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Tisztelt Olimpikonok!

talán sosem érzi az ember magát 
annyira magyarnak, mint amikor hazáját, 
honfitársait képviselheti valahol. egy kis 
országot, hatalmas szívvel és büszke-
ségre éhes magyar emberekkel. teljesen 
mindegy, hogy milyen minőségben!  
teljesen mindegy, hogy mekkora tömeg 
előtt!  De az az érzés, hogy magyar 
vagyok, és most én vagyok az, aki miatt 
a világ valamely pontján többen ismerik 
meg hazámat, az egyik legfantasztiku-
sabb dolog. 
Keveseknek adatik azonban meg, hogy 
mikor kiteljesedik magyarság tudatuk, 
több mint 10 millió ember szeretete és 
bizalma áradjon feléjük. De vannak ilyen 
pillanatok! pillanatok, amikor érezzük, 
hogy az összes magyar szív együtt 
dobog, értünk és velünk zakatol. nem 
sok dolog képes erre az életben, de a 
Sport, az olimpia ilyen! 
Hihetetlen akarat, tehetség, bátorság, 
verejtékekkel teli évek és elhivatottság 
van a mögött, hogy ti vesztek részt a 
világ legnagyobb sporteseményén. a 
magyar olimpiai csapat tagjai vagytok. 
magyarok, akikre már most felnéznek 
az emberek, jó utat, sok sikert kívánnak 
nektek, figyelik sorsotok, aggódnak 
értetek, hogy meg ne sérüljetek, lelkileg 
is erősek maradjatok! 
a ti érdemetek, kivívtátok, hogy az 

Dear Olympic Athletes,

one probably has the strongest feeling 
of being Hungarian when representing 
their country and compatriots. represent-
ing a little country with a big heart and 
full of Hungarians eager to feel proud. 
What is more, it doesn’t matter what kind 
of representing – performance – we are 
talking about. it doesn’t matter how many 
people are witness to this performance. 
Simply the feeling of being Hungarian 
and being the person who brings this 
country closer to people all over the 
world is one of the greatest feelings.      
Few people have the chance to feel the 
love and trust of more than 10 million 
people when their Hungarian conscious-
ness opens up. But these moments do 
exist! moments, when we feel that all 
Hungarian hearts beat as one, when 
they are beating for us, to the same 
rhythm as ours. Few things can achieve 
this effect in life, but Sport and the 
olympic gameS definitely can.     
Willpower, talent, courage, lots of sweat-
ing throughout the years and dedication 
can all be found behind your success: 
taking part in the greatest sporting event 
of the world. you are members of the 
Hungarian olympic team. you are 
Hungarians whom people respect and 
wish good luck for the olympic games, 
they follow your career, and they worry 

ElNÖKi 
KÖszÖNtő

Én [sportoló neve] a magyar Olimpiai 
keret tagja fogadom, hogy becsületesen, 
akarattal, legjobb tudásom szerint 
készülök a XXX. Olimpiai Játékokra.

Fogadom, hogy a felkészülés alatt 
magatartásomat és minden tettemet népem, 
hazám iránti szeretet és hűség hatja át.

Ígérem, igaz képviselője leszek a népek 
közötti berátság nemes eszméjének, és 
mindent megteszek, hogy a világ sportolóinak 
legnagyobb seregszemléjén eredményesen 
képviseljem hazámat, Magyarországot.

prEsiDENt’s
ForEWorD

a magyar olimpiai bizottság elnöke,
olimpiai bajnok tornász,
president of the Hungarian  
olympic committee,
olympic champion in gymnastics

Borkai Zsolt
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ország értetek szurkol, veletek indul 
londonba. Ha fizikálisan nem is, de a 
londonba tartó repülőn ott ül majd a 
kisgyerek, aki példaként néz rátok, a 
nagypapa, aki a reményt a jövőt látja 
bennetek és ott ül majd egész magyar-
ország, hogy erőt adjon nektek!
ti, akik hazánkat képviselitek londonban, 
már megtettétek az első lépéseket, be-
bizonyítottátok sportolói nagyságotokat! 
Fogadjátok ezért a magyar olimpiai 
Bizottság és a magyar emberek nevében 
őszinte gratulációmat és elismerésemet. 
minden sportoló álma, hogy részt vehes-
sen az olimőián. ez nektek sikerült, már 
most büszkék lehettek magatokra. 
izgalom, megfelelési vágy, maximaliz-
mus! egykori olimpikonként el tudom kép-
zelni, milyen érzések kavarognak most 
Bennetek. a történelem részesei lehettek! 
Kívánom, hogy legmerészebb álmaitok 
is valóra váljanak. mindehhez azonban 
sok minden kell: szerencse, bátorság, 
koncentráció, erő és alázat. 
Kell azonban az a sok ember, aki az 
elmúlt években fogta a kezeteket, erőt, 
hitet és bátorítást adott nektek. ne 
felejtsétek el ezért a szakvezetőket, 
edzőket, sportegészségügyi szakem-
bereket, szponzorokat, és nem utolsó 
sorban családotokat, szeretteiteket, akik 
az idáig tartó úton veletek együtt jöttek!  
Ő nélkülük ma nem állhatnátok itt! 
a magyar olimpiai Bizottság is igye-

about you – no to suffer injuries and to 
stay strong mentally.    
it is your achievement, you fought hard 
for this and now the whole country is 
rooting for you, the supporters will be 
there with you when you are boarding 
the plane to london. not physically 
though, but on the flight to london all the 
little children will be there who look up 
on you as role models, all the grandfa-
thers will be there who see hope and the 
future in you and the whole country will 
be there to give you strength!  
you, who will represent Hungary in 
london have already taken the first steps 
on the path that leads to success, so let 
me congratulate you and express my 
appreciation on behalf of the Hungarian 
olympic committee. it is every athlete’s 
dream to participate in the world’s great-
est sporting event. this dream has come 
true for you, so you can rightly be proud 
of yourselves.
excitement, the desire to meet expec-
tations and seeking perfection. as a 
former olympic athlete i can imagine 
the whirlwind of feelings inside you. you 
have the chance to make history! i wish 
you fulfilling your wildest dreams. But 
don’t forget that lots of factors are neces-
sary for this: luck, courage, concentration, 
strength and modesty.   
you also needed the many people that 
were holding your hands in the last few 

years, giving you strength, faith and 
encouragement. So don’t forget about 
sports leaders, trainers, sports medicine 
specialists, sponsors and last but not least 
your families, your beloved ones without 
whom you wouldn’t be standing here.   
the Hungarian olympic committee also 
did everything in its capability to create 
the best conditions for you, olympic 
athletes to prepare for the games. 
altogether 158 Hungarian athletes 
are going to be competing in london.  
When deciding about who would be 
selected for the team accompanying our 
athletes, the Hungarian olympic commit-
tee’s main criteria was to have all sports 
represented. consequently, all Hungar-
ian athletes will have an expert to turn to 
in every sport, even in the last moments 
before going out there and competing. 
every Hungarian athlete will have the 
opportunity to seek expert advice. 
Don’t forget that success at the games is 
a national value, olympic athletes are 
heroes and role models that a whole 
country is rightly proud of. By qualifying 
to the olympic games you have already 
served the trust people put in you, all 
the time and energy invested in you. the 
only thing you need to focus on now is 
the spirit of fair play! try to live up to your 
own expectations and do it in a way that 
you remain faithful to the olympic idea 
and thanks to your sportsmanlike behav-

