb-n még esetleges a kvalifikáció, 
egyéniben a legjobb 12-be kerülés és szinkronban a dobogó még nem reális elvárás.
Számunkra a mindent eldöntő esemény a 2016-os riói világkupa kvalifikációs versenye lesz.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Kelemen Ildikó a LEN Műugró Technikai Bizottságának tagja, immár negyedig alkalommal vett részt olimpián pontozóként. 
Ez nagy sportdiplomáciai bravúr, mivel Európában van a legtöbb pontozó, innen a legnehezebb bekerülni az olimpia bírói 
keretbe. A pontozókat a FINA Műugró Technikai Bizottságának tagjai rendszeresen ellenőrzik és minősítik, csak a legjobbak 
közül válogatnak az olimpiára. Kelemen Ildikó kint folyamatosan pontozott és rendszeresen a döntőkbe is betették, ami 
nagy elismerés. A 2013. évi világbajnokságon negyedszer lett a vb legjobb pontozója. Az utolsó olimpiai ciklus alatt több 
nemzetközi FINA-és LEN-pontozónk is vizsgázott, Székffy Nóra, Orbán Ildikó és Jafcsák Zsolt, valamint bíráskodtak a felnőtt 
és az ifjúsági Európa-bajnokságokon, Grand Prix-versenyeken.
Az edzők közül is többen rendelkeznek nemzetközi pontozói minősítéssel.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
Az OSEI átal kirendelt keretorvos, Dr. Kamarás Gabriella 2001 óta van a válogatott mellett, ő kíséri végig a sérülések re-
habilitációját. A kiemelt sportolóinknak nagy segítség a call-centeres megoldás, így gyorsabban juthatnak segítséghez. 
Az olimpia előtti OSEI-ben végzett speciális vizsgálatok nagy segítséget nyújtottak a felkészüléshez.
Szerencsére sportágunk nem doppingérzékeny. Minden doppingellenes konferencián ott vagyunk, a klubokat tájékoztatjuk. 
A keretorvos jelzi, ha új szabályokat vezettek be. Felmerülő probléma esetén azonnal konzultálunk Dr. Tiszeker Ágnessel. 
A sportágban a doppingellenőrzések folyamán soha nem volt példa pozitív mintára.

A sportág létesítményhelyzete
Csak a nyitott időszakban, kb. 2 és fél hónapig tudjuk az összes olimpiai számot gyakorolni.  A fedett időszakban csak a 3 
méteres műugrás lenne gyakorolható, de a deszkáink 4 évesek, olyan régiek, hogy a sportág által megkövetelt, jelenleg a 
világ élvonalába tartózó ugrók ugrásanyagát lehetetlen róluk gyakorolni. Az új nehéz elemeket csak a versenyidőszakban 
lehetne megtanulni, mert csupán a nyitottban van habosító berendezés, holott ezt az alapozó időszak végén, karácsony 
előtt kellene megtenni. Sportágspecifikus tornaterem nincs, ennek a medence mellett kellene lennie, hogy az edzések 
előtt és után közvetlenül is igénybe tudjuk venni. E nélkül mindenki vízi edzés helyett tart tornát, egy – a műugrás számára 
minimális felszereltséggel rendelkező – tornateremben.
A fedettben a víz és a levegő hőfoka sem megfelelő számunkra. Megértettük, hogy amíg az úszókkal egy medencében vagyunk, ad-
dig a víz nem lehet melegebb. A téli időszakban viszont – mivel a levegő is hideg – az izmok kihűlnek, ez fokozottan sérülésveszélyes.  
A fedettben sokszor mi magunk edzők is fázunk, volt rá példa, hogy kabátban tartottunk edzést.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A felkészülésért felelős szakemberek: Haász Katalin és Hummelné Cserba Brigitta.
Orvos: Dr. Kamarás Gabriella; Masszőr: Horváth Ákos; Pszichológus: Balassa Levente; Kondícionáló edző: Horváth Dávid; 
Gyógytornász: Moldvay Ildikó.

Olimpiai keretek
Egyéni és szinkron toronyugrás: Kormos Villő, Reisinger Zsófia, Somhegyi Krisztián.
Egyéni és szinkron 3 méter: Gondos Flóra, Kormos Villő, Reisinger Zsófia, Bóta Botond.

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
A már ezerszer leírt létesítményhiány, ami miatt csak egy olimpiai számot tudunk gyakorolni folyama-
tosan. A minden évben kiemelten fontosnak ítélt szárazföldi edzéslehetőség hiánya, 
aminek a vízi edzés mellett kellene lennie, hogy a vízi edzések előtt 
és után is igénybe tudjuk venni. Az elöregedő, eltörő 
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deszkák. Maradt még néhány a 2006-os Eb-re rendelt deszkánk közül, de a nagy többség 2010-es deszka, vagyis 4 éve 
vásárolt, miközben évente kellene új deszkát vásárolni. Az időnkénti pénzhiány, hogy a felkészülésben a megfelelő időben 
tudjunk edzőtáborba elmenni, vagy a felkészülés megfelelő szakaszában versenyen részt venni.
Hosszú évek óta először fordult elő, hogy az idei évet a 2014-es felkészülési terv szerint sikerült megkezdenünk, mert a 
MOB és az állami sportvezetés által biztosított „felzárkóztatási program” keretén belül 5 millió forint támogatást kaptunk. 
Ezáltal a tervezett edzőtáborok és versenyek megvalósultak.



8.30. SZINKRONÚSZÁS
A magyar szinkronúszó sport jelenlegi nemzetközi pozíciója az európai középmezőny második fele. Az egyesületeknél vég-
zett edzésmunka korosztálytól függően napi 2-3 órára korlátozódik, és nem párosul a nemzetközi élmezőnyben tapasztal-
ható, megfelelő szakmai, valamint tudományos és orvosi, egyesületi, iskolai háttérrel. A korlátozott edzésidő, a megfelelő 
edzésfeltételek (uszodai kapacitás), anyagi és humánerőforrás hiánya behatárolja a sportág lehetőségeit. 
Előremutató, hogy a válogatott keretek a délutáni egyesületi edzéseken kívül reggelente a nemzeti csapattal készülnek, így 
naponta az edzéssel eltöltött órák száma 6-7 órára emelkedik.
A sportág reményteljes jövőjét azonban igazolja, hogy a tagszervezeteinknél és a még nem tagszervezet sportegyesületek-
nél több ezer tehetség bontogatja szárnyait – növelve a sportág bázisát. Szövetségünk jelenleg 26 tagegyesülettel rendel-
kezik, célunk minden szinkronúszással foglalkozó egyesületet a szövetség szárnya alá bevonni.
A szinkronúszó sport vezető országai: Oroszország, Spanyolország, Kína, Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország. 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    2
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
Az egyéni és páros versenyszámokban külön kvalifikációs versenyek vannak kijelölve, melynek feltétele a keretbe való beke-
rülés. A kvalifikáción csak a 2014.02.28-án a MSZÚSZ Szakmai Bizottsága által kihirdetett magyar korosztályos keretek tagjai 
(beleértve a kiegészítéssel a keretbe beengedett sportolókat) vehetnek részt és kizárólag abban a korosztályban, melyben 
válogatott kerettagságot szereztek. A válogatott csapat kerettagság minimálisan az idei kiemelt (fő)versenyig esszenciális 
feltétele az egyéni és páros kandidálásnak, a kiemelt versenyen való nevezésnek és a részvételnek. A második helyen 
végzett páros tartalék párosként szerepel. Párosok esetében tartalék nevezése/szerepeltetése (a tartalékra vonatkozóan) 
változatlan feltételek mellett szükséges.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
A nemzetközi élvonalhoz (érem- és pontszerző szinten) 2016-ig a magyar szinkronúszás felzárkózni nem tud. Vb-n 2015-ben az 
egyéni és páros indulások esetén reális cél a 20-24-be, csapat és szabadkombinációs versenyben pedig a 16-18-ba jutás is igen 
merész elvárás részünkről. Eb-n 2014-ben minden versenyszámban döntős vagy döntő közeli helyezést tervezünk. Itt szeretnénk 
megjegyezni, hogy majd egy év nemzetközi szinten való válogatott megjelenés kihagyása után elkezdett (bármilyen jó) munkának 
is idő kell! Ezért a hosszú távú terveinkben a fő irányvonal a 2021-re (budapesti vb) építkezés és ott a kimagasló szereplés.

Kvalifikációs stratégia
A szövetség a 2014-es és 2015-ös világversenyeken elért eredmények alapján dönt a kvalifikációs versenyen (2016. április) 
részt vevő sportolókról. Reálisan mérlegelve a lehetőségeinket páros versenyszámban szeretnénk kvalifikálni az olimpiára.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
FINA-listán szereplő bíróink névsora:
Hámori Zsuzsanna – A bíró
Dr. Tuka Katalin – A bíró, observer
Hegedűs Ágnes – B bíró
Kobolák Gabriella – B bíró
G bírók: Fazekas Erika, Nyírfás Réka, Vizi Judit, Várnai Zsuzsanna.
Fontosnak tartjuk hazai és nemzetközi továbbképzések megtartását bíróknak és edzőknek, amelyre 
FINA és LEN Bizottsági tagokat hívunk meg, továbbá részvételünket a nemzetközi to-
vábbképzésen.
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A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A jelenlegi válogatott keretek sportorvosi ellátása Dr. Kamarás Gabriella által magas színvonalon biztosított. A londoni 
olimpián részt vevő versenyzőink az OSEI-től minden ilyen jellegű támogatást, segítséget megkaptak, melyet ez úton is 
köszönünk. 
Dr. Kamarás Gabriella a válogatott keretorvosaként évente többször tart tájékoztatókat mind a válogatott, mind pedig 
kiskorú sportolók esetén a szülők/gondviselők részére a doppingellenes küzdelem témában. Az aktuális tiltólistáról folya-
matosan kapjuk az információkat a Magyar Antidopping Csoporttól (MACS) és a doktornőtől egyaránt, melyet továbbítunk 
az érintettek felé. Több szakemberünk részt vett már a MACS által szervezett tanfolyamokon. A válogatott mellett tevékeny-
kedő edzők, szakemberek mind egészségtudatos és doppingmentes versenyzésre okítják a versenyzőket.

