
Az Év sportolója  10-es listája az MSÚSZ elnöksége javaslata alapján. 
 
Az Év férfi sportolója: 
 
BERNEK Péter 
(úszás, 400 m gyorson rövid pályás Európa-bajnok) 
CSEH László 
(úszás, 50, 100, 200 m pillangón vb-3., -2. -1., a rövid pályás Eb-n három aranyat nyert) 
GYURTA DÁNIEL 
(úszás, 200 m mellen vb-3.,  rövid pályás Eb-2.) 
IMRE Géza 
(vívás, 40 évesen egyéni világbajnok lett párbajtőrben) 
KIRÁLY Gábor 
(remek védéseivel hozzájárult a labdarúgó-válogatott kijutásához az Eb-re) 
KISS Norbert 
(megnyerte a kamion Európa-bajnokságot) 
LÁZÁR Vilmos 
(kettesfogathajtás, vb-aranyérem egyéniben és csapatban) 
MICHELISZ Norbert 
(a túraautó-vb privát bajnoka) 
MÓRÁDI Zsolt 
(a kick–box point-fighting szakágának világklasszisa, az idén nyolcadik világbajnoki aranyérmét 
nyerte meg, ez a sportág történetében még senkinek sem sikerült) 
SZILÁGYI Áron 
(vívás, egyéni Eb-arany és kardcsapat-bronz) 
VERRASZTÓ Dávid 
(úszás, 400 m vegyesen vb-2.,  rövid pályás Eb-1.) 
  
Az Év női sportolója: 
 
BARKA Emese 
(birkózás, Európa Játékok – egyben Eb  – aranyérem az 58 kilogrammos súlycsoportban) 
CSONKA Zsófia 
(sportlövészet, Európa-bajnoki aranyérmes a női sportpisztolyosok 30+30 lövéses számában) 
HOSSZÚ Katinka 
(úszás, vb: két arany-, egy bronzérem, összetett világkupa-győzelem, rövid pályás Eb: hat első, 
egy második hely) 
KAPÁS Boglárka 
(úszás, vb: bronzérem, rövid pályás Eb: egy ezüst és egy bronz) 
KÁRÁSZ Anna 
(kajak, vb-ezüst 500 méteren egyéniben és négyesben, Európa-Játékok – egyben Eb  – arany 
négyesben 
és ezüst párosban) 
MÁRTON Anita 
 (atlétika, súlylökésben fedett pályás Európa-bajnok, szabadtéri vb-4.) 
MEDVECZKY Erika 



(kajak, 1000 méteren világbajnok egyesben) 
MIKLÓS Edit 
(alpesi sí, lesikló vk-futamon harmadik lett St. Moritzban) 
OLASZ Anna 
 (vb-2. a 25 km-es nyílt vízi úszásban) 
TOBAI-SIKE Renáta 
(sportlövészet, pisztoly, bronzérem a légfegyveres  Eb-n) 
  
Az Év csapata: 
 
Férfi kardválogatott (Eb.-3.) 
Férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó 
(5000 méteren vb-2., Eb-2.) 
Férfi sakkválogatott 
(Eb-3.) 
Jégkorong-válogatott 
(második lett a divízió 1/A vb-n, s feljutott az A csoportba) 
Labdarúgó-válogatott 
(43 év után kijutott az Eb-re) 
Majthényi, Domokos vitorlázóegység 
(11. világbajnoki cím repülő hollandiban, s megnyerte az Eb-t is) 
Női röplabda-válogatott 
(28 év után kijutott az Eb-re, ott továbbjutott a csoportból, végül a 12. lett; Európa-liga-győztes) 
Szabó, Kozák női kajakkettes 
(500 méteren világbajnok) 
Tótka, Molnár férfi kajakkettes 
(200 méteren világbajnok) 
Veszprém férfi kézilabda-csapata 
(BL-döntőbe jutott) 
  
  
Az Év edzője: 
 
Jan De BRANDT 
(a női röplabda válogatott szövetségi kapitánya) 
DÁRDAI Pál 
(a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya) 
Thomas DOLL 
(az FTC futballcsapatának vezetőedzője) 
KISS László 
(az úszók szövetségi kapitánya) 
Carlos ORTEGA 
(a veszprémi férfi kézilabdázók korábbi vezetőedzője) 
Juan-Carlos PASTOR 
(a szegedi férfi kézilabda-csapat vezetőedzője) 
PLAGÁNYI Zsolt 



(Cseh László edzője) 
Bernd STORCK 
(a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya) 
STORCZ Botond 
(a kajak-kenu válogatott vezetőedzője) 
Shane TUSUP 
(Hosszú Katinka edzője) 
  
Az Év labdarúgója: 
 
BOGDÁN Ádám (Liverpool) 
BÖDE Dániel (FTC) 
DZSUDZSÁK Balázs (Bursaspor) 
GERA Zoltán (FTC) 
GUZMICS Richárd (Wisla Krakkó) 
KÁDÁR Tamás (Lech Poznan) 
KIRÁLY Gábor (Haladás) 
NÉMETH Krisztián (Sporting kansas City) 
NIKOLICS Nemanja (Legia Varsó) 
PRISKIN Tamás (Slovan Bratislava) 
 