kezett mindent megtenni azért, hogy 
nyugodt hátteret, zavartalan felkészülést 
biztosítson nektek. Összesen 158 
magyar sportoló versenyez londonban. 
a moB-kritériumai között szerepel, hogy 
egy sportág se maradjon ellátatlanul, 
ezért minden sportág képviseletében 
ott lesznek a megmérettetés előtti 
utolsó pillanatokban is a jó tanácsokkal 
ellátó szakemberek. minden magyar 
sportolónak lesz kihez fordulnia egy-egy 
jó szóért. 
ne feledjétek, az olimpiai siker nemzeti 
érték, az olimpikon hős, példakép, akire 
méltán büszke egy ország. azzal, hogy 
ott vagytok az olimpián, már megszol-
gáltátok a belétek fektetett bizalmat, időt 
és energiát. ezért egy cél lebegjen a 
szemetek előtt: a tiszta játék, a fair play 
szelleme! magatoknak, az általatok 
támasztott elvárásoknak feleljetek meg! 
mindezt úgy tegyétek, hogy hűek marad-
tok az olimpiai eszméhez és sportsze-
rűségeteknek köszönhetően a magyar 
emberekhez! Zéró tolerancia vonatkozik 
ezért a nem fair küzdelemre! 
az eddigi nyári olimpiai játékok során két 
kivétellel – amikor 1920-ban nem kap-
tunk meghívást és 1984-ben távol kellett 
maradnunk a los angeles-i olimpiától –, 
minden alkalommal felcsendült a szívünk 
számára oly kedves magyar Himnusz. a 
nyári olimpiákon 160 arany-, 142 ezüst- 
és 160 bronzérmet nyertünk. 
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2012 nyarán tovább nő majd a fényesen 
csillogó érmek száma, biztos vagyok 
benne, hogy könnyet csal majd a 
magyar emberek szemébe a Himnusz 
gyönyörű dallama. És nem csak az 
érmeké, hanem a pontoké is! nem csak 
az érmeké, hanem az egyéni csúcsoké, 
a megdöntött országos bajnoki eredmé-
nyeké, a várakozáson felüli szerepléseké 
is! Hiszen minden eredményt a helyén 
kell kezelni, nem csak az arany érmek 
számán kell a magyar sikereket, a 
magyar olimpiai csapat teljesítményét 
lemérni!  
Sportolók! Készen álltok? Én tudom a 
választ! nyugodt szívvel bocsájtunk 
utatokra Benneteket. most már kizáró-
lag a londoni olimpiára koncentráltok. 
immáron egy cSapat vagytok, egy hajó-
ban eveztek, kint egymásért is, minden 
magyar ember álmaiért küzdjetek!
2012. július 27-én fellobban az olimpiai 
láng! 17 csodálatos nap, 10 500 olimpi-
kon a világ minden pontjáról, 26 sportág 
legjobbjai mérik össze tudásukat. 302 
bajnoki címet osztanak ki londonban! 
Jut majd nektek is belőlük. ott leszünk 
Veletek, a magyar embereken nem fog 
múlni a sikeretek! 
Zúgjon tehát a Hajrá magyarország, 
zúgjon nektek a taps és lebegjen az 
a szemetek előtt, hogy egy nemzet sze-
retete is ott van Veletek! Hajrá magyar 
csapat!

iour to Hungarian people. it is needless 
to say that the zero tolerance principle 
will be used to judge those who don’t 
compete in a clean and fair way!
So far Hungary won a gold medal 
at every olympic games, with the 
exception of two occasions – in 1920 
we were not invited and in 1984 we 
had to stay away from the los angeles 
olympics – , and after each Hungarian 
success we got to listen to our national 
anthem, the melody that we love from 
the bottom of our hearts. at the Summer 
olympic games we won 160 gold, 142 
silver and 160 bronze medals.
in the summer of 2012 our team will win 
more medals and i am sure that the won-
derful melody of our national anthem will 
bring tears into people’s eyes. not only 
more medals, but more olympic points 
will be celebrated. it is not only medals 
and places that count but personal bests, 
new national records and performing 
above expectations as well. every result 
must be evaluated individually – Hunga-
ry’s success and the Hungarian olympic 
team’s performance shouldn’t only be 
measured by the number of medals won! 
athletes, are you ready? i know the 
answer. this is the reason why we are 
relaxed when we let you go. you are 
concentrating on the london olympics 
now and nothing else. you are a team 
now, you are rowing in the same boat 

and in london you will be fighting for 
each other too – and for the dreams of 
every Hungarian.       
on 27 July 2012 the olympic flame will 
be lit. For 17 wonderful days 10,500 
olympic athletes from all over the world, 
the best ones of 26 sports are going to 
compete with each other for 302 gold 
medals. you will bring home some of 
those. We will be there with you, the 
Hungarian people will do their best to 
support you.  

When you hear the ‘go Hungary!’ 
cheers, when you hear the applause of 
spectators don’t forget that the love of a 
nation is right there with you! go team 
Hungary!
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Janics Natasa
Kovács Katalin
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biros pÉtEr viszi  
a zászlót
pÉtEr biros is appoiNtED  
as HuNgary’s Flag bEarEr

Döntöttek a londoni olimpiai és 
paralimpiai csapat összetételéről  
a magyar olimpiai Bizottság (moB) 
június 16-i közgyűlésén, és az is eldőlt, 
hogy a játékok július 27-ei megnyitóján 
Biros péter, háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó viszi majd a magyar zászlót.
a küldöttek határoztak arról, hogy az 
olimpiai delegációt Borkai Zsolt  
moB-elnök vezeti, helyettese – és  
a csapatvezető – molnár Zoltán,  
a moB főtitkára lesz. a csapatvezető 
helyettese nagy Zsigmond, a moB 
nemzetközi igazgatója. a küldöttségve-
zetés további tagjai: magyar Zoltán, 
Deutsch tamás, leyrer richárd és tóth 
miklós moB-alelnökök, mihók ildikó 
marketing igazgató, Szabó Bence 
sportigazgató, valamint török olivér 
sajtóattasé.  
a paralimpiai csapatot gömöri Zsolt, 
a magyar paralimpiai Bizottság (mpB) 
elnöke vezeti, helyettese tóth ildikó 
csapatvezető, a paralimpiai attasé pedig 
Kovács Brigitta, az mpB gazdasági 
vezetője lesz.
Borkai Zsolt elmondta, az állam részéről 
tisztességes támogatást kap a sport, az 
olimpiai bizottság. Kiemelte azt is, hogy 
a sportolóknak már a kvóta megszer-
zése is komoly nemzetközi eredményt 
jelent, és sikerült megfelelő pénzügyi, 
valamint sportegészségügyi hátteret 
teremteni nekik.