A sportág létesítményhelyzete
Magyarországon jelenleg két szinkronúszó világverseny megrendezésére alkalmas uszoda van. A válogatott keretek és az 
egyesületek a felkészülés hatékonyságát, eredményességét jelentősen korlátozó, sokszor méltatlan körülmények között 
(1-2 úszósávon és korlátozott időkeretekben, szükséges vízmélység hiánya) kénytelenek edzeni. Sajnos legfőképpen a vízi-
labda miatt a délutáni órákban az NSK-létesítményekben szinte lehetetlen megfelelő mérető vízfelületet bérelni. (Ez a 
londoni olimpiára való felkészülés alkalmával is hatalmas probléma volt.) Jellemzően a Hajós uszoda három nyitott meden-
céjében 16 órától vízilabdaedzések vannak, a fedettben pedig az úszók, öttusások és a Darnyi Tamás úszóiskola miatt nem 
lehet bekerülni. Ezen a helyzeten változtatna, ha a nyitott műugró medence sátorral történő befedése megtörténne, és azt 
a szinkronúszó válogatottak (köztes időben egyesületek) részére fenntartanák.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Az olimpiai felkészülésért felelős személy jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság Kiemelt Edző Programjában részt vevő Há-
mori Zsuzsanna, korábbi olimpikon és Kiss Szofi londoni olimpiai résztvevő edzője.
A felkészülést segítő edzők névsora: Dr. Szőke Zsuzsanna, Horváthné Kovács Erika, Kocsán Gabriella, Szedlák Krisztina.
Orvos: Dr. Kamarás Gabriella, Masszőr, pszichológus: Szükségesnek tartjuk a közeljövőben, jelenleg azonban a szükséges 
anyagi háttér nem áll rendelkezésre.

Olimpiai keretek

s.sz Név szül. év Egyesület Versenyszám Legjobb eredmény

1. Czékus Eszter 1995. Alfa SC páros olimpia XXI. Hely

2. Kiss Szofi 1995. H2O Synchro SE páros olimpia XXI. Hely

3. Czegle Fanni 1996. H2O Synchro SE páros országos Bajnok

4. Schwarcz Anett 1996. H2O Synchro SE páros országos Bajnok

5. Jahn Rea 1996. Honvéd UVKSE páros országos Bajnok

6. Fodor Helga 1999. H2O Synchro SE páros országos Bajnok

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
Szeretnénk olyan létesítményben készülni, mely megfelel a sportágunk specifikusságainak, és rendelkezésre állása nem 
olyan mértékben korlátozott, mint amilyen a jelenlegi helyzetben. Megfelelő létesítmény és hely hiányában képtelenség 
kimagasló eredményeket elérni. Ebben, a létesítményekkel kapcsolatos problémában szeretnénk kérni a Magyar Olimpiai 
Bizottság szíves támogatását, segítségét.



8.31. VÍZILABDA

A Magyar Vízilabda Szövetségnek jelenleg 123 tagegyesülete van, és 5900 játékos vesz részt a különböző osztályú és kor-
osztályú bajnokságok, illetve kupák küzdelmeiben.
A legutóbbi olimpián a Dr. Kemény Dénes vezette férficsapat 5., míg a Merész András által dirigált női válogatott a 4. helyen 
végzett. A férfiválogatott élén 2013 januárjában változás történt, a csapat irányítását Benedek Tibor vette át.
A 2013-as esztendő fő eseménye a barcelonai világbajnokság volt, előzetesen mindkét válogatott az éremszerzést jelölte 
meg célkitűzésként. A női válogatott nagyszerű teljesítményt nyújtva a 3. helyet szerezte meg, míg a megfiatalított férfi-
válogatott Benedek Tibor vezetésével minden várakozást felülmúlva tíz év után ismét világbajnoki címet ünnepelhetett. 
A női válogatott csak a későbbi győztes spanyol válogatottól szenvedett vereséget az elődöntőben, hét mérkőzéséből ha-
tot megnyerve szerzett bronzérmet.  A férfiak az elődöntőben a 2012-es olimpiai bajnok Horvátországot, a döntőben az 
Európa-bajnoki ezüstérmes Montenegrót legyőzve lettek világbajnokok. A férfimezőny jelenlegi erejét mutatja, hogy a 
világbajnoki címvédő Olaszország negyedik, az aktuális Európa-bajnok Szerbia pedig csak a hetedik helyen végzett a világ-
bajnokságon. Az utóbbi négy évben a női válogatott fokozatosan stabilizálta helyét a nemzetközi élmezőnyben, a 2010-es 
Európa-bajnokság 5. helye után 2012-ben már Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a válogatott, a 2011-es világbajnoki 9. 
helyet pedig 2013-ban a barcelonai bronzérem követte.
A férfiválogatott továbbra is meghatározó szereplője a sportágnak. Míg a válogatott 2012-ben előbb egy Európa-bajnoki 
bronzéremmel, majd egy londoni 5. hellyel zárta az olimpiai ciklust, Benedek Tibor újjáalakított válogatottja előbb világliga 
ezüst-, majd világbajnoki aranyérmet szerzett 2013-ban.
A kazanyi Universiadén a női válogatott ezüstérmet, míg a férfiak aranyérmet szereztek. 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    26
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      2
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) : 8-14

Válogatási elvek
A hosszú távú csapatépítést szem előtt tartva, ésszerű fiatalítás (nem létszükséglet).  A külföldön játszó és/vagy tanuló 
játékosok számára vonzóvá kell tenni az itthoni klubszereplést! (A szövetség és néhány klub jóvoltából az első lépések már 
megtörténtek.)

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Női válogatott

• 2014. Eb Budapest, 1-4. hely;
• 2015. vb Kazany, 1-4. hely;
• 2016. Eb Belgrád, 1-4. hely.

Férfiválogatott
• 2014. Eb Budapest, 1-4. hely;
• 2015. vb Kazany, 1-4. hely;
• 2016. Eb Belgrád, 1-4. hely.

Kvalifikációs stratégia
A Rio de Janeiró-i olimpián nyolc női csapat vehet részt, egy hely a házigazda braziloké, egy-egy helyet kapnak 
a kontinensbajnokok (Európa, Ázsia, Óceániai térség, Afrika – az amerikai kvóta a rendező Brazíliáé). 
A fennmaradó három helyre 2016 tavaszán Hollandiában a selejtezőtorna 1-3. helye-
zettje kvalifikál. A nők számára tehát az első kvalifikációs lehetőség a 
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2016-os belgrádi Európa-bajnokság megnyerése, majd a hollandiai selejtezőtorna első három helyének megszerzése, 
melyre a magyar csapat jó eséllyel pályázik. (Ha az előző időszakhoz hasonlóan az afrikai kontinensről visszaadják az olim-
piai indulás jogát, a 2016-os női selejtező tornáról az első négy válogatott jut ki Rio de Janeiróba.)
A férfiaknál tizenkét válogatott küzd majd Rióban, a házigazda Brazília automatikus résztvevő. A további tizenegy helyet az 
öt kontinensbajnok, a 2015-ös világliga győztese, a 2015-ös világbajnokság döntősei és a 2016 tavaszi, firenzei selejtező 
torna 1-3. helyezettje (afrikaiak esetleges visszalépésével 1-4. helyezett) szerzi meg. Legkorábban a 2015-ös világligadöntő 
megnyerésével kvalifikálhat a válogatott, a következő lehetőség a 2015-ös kazanyi világbajnokság lesz, onnan a torna két 
döntőse jut ki az olimpiára. A 2016-os belgrádi Európa-bajnokság győztese szintén kijut Rióba. A csapatok 2016 tavaszán 
Firenzében szerezhetik meg a fennmaradó három (Afrika visszalépésével négy) helyet. A férfiválogatott számára reális cél, 
hogy címvédőként döntőbe jusson a kazanyi világbajnokságon, és már 2015-ben megszerezze az olimpiai indulás jogát.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A magyar vízilabda sportdiplomáciai helyzete kiemelkedőnek mondható. Egyre több magyar sportdiplomata foglal el meg-
határozó pozíciókat a FINA és a LEN padsoraiban.
Dr. Martin György 2008 óta a LEN TWPC tagja, 2012 óta alelnöke, míg Dr. Kemény Dénes a FINA edzőbizottságában tölt be 
tisztséget 2013 óta. 
Dr. Salamon Ferenc a LEN Érdemrend Bizottságának, Dr. Bodnár András a LEN Orvosi Bizottságának, Csurka Gergely a LEN 
Média Bizottságának tagja. Ugyancsak fontos a sportág számára, hogy az MÚSZ elnöke, Gyárfás Tamás az Európai Úszószö-
vetség kincstárnokaként és a FINA alelnökeként dolgozik 2012, illetve 2013 óta.
A szövetség hitvallása, hogy a legjobb sportdiplomácia az eredményesség, illetve a hazai rendezésű nemzetközi események 
megszervezése olyan színvonalon, hogy azok mind a nemzetközi tisztségviselőkben, mind a külföldi résztvevőkben a ma-
gyar vízilabdázásról, a szövetség munkájáról kedvező benyomást keltsenek. 
Újabb nagyszerű lehetőség lesz erre a 2014-es budapesti Európa-bajnokság. Nagyon fontos, hogy továbbra is legyenek 
olyan játékvezetőink, akiket a LEN és a FINA rendszeresen foglalkoztat, akik jelen vannak és közreműködnek a kupasoroza-
tokban és a nemzetközi válogatott eseményeken. 
Folyamatosan felmerül a sportág eladhatósága, a játék érthetőbbé és élvezetesebbé tétele. Ezzel kapcsolatban a közel-
múltban a magyar szövetség sokkal aktívabban lépett fel az elmúlt időszakban, mint korábban bármikor. 

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A válogatott keretek orvosainak személye, valamint a mögöttük álló intézményi háttér garanciát jelentenek a következő 
olimpiai ciklusra a sportolók sportegészségügyi gondozásának magas színvonalára. Mind Dr. Gábor Antal, mind Dr. Pavlik 
Attila sokéves tapasztalattal rendelkeznek a csapatsportágak sportorvosi ellátásának területén.  A férfiválogatottnál Illés 
Roland, a nőknél Horváth Ákos az elmúlt két években kiválóan látta el masszőri feladatát. Az elmúlt években előtérbe került 
a sportpszichológusok szerepe, a nőkkel dolgozó Sárvári György, és a férfiválogatottal foglalkozó Imre Tóvári Zsuzsa munká-
ja is hozzájárult a medencében elért sikerekhez.

Bár a vízilabda nem tartozik a doppingérzékeny sportágak közé, az MVLSZ mindent elkövet, hogy az egyre szigorodó szabá-
lyoknak, előírásoknak megfeleljen, és véletlenül se forduljon elő bármiféle mulasztás. Ezért egyrészt a sportolóktól a szö-
vetségi kapitányok szigorúan megkövetelik a holléti nyilvántartás pontos vezetését, másrészt szakembereink rendszeresen 
tájékoztatják a válogatott kerettagokat a doppingszabályok változásáról, az aktuális tiltólistáról. A kerettagoknak kötelessé-
gek mindenféle, nem a keretorvosok által végzett beavatkozás (gyógyszerezés, egyéb beavatkozások) előzetes egyeztetése 
a keretorvossal, vagy ha ez objektív akadályba ütközik, a keretorvos mielőbbi tájékoztatását a beavatkozásról.