Fogyatékos sport 
 
Férfiak: 
BORONKAY Péter 
(paratriatlon, terep-vb, 1. hely) 
GELENCSÉR Róbert 
(atlétika, szervátültetettek világjátéka: 100 méteres síkfutás, 1. hely;  200 m síkfutás, 1. hely; 
távolugrás, 1. hely; súlylökés, 3. hely; az  aranyérmes 4×100 m-es váltó tagja) 
HANÁK Zoltán 
(atlétika, speciális olimpia,  nyári világjátékok: ötpróba, 1. hely) 
SZAPPANOS János 
(görkorcsolya, speciális olimpia,  nyári világjátékok: 100 m, 1. hely; 300 m, 2. hely; 2×100 m 
vegyes váltó, 1. hely) 
SZEGFŰ Attila 
(kerékpár,  speciális olimpia,  nyári világjátékok: 500 m, 1. hely;  1000 m, 1. hely; 2000 m, 2. hely) 
SZENDI János 
(asztalitenisz, szervátültetettek világjátéka:  egyéni, 1. hely; páros, 1. hely; vegyes páros, 3. hely) 
TÓTH Balázs 
(evezés, vb: 1000 m, 1. hely; 500 m, 3. hely; speciális nyári világjátékok: 500 m  és 1000 m, 2. 
hely) 
 TÓTH Tamás 
(úszás, világbajnokság: 100 m hát és 200 m vegyes, 3. hely) 
TUNKEL Nándor 
(erőemelés, nyílt Európa-bajnokság: 49 kilogrammos súlycsoport, 2. hely) 
VELKEY-GUTH Ádám 



(atlétika,  szervátültetettek világjátéka: 100 m síkfutás, 1. hely; 200 m síkfutás, 1. hely;  súlylökés, 
1. hely; 
kislabdahajítás, 3. hely; gerelyhajítás, 3. hely) 
 
Nők: 
BERECZKY Atina 
(cselgáncs,speciális olimpia,  nyári világjátékok: 55 kilogrammos súlycsoport, 1. hely) 
BIATOVSZI Míra 
(sportlövészet, hallássérültek Európa-bajnoksága: női légpuska 10 m 
és női 3×20 sportpuska, 1. hely) 
CSONTOS Piroska 
(atlétika, INAS-világjátékok: 200 m síkfutás, 1. hely; 400 m síkfutás, 2. hely) 
DEMETER Judit 
(tollaslabda, speciális olimpia,  nyári világjátékok: egyéni 1. hely; vegyes páros, 1. hely, női páros, 
2. hely) 
GYURKÓ Alexandra 
(úszás, szervátültetettek világjátéka:  50 m, gyors 1. hely, 100 m gyors, 1. hely; 200 m gyors 2. 
hely, 
400 m gyors, 2. hely; 50 m pillangó, 3. hely) 
KÉZDI Réka 
(úszás, világbajnokság: 50 m pillangó, 3. hely) 
MAROSI Viktória 
(görkorcsolya, speciális olimpia,  nyári világjátékok: 100 m, 1. hely; 300 m,1. hely, 2×200 m váltó 
1. hely) 
TÓTH Irma 
(asztalitenisz, szervátültetettek világjátéka:  egyéni, páros, vegyes páros,  1. hely) 
VÁCZI Anita 
(kajak, világbajnokság, 200 m, 5. hely) 
VERES Amarilla 
(vívás, kerekesszékes-vb: kard: 3. hely) 
 
Csapat: 
Arlóy, Bicsák női asztaliteniszpáros (Eb: 2. hely) 
Begovics, Kelemen tenisz, vegyespáros 
(speciális olimpia, nyári világjátékok 1. hely) 
Férfi atlétaváltó 
(szervátültetettek világjátéka: 4×100 m,  1. hely) 
Férfi bocsaválogatott 
(Eb: 3. hely) 
Férfi kosárlabda-válogatott 
(speciális olimpia,  nyári világjátékok: 1. hely) 
Férfi röplabda-válogatott 
(szervátültetettek világjátéka: 3. hely) 
Női atlétaváltó 
(INAS-világjátékok: 4×100 m, 2. hely; 4×400 m, 3. hely) 
Női párbajtőrcsapat 



(kerekesszékes-vb: 3. hely) 
Női tőrcsapat 
(kerekesszékes-vb: 2. hely) 
Purcel, Károly tollaslabda, vegyespáros 
(speciális olimpia,  nyári világjátékok 1. hely) 
 
Edzők: 
ANTAL Andor 
(atlétika és bocsa) 
DOMBÓVÁRI Szilvia 
(görkorcsolya) 
FECZER Viktor 
(kerekesszékes vívás) 
GALAMBOS Zsolt 
(kosárlabda) 
JUNG Andrásné 
(atlétika) 
KARÁCSONYI Zsolt 
(evezés) 
MIKLÓSNÉ MALEK Erzsébet 
(görkorcsolya) 
MILOS Imre 
(asztalitenisz) 
SZABÓ Álmos 
(úszás) 
SZÉKELY Gabriella 
(röplabda) 
 