on 16 June at the general assembly 
of the Hungarian olympic committee 
(moB) officials decided about the com-
position of Hungary’s olympic and para-
lympic teams and it was also announced 
that three times olympic champion 
water polo player péter Biros is going to 
carry the Hungarian flag at the opening 
ceremony of the games on 27 July.  
the delegates agreed that moB 
president Zsolt Borkai is going to be 
head of the Hungarian delegation, and 
general secretary Zoltán molnár was 
named to be his deputy and head of 
the team. moB’s international director 
Zsigmond nagy is going to be deputy 
head of team. Further officials in the 
delegation: moB vice presidents Zoltán 
magyar, tamás Deutsch, richárd leyrer 
and miklós tóth, marketing director ildikó 
mihók, sport director Bence Szabó and 
press attaché olivér török.  
Zsolt gömöri, the president of the 
Hungarian paralympic committee (mBp) 
is going to lead Hungary’s paralympic 
team, with head of team ildikó tóth as his 
deputy. Brigitta Kovács, financial director 
of mBp is on the team as paralympic 
attaché.     
Zsolt Borkai told that the sport sector 
and the olympic committee receive fair 
support from the state. He stressed the 
fact that it is already a great achievement 
for athletes to qualify for the games and 

molnár Zoltán beszámolójában vissza-
utalt a moB 2009. szeptemberi köz-
gyűlésére, ahol azt tűzték ki célul, hogy 
20-22 sportágban induljanak magyarok 
a londoni olimpián, az éremtáblázaton, 
valamint a nem hivatalos pontversenyben 
az ország végezzen az első húsz között, 
valamint ne legyen magyar doppingeset 
a játékokon. a közgyűlésen elhangzott, 
hogy a londoni olimpiai csapat létszám-
ban nem tudja elérni a pekingit (171), 
így kevesebb lesz a kísérő is. a moB 
kicsivel több mint száz edző, sportág-
vezető, sportegészségügyi szakember 
részvételét tudja biztosítani. molnár 
Zoltán ezzel kapcsolatban kifejtette: a 
kísérők elosztásának moB-kritériumai 
között szerepelt, hogy sportág nem 
maradjon ellátatlanul, ugyanakkor az 
érem- és pontszerzésre esélyesek kiemelt 
figyelmet kapjanak.
a július 27-ei megnyitón Biros péter 
háromszoros olimpiai bajnok  
(2000, 2004, 2008) vízilabdázó viszi 
a magyar zászlót.
“természetesen nagyon nagy megtisztel-
tetés ez a feladat, hiszen gyakorlatilag 
az egész világ látja, hogy ki viszi  
a magyar zászlót – mondta Biros péter. 
- Szép dolog, örülök is neki, de máris 
szeretnék mindenkit biztosítani arról:  
mi az aranyéremért megyünk londonba.“

Hungary managed to help their prepara-
tion with a sound financial and sport 
medical background.    
in his report Zoltán molnár referred back 
to the general assembly of moB held in 
September 2009, where they set the tar-
gets of sending Hungarian athletes to the 
london games in 20-22 sports, finishing 
in the first twenty in the unofficial ranking 
of nations and avoiding producing  
a positive doping test at the games.    
at the general assembly it was also told 
that Hungary’s team at the london  
olympics will be smaller (171 athletes) 
than it was in Beijing, therefore fewer 
people will accompany the athletes. 
the Hungarian olympic committee can 
guarantee the participation of a little 
more than 100 trainers, managers and 
sport medical specialists. in connection 
with this issue, Zoltán molnár told that 
when deciding about who would be 
selected for the accompanying team, 
moB’s goal was to have all sports 
represented but those who have  
a good chance for winning medals or 
for finishing in places that earn points 
for Hungary in the unofficial ranking of 
countries were given priority.       
at opening ceremony on 27 July three 
times olympic champion (2000, 2004, 
2008) water polo player péter Biros is 
going to carry the Hungarian flag. 
‘obviously it is a great honour for me to 
be appointed for the task because the 
whole world will see who is carrying the 
Hungarian flag. it is a great recognition 
and i am really happy about it but let me 
also confirm that our main task in london 
is to win a gold medal’ – told péter Biros.  

Biros Péter
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a művÉszEtEK palotájábaN
oatH-taKiNg cErEmoNy  
iN tHE palacE oF arts

2012.06.22-én a magyar olimpiai és 
paralimpiai csapat letette az olimpiai 
fogadalmat egy nappal a nemzetközi 
olimpiai nap valamint 35 nappal  
a londoni játékok kezdete előtt. 
a művészetek palotájában rendezett 
ünnepi eseményen a fogadalomtétel  
szövegét Kásás tamás vízilabdázó,  
Jakabos Zsuzsanna úszó és a paralim-
pikonok nevében Dani gyöngyi 
kerekesszékes vívó mondta el.
a sportágakat tóth Krisztina asztaliteni-
szező, Farkas györgyi atléta, ungvári 
miklós judós, Káté gyula ökölvívó,  
marosi Ádám öttusázó, Sidi péter 
sportlövő, nagy péter súlyemelő, czékus 
eszter, Kiss Szofi szinkronúszók, Detre  
Diána szörfös, Berki Krisztián tornász, 
cseh lászló úszó, Szász emese vívó, 
valamint pálos péter paraasztaliteniszező 
és papp gábor látássérült judós képvisel-
te a színpadon az esküt mondók mellett.
az eseményen megjelent többek között 
Kövér lászló, az országgyűlés elnöke, 
Schmitt pál, a moB tiszteletbeli elnöke, 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, czene attila, az emberi erő-
források minisztériumának sportpolitiká-
ért felelős államtitkára és Jonathan Knott, 
nagy-Britannia magyarországi nagykö-
vete. Borkai Zsolt, a magyar olimpiai 
Bizottság elnöke köszöntőjében kiemelte: 
mindenki, aki kivívta az indulási jogot az 
olimpiára és a paralimpiára, már bizonyí-

on 22 June 2012 Hungary’s olympic 
and paralympic teams took the olympic 
oath, one day before the international 
olympic Day and 35 days before the 
commencement of the Summer olympic 
games in london.  
it was Budapest’s palace of arts that 
hosted the ceremonial event, where  
water polo player tamás Kásás and 
swimmer Zsuzsanna Jakabos took 
the oath on behalf of members of the 
olympic team and wheelchair fencer 
gyöngyi Dani swore the oath in the 
name of the paralympic team.    
the different sports were represented 
at the event by Krisztina tóth - table 
tennis, györgyi Farkas - athletics, miklós 
ungvári - judo, gyula Káté - boxing,  
Ádám marosi - modern pentathlon, péter 
Sidi - shooting, péter nagy - weightlifting, 
eszter czékus and Szofi Kiss - synchro-
nized swimming, Diána Detre - surfing, 
Krisztián Berki - gymnastics, lászló cseh 
- swimming, emese Szász - fencing, péter 
pálos - paralympic table tennis and  
gábor papp - visually impaired judo.    
the prestige of the event was raised by 
the presence of lászló Kövér, Speaker 
of the Hungarian parliament, pál Schmitt, 
honorary president of the Hungarian 
olympic committee, attila czene, state 
secretary for sport in the ministry of  
Human resources and Jonathan Knott, 
the British ambassador to Hungary.