A sportág létesítményhelyzete
A 2016-os olimpiára készülő felnőttválogatottak megfelelő számú és minőségű edzésmunkát tudnak elvégezni az NSK 
(NUVOK) kezelésében lévő uszodai infrastruktúrára támaszkodva.  A jelenleg is felújítás alatt lévő Hajós Alfréd Sportuszoda 
stábja a válogatottak valamennyi speciális igényét megpróbálja kielégíteni. Az együttműködés nagyon jó.



Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Sportágvezető: Dr. Kemény Dénes, elnök

Női válogatott
Szövetségi kapitány: Merész András
Edzők: Kelemen Attila, Németh Zsolt, Áts Bertalan; Erőnléti edző:  Klink Zoltán; Orvos: Dr. Pavlik Attila; Gyúró: Horváth Ákos; 
Gyógytornász: Moldvay Ildikó; Pszichológus: Dr. Sárvári György

Férfi válogatott
Szövetségi kapitány: Benedek Tibor; Edzők:  Dabrowski Norbert, Gergely István; Erőnléti edző: Horváth Tamás; Úszó edző: 
Egressy János; Orvos: Dr. Gábor Antal; Gyúró: Illés Roland; Pszichológus: Imre Tóvári Zsuzsanna

Olimpiai keretek
Férfi válogatott keret

Név szül. év Egyesület

Angyal Dániel 1992.03.29. Vasas

Bátori Bence 1991.12.28. Eger

Bedő Krisztián 1993.05.04. Eger

Bisztritsányi Dávid 1987.06.07. Eger

Decker Ádám 1984.02.29. Szeged

Decker Attila 1987.08.25. Szolnok

Erdélyi Balázs 1990.02.16. Pacific Tigers (Egyesült Államok)

Gór-Nagy Miklós 1983.01.08. Eger

Hárai Balázs 1987.04.05. Eger

Hosnyánszky N. 1984.03.04. Szolnok

Jansik Dávid 1991.02.28. Szolnok

Jansik Szilárd 1994.04.06. Szeged

Kovács Gábor 1989.04.30. Eger

Lévai Márton 1992.04.29. Szolnok

Madaras Norbert 1979.12.01. Pro Recco (Olaszország)

Nagy Viktor 1984.07.24. Szeged

Salamon Ferenc 1988.11.11. Eger

Szivós Márton 1981.08.19. Szeged

Tóth Márton 1985.09.28. Szeged

Török Béla 1990.03.23. Szolnok

Vámos Márton 1992.06.24. Szolnok

Varga Dániel 1983.09.25. Primorje Rijeka (Horvátország)

Varga Dénes 1987.03.29. Primorje Rijeka (Horvátország)

Zalánki Gergő 1995.02.26. Eger
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Női válogatott keret

Antal Dóra 1993.09.09. California Golden Bears (Egyesült Államok)

Bolonyai Flóra 1991.04.05. USC

Bujka Barbara 1986.09.05. Olympiakosz (Görögország)

Czigány Dóra 1992.10.23. Eger

Csabai Dóra 1989.04.20. DFVE

Gangl Edina 1990.06.25. Eger

Garda Krisztina 1994.07.16. DFVE

Gémes Alexa 1994.01.09. Szentes

Gurisatti Gréta 1996.05.14. DFVE

Hevesi Anita 1989.01.14. Szentes

Horváth Anna 1994.03.06. BVSC

Hováth Brigitta 1996.05.14. DFVE

Illés Anna Krisztina 1994.02.21. California Golden Bears (Egyesült Államok)

Kasó Orsolya 1988.11.22. DFVE

Keszthelyi Rita 1991.12.10. Orizzonte (Olaszország)

Kisteleki Dóra 1983.05.11. Rapallo (Olaszország)

Kisteleki Hanna 1991.03.10. ÚVSE

Menczinger Kata 1989.01.17. DFVE

Miskolczi Ibolya 1994.09.08. DFVE

Sikter Diána 1995.07.19. ÚVSE

Szűcs Gabriella 1988.03.07. Sabadell (Spanyolország)

Takács Orsolya 1985.05.20. Bogliasco (Olaszország)

Tóth Ildikó 1987.04.23. Messina (Olaszország)

Gundl Diána 1991.02.16. Szentes



8.32. VITORLÁZÁS
A nemzetközi vitorlássport fejlődése továbbra is jellemző a sportág minden területére – úgy az ifjúsági, mint az olimpiai –, 
a nyílt és párosverseny kategóriákra egyaránt. Az ISAF 128 tagországot számlál, amivel az egyik legnépesebb szakszövetség 
az olimpiai sportágak között.
Az egyes területek különbözősége talán csak abban mérhető le, hogy az egyes kategóriák még jobban elválnak egymástól a 
felkészülési és versenyrendszerükben. Minden területet a sajátos versenyrendszerek és a hajóosztályok követelményének 
megfelelő versenyzői képességek jellemeznek. Csak a hajóosztályok specialistái képesek jó eredmény elérésére a világver-
senyeken, amelyek ma már az egész éves versenyzésre épülő világkupa-sorozattal és pontszámítási rendszerrel jellemzik 
a vitorlás sportágat is. Az olimpiai kategóriák versenyzői, szinte 100%-ban, teljes időráfordítással, a négyéves ciklusnak 
rendelik alá tevékenységüket, és ezalatt csak a játékokra való felkészülésnek élnek. Így a megelőző és a kvalifikációs verse-
nyeken is csak a fizikailag, technikailag és mentálisan is magas szinten felkészült versenyzők teljesítménye lehet egyenletes, 
és szerezhetik meg az olimpiai kvalifikációt, illetve végezhetnek a versenyek élmezőnyében. 

Az olimpiai kategóriák limitált indulói létszáma tovább fokozta a rivalizálást, és ezzel együtt a versenyek színvonalának emel-
kedését. Minden olimpiai hajóosztályban kiegyenlített az élvonal – az aranycsoportokon belül (60 hajó osztályonként) csak a 
pillanatnyi forma dönt –, az adott területre jobban felkészült versenyzők végezhetnek az élvonalban.
A sportág egyenletes fejlődésével, népszerűségének emelkedésével szemben, továbbra is nagy kérdés az olimpiai státusz 
igénye szerinti – a média követelményeknek megfelelő – versenyrendezési forma megtalálása. A jelenlegi forma, a „Medal 
race” médiaközpontú rendezése némi javulást hozott ugyan, de nem adhatja vissza egy 6 napos küzdelem igazi atmoszféráját.

A magyar vitorlássport jelenlegi felkészülési és versenyrendszerével vegyes képet mutat a sportág teljes keresztmetszetét 
tekintve. Örvendetes fejlődés tapasztalható a nagyhajós versenyzés és a szabadidős vitorlázás területén. Hazánkban becs-
lések szerint kb. 20-25 ezer sportoló hajózik rendszeresen tavainkon. Javul az utánpótláskorúak edzésrendszere, aminek 
következtében évről évre javuló eredményeket érünk el ezen kategóriák nemzetközi versenyein, viszont lassabb a fejlődés 
az olimpiai kategóriákban, igaz az utóbbi években itt is történt komoly előrelépés. Az ok, hogy a sportág, mint az egész 
magyar sportélet, változáson megy keresztül, aminek vannak előremutató, de visszahúzó összetevői is. Biztató a helyze-
tünk az utánpótlás terén, ahol szűkebb keresztmetszeten ugyan, de jó műhelymunkával jönnek fel azok a tehetségek, akik 
a saját korosztályukban megszerzik azt a tudást és nemzetközi tapasztalatot, ami az eredményes olimpiai versenyzéshez 
szükséges. Így már látható az olimpiai kategóriák következő generációja, de belőlük csak akkor lehet eredményes olimpiai 
résztvevő, ha a sportág struktúráját és érdekeltségi viszonyait sikerül átalakítani a kor változásainak megfelelően, s a sport-
ág vezetése továbbra is kiemelt célként kezeli az olimpiai részvételt és ott az eredményes szereplést.

Összehasonlítva a sikeres nemzeteket és a magyar vitorlássportot, kitűnik, hogy vannak a vitorlázást kiemelt sportág-
ként kezelő „tengeri nagyhatalmak”, ahol a vitorlázás támogatása a gazdaság, a haditengerészet, a vitorlásüzlet egy része, 
megnyilvánulási formája. Ezek az országok a teljes olimpiai keresztmetszetet le kívánják fedni. 11 osztályban pályáznak a 
részvételre és sem a támogatás, sem az esélyek terén nem tudjuk felvenni velük a küzdelmet (Nagy-Britannia, Kanada, 
Németország, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Ausztrália, Kína, Lengyelország, Olaszország). 
A kisebb nemzetek között vegyes a háttér, többségük 2-3 hajóosztályban készül az olimpiai szereplésre, és néhány kiemelt 
versenyzőjének biztosítja csak a nemzetközi felkészülés feltételeit (Horvátország, Dánia, Svédország, Koreai Köztársaság, 
Izrael, Ausztria). Mások az 1-2 tehetséges versenyzőjüket támogatják csak, olimpiai szereplésük mögött nincs egy kialakult 
piramisrendszer, olimpikonjaik felkészülését más nemzetekkel, nemzetközi csapatokhoz kapcsolódva oldják meg (Szlové-
nia, Chile, Litvánia, Argentína).

A szövetség jelenleg minden a számára elérhető forrással és lehetőséggel biztosítja az olimpiai felkészülést. Tevékenységé-
nek nagy részét leköti még a 3650 fős tagság, a 129 tagegyesület és klub adminisztrációja, a nagyhajós, az ifjúsági, 
a nemzeti és olimpiai osztályok versenyeinek rendezése, valamint a működőképesség fenntartásához 
szükséges támogatók felkutatása, az együttműködés folyamatosságának kidolgozása. 
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Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    3
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  -

Válogatási elvek
• egyesületi tagság és versenyzési engedély;
• folyamatos magas színvonalú edzésmunka;
• tiltott teljesítményfokozó szerek nélküli felkészülés;
• MOB-szerződésekben foglalt követelmények betartása;
• MVSz-szerződésében foglaltak betartása;
• megfelelő életvitel, erkölcsi és akarati tulajdonság, sportszerű életmód;
• kifogástalan egészségi állapot;
• szakmai követelmények folyamatos teljesítése a válogatottság szakmai kritériumainak megfelelően;
•  a sportoló, szponzora, egyesülete és az MVSz támogatása mellett, a hosszú távú program teljesítésének válla-

lása garanciával.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Sportágunkban a jövő évi kanadai világbajnokságot kivéve a 2015 és 2016. évi laserversenyek helyszíneit még nem jelölték 
ki. Mivel a helyi adottságok, szélviszonyok, hullámzás, áramlás nagyban befolyásolhatják az eredményességet, ezért az 
alább feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek.

