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A Magyar Olimpiai Bizottság részére 

 

Tisztelt Magyar Olimpiai Bizottság! 

 

Az alábbi motivációs levelemet azzal a céllal írtam meg, mert ezúton szeretnék jelentkezni az 

Önök által meghirdetett pozícióra 

Márton Richárd vagyok, jelenleg 22 éves, másodéves egyetemista. A Magyar Úszó Válogatott 

tagjaként már kétszeres Nyári Olimpiai Játékok résztvevőnek mondhatom magam. A 2016-os 

riói Olimpián egy sajnálatos félreértés miatt nem tudtam vízbe ugrani a váltóban, viszont 2021-

ben Tokióban úgy érzem, önmagamhoz képest a maximumot tudtam nyújtani és bebizonyítani, 

hogy igenis helyem van az olimpikonok között, akkor is, ha itt is csak váltóban volt lehetőségem 

elindulni. 

A sport, akár a medencében, akár a parton mindig is az életem része volt. Megtanított a 

fegyelemre, a tiszteletre és az elhivatottságra. Rengeteg időt és energiát fektettem bele, hiszen 

6 éves korom óta versenyszerűen tempózom a kilométereket. Jelenleg a Budafóka XXII. SE. 

csapat tagja vagyok, de rövidesen, jövő év elején egy nagyobb és erősebb csapatba tudok 

igazolni. Sportolóként nem kell bemutatni, milyen az iskolai élet egy ilyen képviselet mellett, 

de mindig is próbáltam és jelenleg is törekszem arra, hogy az úszás mellett gondoljak a jövőmre 

is. Éppen ezért tanulmányaimat a Budapesti Gazdasági Egyetem-Pénzügyi és Számviteli Karán 

végzem.  

Ami elsősorban megfogott a felhívás elolvasásakor az nem volt más, mint a feladatkör jellege. 

Mint már korábban is említettem, a későbbiekben is szeretnék valamilyen szinten a sporttal 

foglalkozni a mindennapokban. Fiatal vagyok és a kihívások mindig is motiváltak, 

elhivatottságot érzek arra, hogy minél több új dolgot megtanuljak és minél nyitottabb legyek a 

világra. A pozícióval kapcsolatban előnyömnek érzem mindenképpen a sportolói életemet, 

emellett a nyitottságomat, azt, hogy könnyen építek kapcsolatokat, a rám kitűzött feladatokat 

precízen el tudom látmi, illetve sose volt problémám az intézkedéssel. Negatívumként azt 

említeném, hogy az időmet sajnos mindig is nehezen tudtam beosztani, azonban mindig 

törekszem arra az élet minden terén, hogy kihozzam mindenből a maximumot. 



Tisztelt Magyar Olimpiai Bizottság! Bízom benne, hogy motivációs levelem elnyerte 

tetszésüket és ezek után is esélyes vagyok az Önök által meghirdetett pozíció elnyerésére. 

Tisztelettel és köszönettel, 

 

 

Márton Richárd 

 

 

Budapest, 2021.október 29. 

 

 