Jakabos Zsuzsanna
Kásás Tamás
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totta sportolói nagyságát. utalt rá, hogy 
az olimpikonokra felnéznek, szeretet és 
bizalom árad feléjük, és kívánja, hogy 
a tiszta játék, a fair play szellemében 
küzdjenek majd londonban. Borkai 
kiemelte: minden olyan nyári olimpián, 
ahol a magyarok indultak, mindig sikerült 
aranyérmet szerezniük, és biztos benne, 
hogy a londonban kiosztásra váró  
302 aranyból jut majd a magyaroknak.
Kövér lászló hangsúlyozta: köszönet illeti 
mindazokat, akik segítségével kialakult 
az olimpiai csapat, amely hazáját 
képviseli majd a londoni játékokon. 
Kitért rá: egy olyan eszmény köti össze 
az olimpikonokat, amely révén 116 éve 
minden ország elküldi bajnokait oda, 
ahol fellobban az olimpiai láng.  
Végezetül sok sikert és szerencsét kívánt 
az olimpikonoknak. a sportolók nevében 
marosi Ádám öttusázó jelezte: társai 
képviseletében kijelentheti, hogy készen 
állnak az olimpiára, és megmutatják 
majd a világnak, milyen a magyar virtus. 
Köszönetet mondott azoknak, akik segí-
tették a felkészítésüket, továbbá  
a szurkolóknak és a szüleiknek is.
a korábbi játékok magyar és külföldi 
emlékezetes pillanatait is felelevenítő 
ünnepségen Kásás tamás felkötötte  
a magyar olimpiai zászlóra az orbán 
Viktor miniszterelnök adományozta 
emlékszalagot.
a fogadalomtétel utáni fogadáson átad-
ták a londoni olimpiai legendák térké-
pét, mely a magyar olimpiai bajnokokról 
elnevezett megállókat is tartalmazza. 
a plakátokat átvette: gyarmati Dezső, 
Kárpáti györgy, egerszegi Krisztina és 
Darnyi tamás.

in his speech Zsolt Borkai, the president 
of the Hungarian olympic committee 
stressed that everyone who had earned 
the right to participate in the olympic 
and paralympic games already proved 
their athletic greatness. He mentioned 
that olympic athletes are respected, 
people love and trust them. He asked  
all Hungarian athletes to fight in the spirit 
of fair play at the games in london.  
mr Borkai underlined the fact that at 
every Summer olympic games where 
the Hungarian team was present they 
managed to win gold medals and the 
president is sure that from the 302 gold 
medals that can be won in london  
a few will go to members of the  
Hungarian team.        
mr lászló Kövér emphasised that we 
have to say thank you to everyone who 
helped the preparation of the olympic 
team that will represent Hungary in 
london. He told that an idea connects 
olympic athletes, which idea in the last 
116 years made every country send their 
champions to the place where the  
olympic flame is lit. Finally he wished 
good luck and all the best to the athletes.  
on behalf of the athletes pentathlonist 
Ádám marosi stated that he was speak-
ing in the name of all team members 
when he said they are ready for the 
olympic games, and they are going to 
show the world what the real Hungarian 
fighting spirit is. He thanked everyone 
who helped them prepare for the games 
and he did not fail to mention the help 
from supporters and the athlete’s parents.  
at the ceremony where the memorable 
moments of former olympic games 

were recalled water polo player tamás 
Kásás tied the memorial ribbon of prime 
minister Viktor orbán on the Hungarian 
olympic Flag. 
after the oath-taking ceremony there 
was a reception, where london’s map 
of olympic legends was presented: on 
this map some of the metro stations have 
been re-named after Hungarian olympic 
champions. the posters were accepted 
by Dezső gyarmati, györgy Kárpáti, 
Krisztina egerszegi and tamás Darnyi. 
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Felvonuló- és formaruha

a magyar olimpiai Bizottság 2011. 
szeptember 21-én kreatív pályázatot 
hirdetett a XXX. nyári olimpiai Játékokra 
utazó magyar csapat felvonuló- és 
formaruhájának megtervezésére.
a moB felvonuló- és formaruha meg-
tervezésére kiírt nyilvános pályázatára 
44-en regisztráltak. ebből a november 
32-en adták be a pályázatukat.  
a zsűri november 3-án és 4-én bírálta el 
a pályázatokat és döntött a második for-
dulóba jutott tervekről. a 32 pályázatból 
hatot jelöltek a második fordulóba.
a kalotaszegi motívumokkal ellátott felvo-
nuló ruhát az olimpiai Játékok ünnepé-
lyes megnyitóján viseli a magyar csapat 
a londoni olimpiai Stadionba való 
bevonuláskor. a formaruhát a magyar 
csapat tagjai viselik hivatalos, ünnepé-
lyes alkalmakkor, az olimpiai megnyitó 
ünnepség kivételével.
a pályázat nyertese két fiatal iparmű-
vész: mohari Kinga és csergő noémi 
(innoé Design).
a tárgyalások keretében véglegesített 
ajánlatok értékelése alapján 2012. feb-
ruár 29-én a moB az egyedüli érvényes 
ajánlatot benyújtó roland Divatház Zrt.-t 
hirdette ki az eljárás nyerteseként, így ez 
a cég kap megbízást az összesen  
240 db férfi és női felvonuló- és formaru-
ha legyártásra.

Opening ceremony outfit  
and team uniform

on 21 September 2011 the Hungarian 
olympic committee (moB) announced 
a creative tender for designing the open-
ing ceremony outfit and the team uniform 
of the Hungarian team for the XXX.  
Summer olympic games. 
44 designers registered for moB’s open 
tender to create the Hungarian team’s 
opening ceremony outfit and team 
uniform and finally 32 of them handed in 
their works. on 3 and 4 november the 
jury evaluated the designs and decided 
which works would qualify to the second 
round: from the 32 creations finally  
6 made it to the second round.
members of the Hungarian team are  
going to wear their opening ceremony 
outfit, which is decorated with  
Kalotaszeg folk motifs, at the opening 
ceremony of the olympic games, when 
walking into the olympic Stadium in 
london. Hungarian team members are 
going to wear the team uniform at official 
and ceremonial events – with the excep-
tion of the opening ceremony of the 
olympic games.
two young designers, Kinga mohari and 
noémi csergő (innoé Design) won the 
tender. Within the framework of a nego-
tiation process offers were made and 
after evaluating these, on 29 February 

2012 the Hungarian olympic committee 
announced that the only valid offer came 
from roland Fashion House plc., so the 
company was commissioned with manu-
facturing the 240 opening ceremony 
outfits and team uniforms for the men and 
women in the team.
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Sportruházat

a moB gyémánt fokozatú támoga-
tójának olimpiai kollekcióján először 
szerepel a magyarország felirat. 
az adidas, a világ vezető sportszer 
márkája először 1968-ban öltöztette 
sportruházattal hivatalos küldöttségünket, 
így olimpikonjaink és a három csíkos 
márka sikere immár 44 éve megszakítás 
nélkül összeforr. a magyar olimpiai 
Bizottságon kívül ilyen tartós adidas 
együttműködéssel csak a németek 
büszkélkedhetnek. olimpikonjaink több 
mint félszáz darabból álló általános 
kollekciója két önálló részből áll.
a nemzeti (presentation) kollekció  
a hagyományos bordó alapszínre épül.  
a nemzeti kollekción belül először került 
kifejlesztésre külön melegítő a nők részé-
re, amely színében nem, de szabásában 
jelentősen eltér a férfiak melegítőjétől.  
a nőies irányzat Stella mccartney 
irányvonala alapján került kifejlesztésre. 
Új elem az is, hogy a melegítő a fiatalok 
által igen kedvelt kapucnival van ellátva.
az olimpiai faluban történő viseletre 
(Village Wear) tervezett kollekció terve-
zői a hagyományokkal ellentétben bát-
ran nyúltak a színekhez. a narancssárga 
női kollekció mellé a férfiak világoskék 
színnel harmonizálnak.
az olimpikonok speciális és az általános 
kollekciójának darabjai a legkorszerűbb 
anyagokból és eljárásokkal kerültek 
legyártásra, hogy a londonban várható 
időjárási körülmények között is hozzá-
segíthessék sportolóinkat a legjobb 
eredményük eléréséhez.