2014
finn világbajnokság 6-12. hely

finn Európa-bajnokság 6-10. hely

laser standard világbajnokság 15-23. hely

laser radial női Európa-bajnokság 16-19. hely

access 303 1 sz. Európa-bajnokság 1-3. hely

access 304 2 sz. Európa-bajnokság 1-3. hely

byte CII lány ifi olimpia 1-6. hely

byte CII fiú ifi olimpia 1-6. hely

soling Európa-bajnokság 1-6. hely

2015
finn világbajnokság 1-10. 

finn Európa-bajnokság 2-10.

laser standard világbajnokság 10-20.

laser radial női Európa-bajnokság 12-20.

access 303 1 sz. Európa-bajnokság 1-3.

access 304 2 sz. Európa-bajnokság 1-3. 

soling Európa-bajnokság 1-6.

Kvalifikációs stratégia
A kvalifikációs helyek elsősorban (összes hely 75%-a) a 2014 szeptemberében tartandó Santander (Spanyolország) ISAF 
összevont világbajnokságon szerezhetők meg, illetve a fennmaradó 25% a 2015. évi kanadai világbajnokságon, valamint 
még egy-két helyet 2015-2016-ban szerezhet meg európai versenyző. A kvótaszámok elsősorban a laser standard és a laser 
radial női osztályokban javítják esélyeinket az olimpiai részvétel szempontjából. Mindkét osztályban a fenti keretszámon kö-
zelében vannak jelenleg a legjobb versenyzőink. Finn kategóriákban a jelenlegi felkészülési program alapján jó eséllyel tel-
jesíthető az olimpiai kvóta megszerzése. A többi hajóosztályban kevésbé valószínű a szint teljesítése. Ennek megfelelően a 

felkészülési munka színvonalának javítását és a nemzetközi élvonalhoz való felzárkózás tervét a laser stan-
dard, laser radial és a finn hajóosztályokban célszerű folytatni.



Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
Nemzetközi kapcsolttartóink:
ISAF (Nemzetközi Vitorlás Szövetség): Wossala György, események bizottsága, döntési- tanácskozási joggal; dr. Hajdu Balázs 
szervezeti bizottság, alelnök döntési-tanácskozási joggal.
EUROSAF (Európai Vitorlás Szövetség): Wossala György, tiszteletbeli elnök döntési-tanácskozási joggal. 
Böröcz Bence fiatal és tehetséges versenybírónk kimagasló felkészültsége komoly nemzetközi elismerést szerzett és meg-
hívást kapott a 2014-es nankingi ifjúsági olimpia nemzetközi zsűrijének tagságába.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A feladatokat közös munka keretében, rugalmas együttműködésben a keretorvossal, pszichológussal, edzőkkel és verseny-
zőkkel a versenysportmenedzser szervezi, koordinálja, ellenőrzi. Keretorvos: dr. Góogl Álmos; Sportpszichológus: dr. Vura 
Márta; Erőnléti edző: dr. Rácz Levente. A vitorlássport nem tartozik a kifejezetten doppingérzékeny sportágak körébe, bár 
az utóbbi évek szabálymódosításai következtében a fizikai felkészültség egyre meghatározóbbá válik.  A sportágunkban 
nem történt doppingszabályok megsértése. A válogatott keretorvosa figyelemmel kíséri az étrendkiegészítők és egyéb 
gyógyszerek szedését. A Magyar Vitorlás Szövetség doppingellenes munkáját az érvényben lévő „Dopping szabályzata” 
alapján végzi. Jelenleg egy új sportágspecifikus szabályzat készítése van folyamatban.

A sportág létesítményhelyzete
Az MVSz vízirendezvényeinek központja jelenleg a 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 8. alatt található ingatlan. A kikötőt 
a Magyar Vitorlás Szövetség a ’80-as évek közepétől használja rendeletetésszerűen. 
A szövetség jelenleg egy magáncég tulajdonban lévő területet éves szerződésekkel bérel és bocsátja rendelkezésre saját és 
tagegyesületei által rendezett versenyek, edzőtáborok rendezéséhez. Egy 2012-es kormányrendelet több, azelőtt az MNV 
tulajdonában lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról rendelkezett, ezek közé tartozott a „szövi telep” is. 
Balatonfüred város kezdeményezésére 2012. szeptember 25-én a 269/ 2012. számú rendelet kihúzta az olimpiai központok 
sorából az ingatlant, a fejlesztésre és üzemeltetésre 2012. november 7-én kiírt pályázatot a Solum-Invest Kft. nyerte meg. 
Az MVSz jelenleg 2014. december 31-ig rendelkezik szolgáltatói keretszerződéssel, melyet a „szolgáltató” Solum-Invest 
Kft.-vel írt alá. 

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A felkészülési munkát irányítja és koordinálja:
Főtitkár: Holczhauser András; Versenysportmenedzser: Brencsán Ábel; Erőnléti edző: dr. Rácz Levente; Orvos: dr. Gógl 
Álmos; Pszichológusa: dr. Vura Márta
Hajóosztályedzők – Finn osztály: Luca Devoti, Kelemen Tamás; BYTE CII osztály:  Eszes Tamás, Csomai József; Laser osztály: 
Eszes Tamás, Csomai József.

Olimpiai keretek

1. Berecz Zsombor 1986.04.26. MVM SE Finn

2. Érdi Mária 1998.02.18. Yacht Club Bud. Laser Radial

3. Virág Flóra 1996.06.25. THE-YKA Nacra 17

4. Gecse Balázs 1996.11.22. Procelero SE Nacra 17

5. Margitics Botond 1990.11.21. BS-Fűzfő VK 470

6. Serke Áron 1992.12.15. BYC 470

7. Sipos Orsolya 1994.05.22. MTK 470

8 Sipos Zsófia 1991.05.28. MTK 470

9. Tomai Balázs 1988.10.23. MVM SE Laser

10. Vadnai Benjamin 1995.12.30. BYC Laser Standard

11. Vadnai Jonatán 1998.03.27. BYC Laser Radial
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Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek, javaslatok
A jelenlegi gazdasági helyzetben nehezen tervezhető a felkészülési munka a szövetségi bevételek bizonytalansága miatt. 
A válogatottakat adó egyesületekkel jó a kapcsolat, közös a felkészülési munka terheinek viselése, de a megvalósításban ne-
héz a tervezett színvonal tartása az anyagi lehetőségek szűkülése miatt. Az olimpiai felkészülés színvonalának emelése így 
az anyagi helyzet függvénye jelenleg. Az állami támogatás mellett csak a sportág saját bevételeinek növelésével lehetséges 
a szükséges pénzügyi feltételeket előteremteni a magasabb színvonalat igénylő szakmai munkához. 
A vitorlás sportágnak tehát megvannak a feltételei ahhoz, hogy a szakmai munka színvonalát lényegesen javítsa és ered-
ményes olimpiai sportággá lépjen elő. Ehhez a központi állami támogatás nem elegendő, így kénytelen az MVSz az olimpiai 
felkészülés fentiekben leírt feltételeit saját erőből, szponzori támogatásokból megteremteni, és a nemzetközi élvonalhoz 
közel álló, sikeres felkészülési programját teljesíteni.



8.33. SZÖRF
Magyarország az egyetlen olyan tengerparttal nem rendelkező ország az olimpiai résztvevők között, amely mindkét ver-
senyszámban indított (kvalifikált) versenyzőt az elmúlt olimpiákon.
A szövetségnek 26 tagegyesülete van, a versenyzői létszám nagyságrendileg 500 fő, de a hobbiszörfösök száma 10 000 fő 
körül mozog. Célunk, hogy minél több embert, elsősorban fiatalt bevonjunk a versenyrendszerbe. Ennek érdekében olyan 
versenyeket is rendezünk, ahol amatőr tudással is bátran rajthoz lehet állni, egyesületeink pedig inkább a fiatal korosztályt 
célozzák meg nyári szörftáborok rendezésével.
A legjobb eddigi olimpiai eredmények mindkét olimpiai szakágban 19. Gádorfalvi Áron (Peking 2008), 18. Detre Diána 
(London 2012). Utánpótlás szinten: U21-es Eb 3. hely Cholnoky Sára. Az ifjúsági olimpián Nikl András a 12. helyen végzett 
2010-ben.

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    2
• aranyérmek száma:      -
• összes érem száma:      -
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  1

Válogatási elvek
A keretkialakítás szempontjai, válogatási elvek 2014. évre:

• eredményesség (Hyeres, Európa-bajnokság, világbajnokság)
• sportoló adottságai, fejlődési lehetőségei 

A keretkialakítás szempontjai, válogatási elvek 2015. évre:
• eredményesség/világbajnokság, ill. ha további válogatás kell – Hyeres

Háromszintes keretkialakítás, eredményesség szerinti – szintenként különböző – támogatási és premizálási rendszer, illetve 
a rendszeres felmérések, válogatók, valamint tesztversenyek eredményei alapján reméljük, a mindenkor legjobb férfi és női 
versenyzőt tudjuk az olimpiára felkészíteni.
Az olimpia tekintetében, ha szerencsés esetben több versenyző is szintet fut, úgy közöttük a szövetségi kapitány javaslatára 
az elnökség válogatóversenyeket fog kiírni 2015-re vagy 2016-ra. (A pontos versenynaptár hiányában ez egyelőre korai, 
mindenképp kontinensviadal, vb vagy nagyobb világkupaverseny lesz).

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
A 2016-ig a vb-k és Eb-k célkitűzései éves bontásban:

• tervezett induló versenyzők száma:    2-2 fő
• aranyérmek száma:       -
• összes érem száma:       - 
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):   - 

Kvalifikációs stratégia
A kvalifikáció megszerzésének első lehetséges időpontja: 2014. szeptember 8-21. között rendezett ISAF világbajnokságon 
lesz a spanyolországi Santanderben. Cél, hogy mindkét versenyzőnk az első kvalifikációs versenyen megszerezze a kvótát, 
igaz ez most jóval nehezebb feladat lesz, mint az elmúlt olimpiákon, hiszen az első 50%-ban kell lenni a kvótára esélyes 
nemzetek között az eddigi 75% helyett. A második lehetőség a 2015-ös RSX világbajnokság lesz, melynek időpontját 2014. 
augusztus 1-ig határozzák meg. Itt kell bebiztosítanunk az olimpiai részvételt. Igaz, az új rendszer szerint a harmadik körben 
földrészenként is kiosztanak majd 1-2 kvótát, de a két világbajnokság valamelyikén tervezzük a szintek teljesítését.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
1999-ben és 2000-ben kiváló feltételek mellet készülhettünk (kormányok közötti meg-
állapodások értelmében) spanyol, illetve francia edzőtáborozásokon a 
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két ország sportdiplomáciájának eredményeképp. Idén a szövetség vezetői Marokkóban a Magyar Vitorlás Szövetséggel 
közösen aláírtak egy együttműködési megállapodást a Marokkói Királyság Vitorlás Szövetségével. Az együttműködés lehe-
tőséget teremthet a közeljövőben arra, hogy a téli szezon alatt is kiváló körülmények között készülhessenek a válogatott 
versenyzők. Nagy segítséget jelentenének az így megszervezett tengerparti (mediterrán vagy meleg égövi) edzőtáborozási 
lehetőségek más európai országokban is. 
Az európai „szörfnemzetekkel” (Franciaország, Lengyelország) szívesen edzőtáboroznánk közösen, de a kis nemzetek egy-
egy kiemelkedő versenyzőjével és edzőjével is örömmel együttműködnénk, az idén sikerült az egyik kiválóan képzett len-
gyel szakedzőt Tomasz Stefanszkit a keret mellé edzőtáborokra leszerződtetni, hogy segítse a szövetségi kapitány munkáját.

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A sportágat meghatározó országok már Atlantában is rendelkeztek komolyabb orvosi háttérrel. A sydneyi olimpián egyér-
telműen bebizonyosodott, csak komoly orvosi háttérrel lehet kiemelkedő eredményt elérni. Athénban is a jó kondíció, a kis 
testsúly, a nagy állóképesség és a gyors regenerálódás volt a siker záloga. A mezőny első harmadában általában maximáli-
san kidolgozott izomzatú szikár „atléták” álltak a deszkákon. 
Az idei évtől komolyabb szakmai, terhelésdiagnosztikai háttérrel tudunk dolgozni, ehhez viszont komoly forrásokra van 
szükségünk, hogy a színvonalat biztosítani tudjuk folyamatosan az olimpiáig.
Az előző felkészülési ciklus és az olimpia ideje alatt a rendszeres tájékoztatások és ellenőrzések kielégítők és megnyugtató-
ak, az írásos tájékoztató kiadványok hasznosak voltak. A továbbiakban is igényt tartanánk a szóbeli és írásos tájékoztatókra, 
kiadványokra a naprakész tiltott szerek listájára.
Tudjuk, hogy a doppinglabor működtetése és a tesztek költségesek, azonban kérjük évente legalább 2-2 alkalommal min-
den válogatott sportolónk ingyenes ellenőrzését. 2014-ben dr. Tállay András keretorvos már megtartotta első doppingelle-
nes tájékoztatóját válogatott sportolóink számára. 

A sportág létesítményhelyzete
A szövetségnek nincs a tulajdonában kifejezetten szörfözésre szolgáló létesítmény, ilyet a szövetség nem is bérel. A szö-
vetség Balatonfüreden bérel egy szörftárolót a „Nemzetközi Vitorlás Központ”-tól évente megújuló szerződés alapján. A 
szárazföldi felkészülés céljára a szövetség tornatermet vesz igénybe Budapesten (bérleti jogviszony).
Sportlétesítményként a szövetség számára a kiváló infrastruktúrával rendelkező kikötők jöhetnek szóba. 

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
A felkészülésért felelős szakemberek: Utassy Loránd szövetségi kapitány; sportági technikai szakértő, edző: Tomasz Stefans-
ki (alkalmanként); Szárazföldi edző: dr. Rácz Levente; Terhelésdiagnosztikai szakember: dr. Kovács Péter; Masszőr: Fehér 
Tamás; Orvos: dr. Tállay András.

Olimpiai keretek
Nők: Detre Diána Klaudia (BYC) 1983; Cholnoky Sára Katalin (Magyar Szörf Akadémia SE) 1988
Férfiak: Gádorfalvi Áron (Magyar Szörf Akadémia SE) 1977; Nikl András István (Magyar Szörf Akadémia SE) 1995

Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
2014-2015.: 2-2 db új, komplett felszerelés beszerzésére lenne szükség.



8.34. VÍVÁS
A Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) tagszövetségeinek száma: 149. Az elmúlt két évtizedben a FIE vezetése rendkívül so-
kat tett a vívás világméretű elterjesztése érdekében. Az európai vívás hegemón szerepe mellett ma már Ázsia, Észak- és 
Dél-Amerika, a Közel-Kelet és Afrika országai is jelentős erőt képviselnek a nemzetközi vívó életben. Kifejezetten szembe-
tűnő Dél-Korea, Kína, az Egyesült Államok és Venezuela fejlődése. Az olimpiai kvalifikáció és az olimpia, a világbajnokságok 
eredményei is a nemzetközi élmezőny kiegyenlítődését mutatják, mégis a nemzetközi vívó életben változatlanul Oroszor-
szág, Olaszország, Franciaország vívói jelentik a csúcskategóriát. Magyarország a nemzetek rangsorában az érem- és pont-
táblázaton az elmúlt években a 4-6. helyek valamelyikét tudta megszerezni.
A 2012-es XXX. nyári olimpián Szilágyi Áron aranyérmet szerzett, a 2013-as budapesti világbajnokságon a magyar csapat 
egy aranyérmet és két bronzérmet vívott ki. Örömteli tény, hogy az utánpótlás korosztályban ugrásszerű a fejlődés.
A Magyar Vívó Szövetség 76 tagszervezettel rendelkezik. Ez a szám az elmúlt 2 évet figyelembe véve 12%-os növekedést 
mutat. A sportág lefedettsége egy megye (Somogy) kivételével megvalósult. A vívósportban a versenyzési engedéllyel ren-
delkezők száma  2013-ban 1628 fő volt. 
A felnőtt és junior világbajnokságon 6 egyéni és 6 csapat versenyszám szerepel tőr, párbajtőr és kard fegyvernemben a 
műsoron. Az olimpia műsorán azonban 10 versenyszám található meg, úgy, hogy 12 versenyszám közül a FIE döntése alap-
ján olimpiánként rotálva 2 csapatszám kimarad a programból. A 2016-os XXXI. nyári olimpián nem lesz férfi kardcsapat és 
női tőrcsapat versenyszám. Ez jelentős hátrány és probléma a sportág számára, hiszen az olimpiai kvalifikáció rendszere is 
ehhez igazodik 4 évenként változó versenyszám összetételében.
A riói eredményességünket jelentős mértékben befolyásolhatja, hogy két olyan versenyszám nem szerepel a program-
ban, melyben nagy hagyományokkal és kiváló eredményekkel rendelkezik a magyar vívósport. A három fegyvernem 
differenciálódása egyre jobban érvényesül, elsősorban az évközi versenysorozatban. A világbajnokságot és az Euró-
pa-bajnokságot kivéve mind időben, mind pedig versenyhelyszín tekintetében jelentősen eltér a fegyvernemek verse-
nyeztetési programja egymástól. A nemzetközi versenyprogramban jelentős változások várhatók 2014. szeptember 
1-től. Az évközi GP-k és vk-k helyszíne megváltozik és szinte minden földrészen rendeznek majd kvalifikációs versenyt.  
Ez jelentősen befolyásolja a szövetség jövőbeni gazdálkodását. A fegyvernemi differenciálódás jól nyomon követhető az 
egyesületek és a vívómesterek tekintetében is.  Ma Magyarországon már nem működik olyan egyesület, amely mind a 6 
fegyvernemmel foglalkozna. Az edzők pedig kizárólag egy fegyvernemet oktatnak. 

Célkitűzések
• tervezett kvalifikált versenyzők száma:    12-14
• aranyérmek száma:      1
• összes érem száma:      2-3
• olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján):  10-20

Válogatási elvek
A válogatott kerettagsággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket írásban rögzíteni kell.
A versenyzőktől elvárható kötelezettségek:

• a lehető legjobb eredményre való törekvés mind a felkészülés, mind pedig a versenyzés során;
•  a WADA és a hazai doppingelőírásoknak maradéktalan betartása, beleértve a holléti nyilvántartás szabályai-

nak pontos betartását;
• a szövetséggel, a fegyvernemi vezetőedzővel történő konstruktív együttműködés;
• a szövetség által elrendelt doppingteszteken való részvétel;
• a szövetség által szervezett orvosi vizsgálatokon és teszteken történő részvétel;
•  a válogatott központi edzőtáboraiban vagy a vezetőedző által előírt keretedzéseken, erőnléti edzésen történő 

részvétel;
• az előírt versenyeken történő indulás;
• a vezetőedző által összeállított csapatokban történő részvétel vállalása;
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•  a szövetség marketingtevékenységével való együttműködés és a reklámszabályzatban foglalt előírások betar-
tása, illetve a válogatott eseményeken a szövetség által biztosított szponzori emblémák viselése;

•  a sportág reprezentálása a szövetség által megjelölt versenyeken, illetve a szövetségi szponzorok igényeinek 
való megfelelés;

• az MVSZ tagszervezeteinek sportpromóciós célú látogatása;
• az etikai szabályzat szellemének és előírásainak betartása;
•  a szövetség imázsának és a sportág társadalmi megítélésének rontására alkalmas nyilatkozattól és megnyilvá-

nulástól való tartózkodás.

Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények
Megnevezés Európa-bajnokság 

(2014-2015-2016.)
Világbajnokság 

(2014-2015.)

Aranyérmek száma 1 1

Érmek száma 2-3 1-3

Pontszerző helyezések 3-4 2-3

Olimpiai pontok száma 10-20 10-18

Kvalifikációs stratégia
Bár a kvalifikációs időszak csak 2015 áprilisában kezdődik, addig is minden csapatvilágkupán részt kell venni azokban a 
fegyvernemekben, amelyek csapatszámai szerepelnek az olimpián és reális esélyük van a kvalifikáció megszerzésére (férfi 
párbajtőr, női párbajtőr, női kard).
Ennek szakmai indoklása: a FIE gördülő ranglistát alkalmaz, a világkupákon a direktkieséses tábla felállítása a mindenkori 
aktuális ranglista alapján történik. Ennek alapján fontos a minél jobb ranglistahelyezés megszerzése, megőrzése, mely dön-
tően befolyásolja az éves világversenyeken és a kvalifikációs sorozat eredményességét.
Azokban a fegyvernemekben, ahol csak egyéni számban rendeznek viadalt az olimpián, valamint ahol nincs reális esély a 
kvalifikáció kivívására, a részvételre esélyes 2-4 versenyző menedzselése az elsődleges feladat.