Sportswear

this is this first time that the sportswear 
collection of the Hungarian olympic 
committee’s diamond level sponsor fea-
tures the country’s name, magyarország, 
in Hungarian. 
1968 was the first year when the world’s 
leading sportswear manufacturer, adidas 
provided the Hungarian olympic team 
with sportswear, so the successes of 
Hungarian athletes and the brand with 
the three stripes have been going hand 
in hand for 44 years now, without inter-
ruption. Besides the Hungarian olympic 
committee, it is only the german team 
that has had a longer cooperation with 
adidas. the general sportswear collec-
tion of our olympic athletes consists of 
more than 50 items, which belong to two 
different units.
the national (presentation) collection is 
built around the traditional claret colour. 
For the first time, women can wear 
special a tracksuit developed especially 
for them, which has the same colour as 
men’s tracksuits but sports a significantly 
different design. this more feminine look 
was created after Stella mccartney’s 
concept. another new element is that this 
time the tracksuits are hooded – this style 
is very popular these days among  
young people.
as for the collection to be worn in the 
olympic Village (VillageWear), design-
ers used colours more bravely than in the 
case of the presentation collection.  
the orange-coloured women’s collection 
is in harmony with men’s light blue items.
items in the olympic athletes’ special 

and general collections are made from 
cutting-edge materials by using state-
of-the-art technology, in order to help 
Hungarian athletes in giving their best 
performance in the london weather 
conditions.

mindent beleadunk, ami csak 
bennünk van. sőt, még annál is többet. 
nem kételkedünk, nem tétovázunk, 
és nem hátrálunk meg. a pályán és 
a kifutón, a stadionban és az utcán; 
bármi is a játék, mi ugyanúgy játsszuk: 
a szív uralja az értelmet, a csapatszellem 
győz az ego felett. 
összeköt a szenvedély – és minden, 
ami bennünk van.

adidas_210x210mm.indd   1 7/4/12   12:32 PM
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fair play is the only way

olimpiai 
mozgalom tHE olympic movEmENt
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fair play is the only way

1895. december 19-én, Berzeviczy 
albert vezetésével megalakult a magyar 
olimpiai Bizottság.
az 1881-ben létrejött magyar Szent 
Korona országainak Vöröskeresztes  
egylete után a magyar olimpiai 
Bizottság a második legidősebb hazai 
társadalmi egyesület, amely a Francia, 
a görög, az amerikai, a német és az 
ausztrál olimpiai Bizottság után hatodik-
nak alakult meg. 
2005-ben a moB megalakulásának 
110 éves jubileumán Juan antonio 
Samaranch, a noB örökös tiszteletbeli 
elnöke elmondta, hogy magyarország 
az olimpiai mozgalom egyik legbizto-
sabb bástyája. „ebben a sportszerető 
kis országban sokat tettek az olimpiai 
eszme terjesztéséért és népszerűsítéséért. 
a magyar sport nemzetközi hírneve, kivá-
ló versenyzőik sikereinek köszönhetően 
fokozatosan emelkedett.” - tette hozzá  
a nemzetközi olimpiai Bizottság koráb-
bi elnöke.
az olimpiai Játékokat előkészítő 
magyar Bizottság megalakulásában 
Kemény Ferenc, egri reáliskolai igazgató 
örökké elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
a nyolcvanas években, párizsban  
a Sorbonne egyetemen folytatta tanulmá-
nyait. ekkor került kapcsolatba, majd  
szoros barátságba pierre de coubertin 
báróval. nézeteik megegyeztek az 
olimpiai gondolat felelevenítésének  

on 19 December 1895 the Hungar-
ian olympic committee (moB) was 
established, with the leadership of albert 
Berzeviczy.
after the red cross association of the 
countries under the Holy crown of Hun-
gary that had been created in 1881, the 
Hungarian olympic committee was the 
second association in Hungary, and the 
sixth such organisation in the world after 
the French, the greek, the american, 
the german and the australian olympic 
committees. 
in 2005, when the Hungarian olympic 
committee was celebrating its 110th 
anniversary Juan antonio Samaranch, 
honorary president for life of the inter-
national olympic committee (ioc) told 
that Hungary was one of the strongest 
bastions of the olympic movement. ‘this 
sport-loving little country did a lot for 
spreading and popularising the olympic 
idea. thanks to the successes of excellent 
Hungarian athletes, the international 
prestige of Hungarian sport kept increas-
ing’ – added the former president of the 
international olympic committee. 
Ferenc Kemény, the school director from 
eger played a vital role in forming the 
Hungarian committee for preparing the 
olympic games. in the 1880s he was 
studying at the Sorbonne in paris. this 
was the time when he met and made 
friends with Baron pierre de coubertin. 

a magyar olimpiai  
bizottság tÖrtÉNEtE
tHE History oF tHE HuNgariaN 
olympic committEE

szükségességéről és a nevelés eszköze-
ként való felhasználásáról. amikor  
coubertin 1894 júniusában zászlót 
bontva, meghirdette az ókori játékok 
felújítását, s megalakította a nemzetközi 
olimpiai Bizottságot, természetes volt, 
hogy a távolmaradásra kényszerült  
magyar barátját, harcostársát is felkéri  
a közreműködésre. Így Kemény Ferenc 
(a képen) személyén keresztül a magyar 
sport az ötkarikás mozgalom alapítóinak 
egyike. 
a noB első tagjai 1896-ban p. de 
coubertin (francia), D. Vikelasz (görög), 
Butovszkij tábornok (orosz). (Állnak): W. 
gebhardt (német), J. guth-Jarkowsky 
(cseh), Kemény F. (magyar) és V. Balck 
tábornok (svéd) voltak.
az olimpiai gondolat első magyaror-
szági írásos nyoma Sárospatakra vezet. 
Szalkai lászló, a későbbi esztergomi 
érsek és hercegprímás az 1489-90-es 
tanévben írt latin nyelvű feljegyzései arra 
utalnak, hogy az olymposz hegyének  
oldalában egykor rendezett versenyjáté-
kok mély benyomást tettek a fiatal diákra.  
ettől kezdve számtalan pedagógus,  
orvos, történész, költő, író és nem utolsó-
sorban politikus törekvéseiben jelent-
kezett - Balassi Bálinttól kezdve Zrínyi 
miklóson át Széchenyi istvánig -  
a harmonikus fizikai és szellemi nevelés 
fejlesztésének, az olimpiai játékok 
felújításának gondolata. Éppen ezért 
coubertin báró világtörténelmi jelentősé-
gű kezdeményezése hamar megértésre 
talált magyarországon. nem véletlen, 
hogy még a kiegyezés előtt, 1863-ban 
alapított és alapszabályát elsőként 
magyar nyelven megfogalmazó nemzeti 