Sportdiplomáciai feladatok, nemzetközi tisztségviselők
A magyar vívósport sportdiplomáciai helyzete az elmúlt két évtizedben jelentősen gyengült, amit mi sem bizonyít jobban, 
mint az a tény, hogy az 1990-es években a Nemzetközi Vívó Szövetségnek magyar főtitkára – Dr. Kamuti Jenő – volt, aki az-
tán később évekig az Európai Vívó Konföderáció vezetője is volt, ezzel szemben 2012-ben Magyarországnak mindösszesen 
két bizottsági helye maradt a FIE- ben. A FIE 2012 őszén megtartott rendes tisztújító kongresszusa jelentős sportdiplomá-
ciai áttörést hozott. A gondos és alapos előkészítés, valamint felkészülés eredményeképpen a FIE közgyűlése a következő 
ciklusra hét magyar tisztségviselőt is megválasztott, akik szinte minden bizottság és szakmai testület munkájában (jogi, 
orvosi, szabály, edzői, nők, veterán, fegyelmi) jelen vannak.
2014. június 1-től dr. Kulcsár Krisztián lesz a Nemzetközi Vívó Szövetség technikai igazgatója, így tovább bővült a Nem-
zetközi Vívó Szövetségben honfitársaink által betöltött tisztségek száma. Csampa Zsolt elnök úr kezdeményezése alapján 
együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vívó Szövetség az Olasz Vívó Szövetséggel és a Tunéziai Vívó Szövetséggel. 
Előkészítő tárgyalások folynak az együttműködésről a francia szövetség képviselőivel.
Kimondható, hogy a magyar vívósport sportdiplomáciai szempontból nézve kitört az elszigeteltségből és jó úton halad 
afelé, hogy visszakerüljön a nemzetközi vívóélet sportdiplomáciai vérkeringésébe. 



Nemzetközi tisztségviselők:
Név Tisztség a FIE-ben Tisztség EFC

Kulcsár Krisztián Szabály Bizottság COMEX tag, Versenyző Bizottság

Kamuthy Jenő Tiszteletbeli alelnök, Orvosi Bizottsági tag orvosi Bizottság, 

dr. Czeglédy Edina Jogi Bizottság

dr. Ferdinándy Györgyi FIE Veterán Bizottság (tag)

dr. Máttyus Ádám Fegyelmi Bizottság

Tuschák Katalin Nők és Vívás Bizottság

Szepesi László Edzők Bizottsága

Szekeres Pál Kerekesszékes Biz. (IWAS) alelnök

A sportág sportegészségügyi ellátása, doppingellenes küzdelem
A válogatott sportegészségügyi ellátásának rendszere messze nem áll azon a nemzetközi szinten, ahol vetélytársaink által 
igénybe vehető szolgáltatási rendszerek működnek (Kína, Korea, Oroszország, Olaszország, Egyesült Államok, Németor-
szág). Az elmúlt időszakban azonban jelentős előrelépés történt. A sportolókat felkészítő szakmai stábot állított fel a Ma-
gyar Vívó Szövetség. Ennek a sportszakmai stábnak tagja a vívóedző mellett orvos, pszichológus, gyúró, fizikai, rekreációs 
edző is.
Dr. Téglásy György keretorvos irányítja a sportegészségügyi hátteret. Munkájára továbbra is támaszkodni kíván a sportág. 
A válogatott sportolókkal jelenleg két pszichológus foglalkozik: dr. Kárpáti Róbert és Balassa Levente. Németh Kálmán és 
Bodnár József masszőrök munkájára nagy szükség van. Kiváló szakemberek, akik sok esetben „pszichológusi” feladatokat is 
ellátnak. A fentiek ellenére változatlanul megoldatlan problémák:

•  rendezetlen a pszichológus, terapeuta, gyógytornász, a sportorvosi vizsgálatok igénybevételének lehetősége 
és rendje.

• nem tisztázott az OSEI által biztosított szolgáltatások rendje és mennyisége.
A magyar vívósportban az elmúlt négy évből nem ismerünk egyetlen doppingesetet sem.  A vívósport egyébként nemzet-
közi szinten sem tartozik a doppingérzékeny sportágak közé.  A Szövetségben külön megbízott munkatárs látja el a doppin-
gellenes koordinátor feladatkörét. Az MVSZ-ben a doppingellenes koordinátor feladatai; a hazai és nemzetközi holléti nyil-
vántartási rendszerek kezeléséből adódó szövetségi feladatok ellátása, az éves doppingjelentés elkészítése, a HUNADO 
által szervezett felvilágosító és nevelő célokat szolgáló képzések igénylése, a MACS által szervezett eseményeken az MVSZ 
képviselete, továbbá a hazai rendezésű nemzetközi versenyeken a doppingellenőrzések teljes körű menedzselése (igényfel-
mérés, megrendelés, majd a versenyen a doppingellenőrzés szabályszerű lebonyolíthatóságának biztosítása). A szövetség 
szoros és aktív kapcsolatot ápol a MACS-csal, minden hazai és nemzetközi kötelezettséget betart, valamint közreműködik 
azok betartatásában.
A korábbi években minden alkalommal részt vettünk a MACS által kötelezően előírt eseményeken és ösztönöztük tagjain-
kat, hogy vegyenek részt felvilágosító előadásokon és konferenciákon. Az MVSZ 100 db doppingmintavételt rendelt meg 
2013-ban, beleértendő a 2013. évi junior Európa-bajnokság, illetve a felnőtt és kerekesszékes világbajnokságot is, ami 
jelentősen megnövelte a megrendelt mintavételek számát (összesen 84 db). A fennmaradó mintavételeket a hazai rende-
zésű világkupákra és Grand Prix-versenyekre rendelte meg a szövetség (WestEnd GP, női tőr vk egyéni és csapat, junior vk 
4 fegyvernemes, Gerevich-Kovács- Kárpáti GP). Az MVSZ 2013. október 1-jén az utánpótláskorú versenyzők részére tartott 
a MACS szakmai támogatásával felvilágosító, nevelő tájékoztatót. A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megtartott 
tájékoztatón összesen 120 fő versenyző és edző vett részt. A tájékoztatón Dr. Tiszeker Ágnes mintegy másfél órában tartott 
előadást a hatályos doppingszabályzat részleteiről, kiemelve a legfontosabb változásokat, fontos sarokpontokat. Hasonló 
doppingellenes tájékoztatót tartottunk a 2014. évi jeruzsálemi kadet-junior Eb előtt is, ahol szintén Dr. Tiszeker Ágnes 
tartott doppingellenes tájékoztatót a kiutazó sportolóknak. A jelenleg is érvényes MACS Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati 
Csoport (RTP) listáján kilenc fő vívó szerepel: Boczkó Gábor, Decsi Tamás, Imre Géza, Iliász Nikolász, Lontay Balázs, 
Mohamed Aida, Nemcsik Zsolt, Szász Emese és Szilágyi Áron. Utóbbiak közül Nemcsik Zsolt és Lontay 
Balázs visszavonult élsportolói tevékenységétől, így az MVSZ ez év márciusában kezde-
ményezte az RTP-listáról való eltávolításukat.
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A sportág létesítményhelyzete
A sportág létesítmény ellátottsága rossz, a meglévő létesítmények korszerűtlenek, a szolgáltatásaik alacsony színvonalúak. 
A létesítmények igénybevételéért igen magas bérleti díjat kell fizetni. A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban lévő köz-
ponti vívóterem jelenti a bázist. Átfogó felújítására az elmúlt 35 évben nem került sor. A fent leírt általános megállapítások 
kifejezetten érvényesek erre a sportközpontra. A Tata Olimpiai Sportközpont edző, vívóterme is felújításra szorul. Mérete 
nem alkalmas a világversenyekre készülő, 6 fegyvernemet összefogó edzőtábor megtartására. A sportágban működő olim-
piai felkészülés szempontjából meghatározó szakosztályok helyzete (BHSE, MTK, BVSC, UTE, GEAC) pontosan beilleszthető 
a magyar sport általános helyzetébe. Jelentősek a működési, fenntartási problémák, a létesítmények üzemeltetési és kar-
bantartási gondjai. Az egyesületi vívótermek is felújításra szorulnak.