they shared the same ideas about the 
importance of reviving the concept 
of olympism and about using it as a 
tool in education. When in June 1894 
coubertin announced the revival of the 
ancient olympic games and established 
the international olympic committee, 
it came naturally to ask his Hungarian 
friend, who was forced to stay away, to 
contribute to the movement. this is how 
Ferenc Kemény (whom you can see 
in the photo), and through his person 
Hungarian sport, became one of the 
founders of the olympic movement.       
the first ioc members in 1896: p. de 
coubertin (France), D. Vikelas (greece), 
general Butowski (russia); (standing) W. 
gebhardt (germany), J. guth-Jarkowsky 
(Bohemia), F. Kemény (Hungary) and 
general V. Balck (Sweden).
in Hungary the first written trace of the 
olympic idea leads us to Sárospatak. 
in the 1489-90 academic year lászló 
Szalkai, later archbishop of esztergom 
wrote in latin about how impressed he, 
the young student was with the ancient 
competitions held on the mountain of 
olympia. later the efforts of numerous 
teachers, doctors, historians, poets, writ-
ers and politicians – from Bálint Balassi 
through miklós Zrínyi to istván Széche-
nyi – included the concept of harmonic 
development of body and mind, and the 
idea of reviving the olympic games. 
therefore Baron coubertin’s historic 
initiative was soon highly appreciated in 
Hungary. it was not by accident that the 
national gymnastics club – members 
of which included Ferenc Kemény and 
in its presidential seat we find albert 

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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fair play is the only way

torna egylet, amelynek Kemény Ferenc 
is tagja volt, Berzeviczy albert az elnök, 
a későbbi kultuszminiszter vállalta az 
előkészítés feladatait. a tekintélyes 
magyar atlétikai club vezetői kezdeti 
tartózkodás után végül csatlakoztak az 
alakuló bizottsághoz.  
a két említett, meghatározó szerepet 
betöltő egyesület mellett a Budapesti  
(Budai) torna egylet, a híres BBte, 
zvvcvvvtovábbá az mtK, a nemzeti 
Hajós egylet, a iii. ker. tVe, a Btc és  
a neptun evezős egylet küldöttei kerültek 
a testületbe, amelynek elnöke Berzeviczy 
albert, társelnöke dr. gerendai györgy, 
a mac képviselője lett. a moB első 
elnöke tehát Berzeviczy volt.
története során a moB többször került 
nehéz helyzetbe. 1920-as olimpiára ma-
gyarországot nem hívták meg az első 
világháborúban vállalt szerepe miatt. 
1928-ban a Kultuszminisztérium meg-
szüntette önállóságát, és az országos 
testnevelési tanács iV. számú szakbizott-
sága lett (1928–1941).  
1948-ban a kommunista párt beleavat-
kozott a szervezet mindennapjaiba és 
elvesztette szuverenitását. ’48-tól az 
országos Sporthivatal hatáskörébe 
tartozott és vezetőit az állam nevezte 
ki. 1984-ben pedig a politikai vezetés 
nyomására a testület egyhangúlag 
megszavazta a los angeles-i olimpia 
bojkottját.
 1989-ben azonban komoly fordulat kö-
vetkezett be a moB életében: sportolók 
kezébe került a szervezet irányítása.  
a moB legfőbb döntéshozó testülete 
a közgyűlés, amely tisztségviselőket vá-
laszt, kijelöli az olimpiai csapatot és dönt 

az alapszabályban foglalt rendelkezé-
sekről. a közgyűlések közötti időszakok-
ban a moB-ot az elnökség irányítja, 
amely 18 választott tagból áll.
az elnökség minden hónapban ülé-
sezik, határoz a moB-ot érintő fontos 
kérdésekben, sportszakmai és pénzügyi 
témákban, kisebb személyi kérdésekben. 
az olimpiai mozgalom a demokratikus 
változások terén tehát megelőzte a 
politikát.
a magyar olimpiai Bizottság közgyű-
lése már hónapokkal korábban, titkos 
szavazással, szabadon választhatta 
meg tisztségviselőit. e döntő lépés 
előkészítése és megvalósítása két kiváló 
sportember nevéhez fűződik: Schmitt pál 
noB-tag, akkori főtitkár, kétszeres olim-
piai bajnok vívó és Kovács pál, hatszoros 
olimpiai bajnok kardvívó volt. Schmitt pál 
a sikeres szöuli olimpiát követő decem-
beri közgyűlésen tett javaslata alapján 
a szükséges alapszabály-változtatásra 
és újjáalakulásra előkészítő bizottságot 
hozott létre, amelynek vezetésére Kovács 
pált kérték fel. 
a szervezet, amely negyven éven át  
a mindenkori állami sportvezetés 
árnyékában működhetett, tisztségviselői 
az állami sportvezetők voltak, most az 
önállóság útjára lépett, a Kongresszusi 
Központ mátyás termében tartott lelkes 
hangulatú közgyűlésen, melynek mot-
tója a következő volt: „csakis az állami 
sportirányítással kialakított, gyümölcsöző, 
korrekt együttműködéssel lehet sikeres 
egy-egy ország olimpiai mozgalma”. 
a bizottság négy évenkénti újjáalakulása 
során Barcelona, atlanta és Sydney után 
egyaránt megőrizték elnöki illetve főtitkári 

Berzeviczy, later minister of culture – , 
which was founded in 1863 and was 
the fist such organisation to lay down 
its statutes in Hungarian, took upon the 
task of preparatory work. after an initial 
period of reluctance, the leaders of the 
prestigious Hungarian athletic club 
agreed to join the committee. Besides the 
two prestigious clubs the representatives 
of the Budapest (Buda) gymnastics club 
(the famous BBte as it was called), mtK, 
the national Boating club, 3rd District 
tVe, Btc and neptune rowing club be-
came members of the committee. albert 
Berzeviczy was named as president and 
Dr györgy gerendai of the Hungarian 
athletic club became co-president – so 
the first president of the Hungarian olym-
pic committee was mr Berzeviczy.                       
throughout its long history moB has 
had to face many difficult situations. 
Hungary was not invited to participate 
in the 1920 olympic games because 
of the country’s role in World War i. in 
1928 the ministry of culture terminated 
the independence of the committee: the 
Hungarian olympic committee simply 
became the 4th special committee of the 
national Board of physical education 
(1928-1941). in 1948 the communist 
party interfered in the daily life of the 
organisation and the Hungarian olympic 
committee lost its sovereignty. From 
this year moB was governed by the 
national Sports authority and its leaders 
were appointed by the state. in 1984 
pressure from Hungary’s political leaders 
forced moB to vote ‘yes’ to the boycott 
of the 1984 Summer olympics in los 
angeles.