Az olimpiai felkészítést irányító szakemberek
Megnevezés Név

Női párbajtőr vezetőedző Kovács Iván

Női párbajtőr utánpótlásedző Plásztán Attila

Női párbajtőr utánpótlásedző Mincza-Nébald Ildikó

Férfi párbajtőr vezetőedző Udvarhelyi Gábor

Férfi párbajtőr utánpótlásedző Andrásfi Tibor

Férfi párbajtőr utánpótlásedző Borosné Eitner Kinga

Női kard vezetőedző Gárdos Gábor

Női kard utánpótlásedző Fehér Gábor

Női kard utánpótlásedző Gulácsi Ferenc

Férfi kard vezetőedző Somlai Béla

Férfi kard utánpótlásedző Navarrete József

Férfi kard utánpótlásedző Varga József

Női tőr vezetőedző Kreiss Gábor

Női tőr utánpótlásedző Kiss Tibor

Férfi tőr vezetőedző Szlovenszky István

Férfi tőr utánpótlásedző Marco Goncalves

Férfi tőr utánpótlásedző Érsek Zsolt

Fizikai edzők
női-férfi párbajtőr, férfi tőr Preisler Gábor

női kard Aijkler Zita

férfi kard Tóth Ádám

női tőr Ramocsa Gábor

Olimpiai keretek
1. Szilágyi Áron 1990. Vasas férfi kard egyéni

2. Gémesi Csanád 1986. GEAC férfi kard egyéni

3. Szatmári András 1993. Vasas férfi kard egyéni

4. Iliász Nikolász 1991. Vasas férfi kard egyéni

5. Decsi Tamás 1982. KVSE férfi kard egyéni

6. Gáll Csaba 1989. GEAC férfi kard egyéni

7. Gémesi  Bence 1989. GEAC férfi kard egyéni

8. Ravasz Etele 1992. Vasas férfi kard egyéni

9. Puy Sebestyén 1991. Vasas férfi kard egyéni

10. Márton Anna 1995. MTK női kard egyéni

11. Várhelyi Anna 1991. BVSC női kard egyéni

12. Várhelyi Kata 1993. BVSC női kard egyéni



13. Gárdos Judit 1992. MTK női kard egyéni

14. Garam Nóra 1990. MTK női kard egyéni

15. Mikulik Júlia 1990. BVSC női kard egyéni

16. László Luca 1994. UTE női kard egyéni

17. Varga Dóra 1986. BVSC női kard egyéni

18. Szabados Gábor 1985. Építők férfi tőr egyéni és csapat

19. Szabados Kristóf 1990. Építők férfi tőr egyéni és csapat

20. Dósa Dániel 1996. Törekvés férfi tőr egyéni és csapat

21. Mátyás Bálint 1994. Törekvés férfi tőr egyéni és csapat

22. Széki Bence 1988. Építők férfi tőr egyéni és csapat

23. Németh András 1995. BHSE férfi tőr egyéni és csapat

24. Németh Gábor 1993. BHSE férfi tőr egyéni és csapat

25. Mohamed Aida 1976. UTE női tőr egyéni és csapat

26. Knapek Edina 1977. BHSE női tőr egyéni és csapat

27. Varga Gabriella 1982. BHSE női tőr egyéni és csapat

28. Varga Katalin 1980. BHSE női tőr egyéni és csapat

29. Kreiss Fanni 1989. UTE női tőr egyéni és csapat

30. Gólya Fruzsina 1994. UTE női tőr egyéni és csapat

31. Schmél Viktória 1996. UTE női tőr egyéni és csapat

32. Szalai Szonja 1994. BHSE női tőr egyéni és csapat

33. Lupkovics Dóra 1993. BHSE női tőr egyéni és csapat

34. Jeszenszky Szilvia 1982. Terézváros női tőr egyéni és csapat

35. Boczkó Gábor 1977. BHSE férfi pbt egyéni és csapat

36. Imre Géza 1974. BHSE férfi pbt egyéni és csapat

37. Szényi Péter 1987. MTK férfi pbt egyéni és csapat

38. Rédli András 1983. Balaton férfi pbt egyéni és csapat

39. Somfai Péter 1980. BHSE férfi pbt egyéni és csapat

40. Hanczvikkel Márk 1990. Balaton férfi pbt egyéni és csapat

41. Pádár Tamás 1982. BVSC férfi pbt egyéni és csapat

42. Budai Dániel 1989. BHSE férfi pbt egyéni és csapat

43. File Mátyás 1991. Balaton férfi pbt egyéni és csapat

44. Peterdi András 1988. PTE-PEAC férfi pbt egyéni és csapat

45. Szász Emese 1982. VASAS    női pbt egyéni és csapat

46. Révész Julianna 1983. BVSC női pbt egyéni és csapat

47. Tóth Hajnalka 1976. BVSC női pbt egyéni és csapat

48. Budia Dorina 1992. BHSE női pbt egyéni és csapat

49. Antal Edina 1990. VASAS    női pbt egyéni és csapat

50. Bukócki Bianka 1988. BVSC női pbt egyéni és csapat

51. Mihály Kata 1990. DHSE-PMD női pbt egyéni és csapat

52. Bossányi-Jung Alexandra 1988. BHSE női pbt egyéni és csapat

53. Bohus Réka 1995. AVA női pbt egyéni és csapat

54. Kolczonay Anna 1992. BHSE női pbt egyéni és csapat

55. Felker Adrienn 1995. Balaton női pbt egyéni és csapat

56. Kun Anna 1995. OMS-Tata női pbt egyéni és csapat

57. Várnai Vivien 1994. BHSE női pbt egyéni és csapat
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Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők, észrevételek javaslatok
•  Kiszámítható, tervezhető állami támogatási rendszer. A finanszírozási és elszámolási rendszer fegyelmezett 

betartása mellett a szabályozás és a végrehajtás is vegye figyelembe a sportági sajátosságokat, szakmai 
szempontokat.

•  A vívósport bevételteremtő képességének növelése. A szövetség állami támogatástól való függőségének 
enyhítése a saját bevételeinek növelése útján.

•  Az egyesületekben élsport terén folyó szakmai munka támogatása.  A műhelytámogatási rendszer olimpiai 
ciklust átfogó időtávú, eredményorientált kialakítása.

•  Az éves szakmai tervek, a rendelkezésre álló források időbeni összehangolása a vívósport speciális 
felkészülési, versenyeztetési ritmusához igazodó módon.

• A sikeres kvalifikáció érdekében részletes szakmai, menedzselési és pénzügyi terv kidolgozása.
•  A felkészülés folyamatában szükséges egyéb sportszakemberek pszichológus, gyógytornász, terapeuta, 

kondicionáló edző, gyúró, fegyvermester foglalkoztatási feltételeinek összehangolása az érintett szervekkel: 
MOB–OSEI–MVSZ.
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1896 I. Athén 04.06-04.15 14 9 43 241 0 241

1900 II. Párizs 05.14-10.28 24 18 95 975 22 997

1904 III. St. Luis 07.01-11.23 12 15 91 645 6 651

1908 IV. London 04.27-10.31 22 22 110 1971 37 2008

1912 V. Stockholm 05.05-07.27 28 14 102 2359 48 2407

1916 VI. Berlin Elmaradt

1920 VII. Antwerpen 04.20-09.12 29 22 154 2561 65 2626

1924 VIII. Párizs 05.04-07.27 44 18 126 2954 135 3089

1928 IX. Amszterdam 05.17-08.12 46 15 109 2606 277 2883

1932 X. Los Angeles 07.30-08.14 37 15 117 1206 126 1332

1936 XI. Berlin 08.01-08.16 49 20 129 3632 331 3963

1940 XII. Tokió/Helsinki Elmaradt

1944 XIII. London Elmaradt

1948 XIV. London 07.29-08.14 59 18 136 3714 390 4104

1952 XV. Helsinki 07.19-08.03 69 18 149 4436 519 4955

1956 XVI.
Melbourne 11.22-12.08 67 18 145 2791 364 3155

Stockholm 06.10-06.17 29 1 6 147 12 159

1960 XVII. Róma 08.25-09.11 83 18 150 4727 611 5338

1964 XVIII. Tokió 10.10-10.24 93 20 163 4473 678 5151

1968 XIX Mexikó 10.12-10.27 112 19 172 4735 781 5516

1972 XX. München 08.26-09.11 121 22 195 6075 1059 7134

1976 XXI. Montreal 07.17-08.01 92 22 198 4824 1260 6084

1980 XXII. Moszkva 07.19-08.03 80 22 203 4064 1115 5179 2 930 2 685 5 615

1984 XXIII. Los Angeles 07.28-08.12 140 22 221 5263 1566 6829 28 742 4 863 4 327 9 190

1988 XXIV. Szöul 09.17-10.02 159 24 237 6197 2194 8391 27 221 6 353 4 978 11 331

1992 XXV. Barcelona 07.25-08.09 169 26 257 6652 2704 9356 34 548 7 951 5 131 13 082

1996 XXVI. Atlanta 07.19-08.04 197 27 271 6806 3512 10318 47 466 9 413 5 695 15 108

2000 XXVII. Sydney 09.15-10.01 199 28 300 6582 4069 10651 6858 46 967 10 735 5 298 16 033

2004 XXVIII. Athén 08.13-08.29 201 28 301 6296 4329 10625 6997 45 000 15 534 5 966 21 500

2008 XXIX. Peking 07.25-08.10 204 28 302 6305 4637 10942 70 000 18 092 6 470 24 562

2012 XXX. London 07.27-08.12 204 26 302 5866 4662 10528 5770 21 000

2016 XXXI. Rio de Janeiro 28

9. MELLÉKLETEK
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A NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK MAGYAR ADATAI
Magyar helyezések
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1896 I. Athén 2 1 3 2 - 1 6 38 6 6 6 15 7 0 7

1900 II. Párizs 1 2 2 3 3 - 5 40 7 7 4 21 17 0 17

1904 III. St. Luis 2 1 1 1 1 - 4 28 4 5 2 9 4 0 4

1908 IV. London 3 4 2 5 4 2 9 74 6 7 8 37 63 0 63

1912 V. Stockholm 3 2 3 5 3 2 8 66 10 9 11 52 119 0 119

1916 VI. Berlin Elmaradt

1920 VII. Antwerpen A magyar csapat nem kapott meghívást

1924 VIII. Párizs 2 4 4 2 4 5 10 69 12 13 11 53 86 3 89

1928 IX. Amszterdam 5 5 - 3 4 3 10 80 9 11 11 57 94 16 110

1932 X. Los Angeles 6 5 5 4 5 2 16 111 6 9 10 34 52 2 54

1936 XI. Berlin 10 1 5 7 7 4 16 134 3 8 19 98 197 19 216

1940 XII. Tokió/Helsinki Elmaradt

1944 XIII. London Elmaradt

1948 XIV. London 10 5 13 10 10 2 28 199 5 4 13 72 107 21 128

1952 XV. Helsinki 16 10 16 6 9 7 42 269 3 3 15 100 162 27 189

1956 XVI.
Melbourne 9 10 7 10 11 6 26 199 4 5 11 81 88 20 105

Stockholm - - - - - - - - - - 1 1 3 - 3

1960 XVII. Róma 6 8 7 9 7 4 21 155 7 5 17 105 153 27 180

1964 XVIII. Tokió 10 7 5 7 15 6 22 182 6 6 16 111 150 32 182

1968 XIX Mexikó 10 10 12 4 7 2 32 196 4 4 15 116 135 32 167

1972 XX. München 6 13 16 9 9 10 35 226 8 5 20 134 187 45 232

1976 XXI. Montreal 4 5 13 10 9 10 22 163 10 9 17 109 124 54 178

1980 XXII. Moszkva 7 10 15 13 13 10 32 234 6 6 20 152 182 81 263

1984 XXIII. Los Angeles A magyar csapat nem vett részt

1988 XXIV. Szöul 11 6 6 14 13 12 23 211 6 6 18 128 152 36 188

1992 XXV. Barcelona 11 12 7 5 9 10 30 208 8 7 21 156 159 58 217

1996 XXVI. Atlanta 7 4 10 8 5 7 21 150 12 11 24 145 148 66 214

2000 XXVII. Sydney 8 6 3 5 9 4 17 135 13 15 23 138 109 69 178

2004 XXVIII. Athén 8 6 3 8 8 6 17 144 16 14 22 136 119 90 209

2008 XXIX. Peking 3 5 2 8 6 4 10 94 21 20 24 120 88 83 171

2012 XXX. London 8 4 6 4 5 7 17 127 9 14 24 107 93 59 152

2016 XXXI. Rio de Janeiro

Összesen: 168 146 166 162 176 126 479 3532



HELYEZÉSEINK SPORTÁGANKÉNT 
A NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKON (1896-2012)
Sportág: I. II. III. IV. V. VI. PONTSZÁM