 However, 1989 brought significant 
changes in the life of the Hungarian 
olympic committee: athletes were 
entrusted with the task of managing the 
organisation. the main decision making 
body of moB is the general assembly, 
which elects officials, designates the 
members of the olympic team and 
decides about the rules laid down in the 
statutes. in the periods between general 
assemblies the management of moB is 
the job of the presidency, which consists 
of 18 members.
 moB’s presidency meets every month 
and decides on the important issues, 
including sports, financial and personal 
matters. the above example shows that 
the olympic movement implemented 
democratic changes before the political 
domain did.
 the general assembly of the Hungarian 
olympic committee voted with a secret 
ballot on representatives months before 
the political transformation. this decisive 
step was prepared and implemented by 
two great sportsmen: ioc member and 
general secretary pál Schmitt, a two-time 
olympic champion fencer, and pál 
Kovács, six time olympic gold medallist 
fencer (sabre). after the successful Seoul 
olympics pál Schmitt suggested at the 
December general assembly to set up 
a commission that would prepare for 
changing the statutes and for re-forming 
the Hungarian olympic committee. mr 
pál Kovács was asked to chair the work 
of the commission.     
For forty years moB was an organisa-
tion working in the shadow of the state’s 
sport authorities and its officials were 
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tisztségüket. 2005 májusában Schmitt 
pált újraválasztották. aján tamás főtitkárt 
pedig Kamuti Jenő olimpiai ezüstérmes 
tőrvívó, a nemzetközi Fair play Bizottság 
elnöke váltotta. aján tamás a magyar 
olimpiai akadémia elnöke maradt. 
Dávid imre olimpikont, az evezős 
szövetség elnökét pedig a harmadik 
ciklusra erősítették meg a megnövekedett 
hatáskört kapott Felügyelő Bizottság 
elnöki székében. 
a közvetlen vezetésben kialakult állandó-
sággal szemben a tagság, az elnökség 
összetétele a négy évenkénti újjáalakulá-
sok során lényegesen változott.  
a 2005 májusában megválasztott új  
elnökségben hat személyi változás 
történt. Konrád János, Kulcsár győző  
és Zsivótzky gyula olimpiai bajnok mel-
lett Bakonyi tibor alelnökként, valamint  
Sinka lászló és Szabó tamás került  
a vezetésbe, amelynek az olimpiai 
bajnok Hegedűs csaba, az alelnökké 
előlépett gyárfás tamás, a két eddigi 
alelnök császári attila és gémesi 
györgy, valamint Faragó Judit, Berkes 
istván, csötönyi Sándor és Vass Károly 
tagja maradt. 
a peking utáni 2009 januárjában 
rendezett tisztújítás során több változás 
történt az elnökségben, Schmitt pált 
hatodszor is megválasztották és molnár 
Zoltán addigi ügyvezető igazgató került 
a főtitkári székbe. előretörtek az egykori 
bajnokok és jelenleg már nyolc egykori 
aranyérmes és további két ezüstérmes 
tagja a testületnek, a nők száma is  
megduplázódott. tudós és a nemzet 
Sportolója, szakszövetségi vezető és  
önkormányzati képviselő, orvos profesz-

delegated by the state, but now the com-
mittee has taken the first step on the path 
of independence and in the mátyás 
room of the Budapest congress centre 
an enthusiastic general assembly was 
held, with the motto: ‘a country’s olympic 
movement can only be successful if it 
establishes a fruitful and fair cooperation 
with the state’s sport authorities’.             
the committee re-formed every fourth 
year after the olympic games in 
Barcelona, atlanta and Sydney but the 
president and the general secretary 
always managed to keep their positions. 
in may 2005 president pál Schmitt was 
re-elected once again but instead of 
tamás aján olympic silver medal winner 
fencer (foil) and president of the interna-
tional Fair play committee Jenő Kamuti 
was elected general secretary of moB. 
tamás aján kept his position as president 
of the Hungarian olympic academy. 
Former olympic athlete imre Dávid, the 
president of the rowing federation was 
given the chance to start his third term 
as chairman of the Supervisory Board 
– this body’s scope of authority was 
expanded.       
We can see that the top level of moB’s 
management was rather constant, but as 
regards members and the composition of 
the presidency there were great changes 
every four years. in the new presidency 
that was elected in may 2005 six per-
sonnel changes occurred: János Konrád, 
győző Kulcsár and olympic champion 
gyula Zsivótzky were new members 
in the presidency, tibor Bakonyi was 
elected vice-president, and lászló Sinka 
and tamás Szabó were also elected 

into the body. olympic champion csaba 
Hegedűs, newly elected vice-president 
tamás gyárfás, two former vice-
presidents attila császári and györgy 
gémesi, Judit Faragó, istván Berkes, 
Sándor csötönyi and Károly Vass kept 
their membership in the body. 
 after the Beijing olympics in January 
2009 further changes took place as 
regards the composition of the presi-
dency, pál Schmitt was elected president 
for the sixth time and former managing 
director Zoltán molnár took the seat of 
the general secretary. Former olympic 
champions leaped forward and currently 
we can find eight olympic gold medal 
winners and two silver medal winners 
in the presidency; what is more, the 
number of women doubled. among the 
new members we can find a scientist, an 
athlete of the nation, a sport federation 
official, a member of a municipality, a 
medical professor, a businessman, and 
a representative of the media. only 
tamás gyárfás, the president of the 
swimming federation was able to keep 
his position as vice-president and two 
olympic champions Zsolt Borkai and 
Zsolt gyulay, and nuSi (national 
youth Sport and Sport Services institute) 
president tamás Szabó were elected to 
be the three other vice-presidents.  tamás 
aján, tibor Bakonyi, istván Berkes, Judit 
Faragó, csaba Hegedűs, Jenő Kamuti, 
János Konrád, győző Kulcsár and lászló 
Sinka held on to their positions in the 
presidency. new members elected: 
olympic gold medallists istván Kovács 
and Zoltán magyar and silver medal 
winner Krisztina regőczy. once again, 

szor és üzletember, média képviselő 
került a testületbe. egyedül gyárfás 
tamás, az úszó szövetség elnöke tartotta 
meg alelnöki tisztségét, Borkai Zsolt és 
gyulay Zsolt két olimpiai bajnok, vala-
mint Szabó tamás, a nuSi igazgatója 
lett a másik három alelnök. az elnökség 
tagja maradt aján tamás, Bakonyi tibor, 
Berkes istván, Faragó Judit, Hegedűs 
csaba, Kamuti Jenő, Konrád János,  
Kulcsár győző és Sinka lászló. Új tag 
lett Kovács istván és magyar Zoltán 
olimpiai bajnokok, valamint regőczy 
Krisztina ezüstérmes. a megnövekedett 
hatáskört kapott Felügyelő Bizottság 
vezetőjévé ismét Dávid imrét választották 
meg. Schmitt pált 2010 májusában előbb 
az országgyűlés elnökévé, majd  
a Köztársaság elnökévé választották. 
2010 novemberében Borkai Zsolt 
olimpiai bajnok tornászt, győr város pol-
gármesterét választották meg a magyar 
olimpiai Bizottság új elnökének.  
a moB alelnökei gyulay Zsolt, gyárfás 
tamás, Szabó tamás és gémesi 
györgy. Főtitkár: molnár Zoltán. elnök-
ségi tagok: aján tamás, Bakonyi tibor, 
Berkes istván, Faragó Judit, Hegedűs 
csaba, Kamuti Jenő, Konrád János, Kul-
csár győző és Sinka lászló, Kovács ist-
ván, magyar Zoltán, regőczy Krisztina. 
2011-ben súlyos veszteség érte a moB 
elnökségét, ugyanis október másodikán, 
68 éves korában elhunyt dr. Schulek 
Ágoston, háromszoros magyar bajnok 
magyar rúdugró, edző, sporttisztviselő, 
egyetemi docens, a magyar atlétikai 
Szövetség elnöke.
a magyar olimpiai Bizottság mindent 
elkövetett, hogy biztosítsa a sportolók 