1. Vívás 35 22 26 25 26 14 600 1

2. Úszás 24 23 18 24 24 17 492 2

3. Kajak-Kenu 22 29 26 15 13 12 486 3

4. Birkózás 19 16 18 29 21 14 428 4

5. Torna 15 11 14 13 11 14 291 6

6. Atlétika 10 12 17 19 20 14 309 5

7. Ökölvívás 10 2 8 2 15 1 149 7

8. Öttusa 9 8 5 3 3 2 140 9

9. Vizilabda 9 3 3 3 4 2 109 11

10. Sportlövészet 7 3 7 4 7 11 129 10

11. Labdarúgás 3 1 1 - 1 - 32 15

12. Súlyemelés 2 9 9 7 6 15 143 8

13. Judo 1 3 5 - 10 - 62 12

14. Művészeti verseny 1 2 1 - - - 21 16

15. Hosszútávúszás 1 - - - - - 7 20

16. Kézilabda - 1 2 7 1 1 37 13

17. Evezés - 1 2 2 6 4 35 14

18. Lovaglás - - 1 2 1 1 13 17

19. Tenisz - - 1 - - - 4 22

Vitorlázás - - 1 - - - 4 22

21. Röplabda - - - 2 1 1 9 19

22. Asztalitenisz - - - 2 - - 6 21

23. Kosárlabda - - - 1 - - 3 24

Lovaspoló - - - 1 - - 3 24

Műugrás - - - 1 - - 3 24

26. Kerékpár - - - - 5 2 12 18

27. Íjászat - - - - 1 - 2 27

Taekwondo - - - - 1 - 2 27

29. RG - - - - - 1 1 29

Összesen: 168 146 165 162 177 126 3532
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Az utolsó három olimpia sportági 
eredményei a helyezések száma 

és a szerzett pontok alapján
Sportág: olimpia I. II. III. IV. V. VI. Pontszám:

1. Kajak-Kenu

2004 3 1 2 0 2 1 39

2008 2 1 1 2 1 1 35

2012 3 2 1 2 37

össz.: 8 4 4 2 3 4 111

2. Úszás

2004 0 1 1 3 1 1 21

2008 0 3 0 0 1 2 19

2012 1 0 1 2 1 2 21

össz.: 1 4 2 5 3 5 61

3. Vívás

2004 1 2 0 2 2 1 28

2008 0 0 1 2 2 0 14

2012 1 0 0 0 0 0 7

össz.: 2 2 1 4 4 1 49

4. Birkózás

2004 1 0 0 0 0 0 7

2008 0 1 0 0 1 0 7

2012 0 1 1 0 1 0 11

össz.: 1 2 1 0 2 0 25

5. Vizilabda

2004 1 0 0 0 0 1 8

2008 1 0 0 1 0 0 10

2012 0 0 0 1 1 0 5

össz.: 2 0 0 2 1 1 23

6. Atlétika

2004 0 1 0 0 1 1 8

2008 0 0 0 1 0 0 3

2012 1 0 0 0 0 0 7

össz.: 1 1 0 1 1 1 18

7. Judo

2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 1 1 0 2 0 13

össz.: 0 1 1 0 2 0 13

8. Kézilabda

2004 0 0 0 1 1 0 5

2008 0 0 0 1 0 0 3

2012 0 0 0 1 0 0 3

össz.: 0 0 0 3 1 0 11

Öttusa

2004 1 0 0 0 0 0 7

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 1 0 0 0 4

össz.: 1 0 1 0 0 0 11

Sportlövészet

2004 1 0 0 0 0 0 7

2008 0 0 0 0 0 1 1

2012 0 0 0 0 0 3 3

össz.: 1 0 0 0 0 4 11

Súlyemelés

2004 0 1 0 2 0 0 11

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 1 0 2 0 0 11

12. Torna

2004 0 0 0 0 0 1 1

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 1 0 0 0 0 0 7

össz.: 1 0 0 0 0 1 8

13. Hosszútávúszás

2004 - - - - - - -

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 7 0 0 0 0 0 7

össz.: 7 0 0 0 0 0 7

14. Ökölvívás

2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 1 0 2

2012 0 0 0 0 1 0 2

össz.: 0 0 0 0 1 0 4

15. Evezés

2004 0 0 0 0 1 0 2

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 1 0 2

16. Asztalitenisz

2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

17. Kerékpár

2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0



Mountain Bike

2004 - - - - - - -

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Műugrás

2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Szinkronúszás

2004 nem kvalifikált 0

2008 nem kvalifikált 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Szörf

2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Tenisz

2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Triatlon

2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Vitorlázás

2004 0 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

25. BMX

2004 - - - - - - -

2008 0 0 0 0 0 0 0

2012 nem kvalifikált 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Gyeplabda

2004 Nem kvalifikált -

2008 Nem kvalifikált -

2012 Nem kvalifikált -

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Íjászat

2004 Nem kvalifikált -

2008 Nem kvalifikált -

2012 Nem kvalifikált -

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Kosárlabda

2004 Nem kvalifikált -

2008 Nem kvalifikált -

2012 Nem kvalifikált -

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Labdarúgás

2004 Nem kvalifikált -

2008 Nem kvalifikált -

2012 Nem kvalifikált -

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Lovaglás

2004 Nem kvalifikált -

2008 Nem kvalifikált -

2012 Nem kvalifikált -

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Ritmikus 
Gimnasztika

2004 nem kvalifikált 0

2008 nem kvalifikált 0

2012 nem kvalifikált 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Röplabda

2004 Nem kvalifikált -

2008 Nem kvalifikált -

2012 Nem kvalifikált -

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Taekwondo

2004 nem kvalifikált 0

2008 nem kvalifikált 0

2012 nem kvalifikált 0

össz.: 0 0 0 0 0 0 0

Tollaslabda

2004 Nem kvalifikált -

2008 Nem kvalifikált -

2012 Nem kvalifikált -

össz.: 0 0 0 0 0 0 0
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ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT AZ OLIMPIAI 
CÉLKITŰZÉSEKRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

OLIMPIAI PONTOK KVALIFIKÁCIÓS LÉTSZÁM

Athén Peking London Rio de Janeiro Athén Peking London Rio de Janeiro
terv tény terv tény terv tény terv terv tény terv tény terv tény terv

1. Asztalitenisz 3-5 0 1 0 1 0 0-1 3-6 3 4-5 4 5 4 3
2. Atlétika 11-13 8 10-12 3 10-12 7 4-8 35-40 35 35 20 22-27 18 14-20
3. Birkózás 10-20 7 19-28 7 14-29 13 13-22 14 9 12-13 11 11-13 7 9-11
4. Evezés 4-7 2 5-8 0 1-5 0 1-5 6-8 7 9-11 2 6-8 4 6

Golf 0 1
5. Hoki (Gyeplabda)
6. Íjászat 0-1 0 0-1 0 0 2 0 4 0 2-3 0 1
7. Judo 8-12 0 17 0 17 13 13 6-9 2 9 6 11 8 9
8. Kajak-Kenu Síkvizi 38-45 39 38-43 35 37 37 35-37 14-15 16 23 16 16-18 13 14-18

   Szlalom - 0 1 0 0
9. Kerékpár Országúti 1 0 2-4 0 1-2 0 0 5-6 1 3 2 1-2 1 3

   Pálya 4 0 0 - 0 4 0 0 3 0 0
   BMX - - - 0 - - 2-3 2 1 0 1
   Mountain Bike 1-2 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 2 2

10. Kézilabda 3-7 5 2-14 3 2-10 3 5-7 30 30 28 14 28 14 28
11. Kosárlabda 1 - 0 24 0 24 0 24 0 0
12. Labdarúgás - 18 0 18 0 18 0
13. Lovaglás 1 0 - 0 3 0 3 0 4 0 2
14. Ökölvívás 5 0 4-6 2 4-6 2 6 5 5 3-5 5 3-5 3 3-5
15. Öttusa 8 7 12 0 4-8 4 14 4 4 4 4 4 4 4

Rögbi 0 12
16. Röplabda - 0 24 0 24 0 24 0 0

   Strandröplabda - 0 2 0 2 0 2 0 0
17. Sportlövészet 9-11 7 13-19 1 8-9 3 7-12 9-10 8 8-11 5 7-8 3 3-6
18. Súlyemelés 9-12 11 4-6 0 0-2 0 3 7-9 8 5 1 5 1 4
19. Taekwondo 2-4 0 1-2 0 1-3 - 1-4 2-3 0 2 0 2 0 2
20. Tenisz 0-1 0 0-1 0 1-2 4-6 4 3-5 2 4 2 3
21. Tollaslabda - 0 1 0 1-2 0 1-2 0 1-2
22. Torna 8-10 1 3-12 0 2-7 7 12-14 10 2 3-4 2 12 3 2-3

   RG 0-1 0 0-1 0 - 0 2 0 6-7 0 7 0 5
   Trampoline - 0 4 0 2 0 0 0 2

23. Triatlon 1-3 0 0 0 4 2 3 2 4 1 2
24. Uszodai Sportok

   Nyíltviziúszás - - 5-6 0 2-4 7 2 1 2 2
   Műugrás 3-6 0 3 0 1-3 0 1 3-4 3 2-5 2 4 2 5
   Szinkronúszás 0 0 2 0 2 0 3 2 2
   Úszás 25-30 21 22-25 19 23-25 21 30 25-30 31 18-22 31 30-35 31 25
   Vizilabda 8 8 10-12 10 11-14 5 8-14 26 26 26 26 26 26 26

25. Vitorlázás 1 0 0 8-10 5 8-9 1 2-4 1 3
   Szörf 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2

26. Vívás 20-22 28 22-24 14 18-23 7 10-20 15 15 17 15 11-13 4 12-14
Összesen: 182-237 144 193-248 94 168-223 129 164-214 325-354 219 320-343 177 304-332 158 211-232



10. HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése az Alapszabály 47. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
megtárgyalta és elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozatának a 
2016. évi Rio de Janerió-i XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra vonatkozó felkészülési programját és irányelveit.

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése felkéri a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségét, hogy az olimpiai játékokig hátralévő 
időszakban folyamatosan kísérje figyelemmel az olimpiai játékok programján szereplő sportágak felkészülést, továbbá az 
eredményes felkészülés segítése érdekében tegyen meg minden elvárhatót a szükséges intézkedések és döntések megho-
zatala iránt, amelyekről a Magyar Olimpiai Bizottság soron következő közgyűlésén adjon tájékoztatást a Közgyűlés részére.
A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése elkötelezett a „Becsületes Játék az egyetlen út” alapelv betartása iránt, ezért a zéró 
tolerancia jegyében felhívja az olimpiai felkészülésben részt vevő valamennyi sportoló és sportszakember figyelmét a tiszta 
felkészülés és versenyzés követelményeinek maradéktalan betartására.



TALÁLKOZUNK
                RIÓBAN!
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