Gerevich Aladár
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zavartalan felkészülését a londoni  
olimpiára. Állami segítséggel támogatta  
a szövetségek, szakszövetségek munká-
ját is. 2012. január elsején életbe lépett 
az új Sportörvény, mely alapján a moB  
egyetlen köztestületként irányítja a civil 
magyar sportéletet és sportszakmai dön-
téseket hozhat. a moB a magyar sport 
egészéért felel. a feladatokat  
a moB vette át úgy, hogy az eddigi 
köztestületek (magyar paralimpiai 
Bizottság, nemzeti Sportszövetség, 
nemzeti Szabadidősport Szövetség, 
Fogyatékosok nemzeti Sportszövetsége) 
által irányított területek a moB szakmai 
tagozataiként tovább működnek, vezető-
ik pedig az olimpiai bizottság alelnökei. 
az eddig sikeresen működtetett állami 
utánpótlás-nevelési programok szintén  
a civil szervezethez kerültek.  
az egyéves előkészítést követően  
a februári közgyűlésen az új alapsza-
bályt ellenszavazat nélkül elfogadták. 
ezzel a moB tulajdonképpen a magyar 
sport parlamentje lett, hiszen a szerve-
zetben a hazai sportélet minden területe 
megfelelő képviselet kap. 
a februári közgyűlésen újraválasztották 
Borkai Zsolt elnököt. az alapszabály 
értelmében automatikusan az elnökség 
tagja lett Schmitt pál, a nemzetközi  
olimpiai Bizottság (noB) tagja, aján 
tamás, a nemzetközi Súlyemelő  
Szövetség elnöke és Kamuti Jenő,  
a nemzetközi Fair play Bizottság elnöke. 
az öt új alelnök: magyar Zoltán  
(olimpiai sportágak versenysportjáért 
felelős szakmai tagozat), leyrer richárd 
(nem olimpiai sportágak versenysportjá-
ért felelős szakmai tagozat), monspart 

imre Dávid was elected as chair of the 
Supervisory Board with an expanded 
scope of authority. in may 2010 pál 
Schmitt had become Speaker of the 
parliament and was later elected the 
president of the republic of Hungary by 
members of parliament.      
in november 2010 Zsolt Borkai, olym-
pic champion in gymnastics and mayor 
of győr was elected the new president 
of the Hungarian olympic committee. 
Vice presidents: Zsolt gyulay, tamás 
gyárfás, tamás Szabó and györgy 
gémesi. general secretary: Zoltán mol-
nár. members of  the presidency: tamás 
aján, tibor Bakonyi, istván Berkes, Judit 
Faragó, csaba Hegedűs, Jenő Kamuti, 
János Konrád, győző Kulcsár, lászló 
Sinka, istván Kovács, Zoltán magyar 
and Krisztina regőczy. on 2 october 
2011 the presidency of the Hungarian 
olympic committee suffered a great loss, 
with the death of 68-year-old Dr Ágoston 
Schulek, three times Hungarian champion 
in pole vaulting, trainer, sport executive, 
university senior lecturer and president of 
the Hungarian athletics association.
the Hungarian olympic committee did 
everything to create the best condi-
tions for our athletes’ preparation to the 
london olympics. With support from the 
state moB also helped the work of sport 
federations. on 1 January 2012 the new 
Sports act entered into force, according 
to which moB is the only public body 
that governs civilian sport in Hungary 
and makes sport-related decisions. moB 
is responsible for Hungarian sport as 
a whole. moB took over all the tasks 
in a way that the domains controlled 

by former public bodies (Hungarian 
paralympic committee, national Sport 
association, national leisure Sport 
association, national Sport association 
of the Disabled) can continue working 
as special divisions of moB, while their 
leaders have become vice-presidents 
of the olympic committee. youth sports 
programmes have been successful so 
far and now these also belong to the 
non-governmental organisation. after one 
year of preparation the new statutes was 
unanimously accepted at the February 
general assembly. this step practi-
cally turned moB into the parliament 
of Hungarian sport because all fields of 
Hungary’s sporting life are represented in 
the committee.     
at the general assembly in February 
president Zsolt Borkai was re-elected. in 
line with the regulations of the statutes, 
the following people automatically 
became members of the presidency: 
pál Schmitt, member of the international 
olympic committee, tamás aján, presi-
dent of the international Weightlifting 
Federation, Jenő Kamuti, president of the 
international Fair play committee.    
the five new vice-presidents are: Zoltán 
magyar (division responsible for the 
competitive sport of olympic sports), 
richárd leyrer (division responsible for 
the competitive sport of non-olympic 
sports), Sarolta monspart (division 
responsible for leisure sport), miklós tóth 
(division responsible for student, college 
and university sport) and tamás Deutsch 
(division responsible for sport of the 
disabled).

Sarolta (szabadidőspotért felelős szak-
mai tagozat), tóth miklós  
(diák- és főiskolai-egyetemi sportért fele-
lős szakmai tagozat) és Deutsch tamás 
(fogyatékosok sportjáért felelős szakmai 
tagozat).
a további öt elnökségi tag: gémesi 
györgy (vívás), gyulay Zsolt (kajak-
kenu), Kovács antal (judo), regőczy 
Krisztina (téli sportágak) és Szabó tünde 
(úszás).a Felügyelő Bizottság elnöke Dá-
vid imre. az FB tagjai: csötönyi Sándor 
és pakucs János.
a voksolás után az új elnökség megtar-
totta első ülését, amelyen egyhangúlag 
molnár Zoltánt választotta meg főtitkár-
nak, aki eddig is ezt a feladatot látta el. 
a magyar olimpiai Bizottság megalaku-
lásától kezdve, az eltelt több mint 116 év 
alatt alapvető feladatának tekintette és 
tekinti az olimpiai eszme népszerűsítését, 
terjesztését, a mozgalom erősítését és  
az olimpiai játékokon való szereplés elő-
készítését, a szakmai munka összehango-
lását, a részvétel szervezését.  
az elért eredmények azt bizonyítják, 
hogy mindez sikerrel járt. az a tény,  
hogyminden nyári olimpiai részvételünk 
alkalmával felcsendülhetett nemzeti  
Himnuszunk önmagáért beszél.  
az olimpiai érmek tekintetében  
magyarország a világ legjobb 10 nem-
zete közé tartozik.  
a nyári és téli olimpiákon szerzett 160 
arany, 144 ezüst és 164 bronzérmünkkel 
méltán vívtuk ki a sportvilág elismerését. 
nagyon sok magyar embernek szerez-
tünk örömet és büszkeséget határainkon 
innen és túl... 
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a magyar olimpiai Bizottság elnökei  
és társelnökei:  
dr. Berzeviczy albert (1895-1904) 
dr. Széchenyi imre (1904-1905) 
teleky Sándor gróf (1905-1908)  
andrássy géza gróf (1908-1928) 
muzsa gyula (1928-1941)  
dr. prém lóránd (1941-1944)  
Jámbor alajos (1946-1948) 
Sebes gusztáv (1948-1950)  
Hegyi gyula (1950-1964)  
egri gyula (1964-1969) 
dr. Beckl Sándor (1969-1979)  
Buda istván (1979-1987) 
Deák gábor (1987-1989)  
Schmitt pál (1989-2010)  
Borkai Zsolt (2010-)

Five more members of the presidency: 
györgy gémesi (fencing), Zsolt gyulay 
(canoe/kayak), antal Kovács (judo), 
Krisztina regőczy (winter sports) and 
tünde Szabó (swimming).
imre Dávid is the president of the Supervi-
sory Board. members of the Supervisory 
Board: Sándor csötönyi and János 
pakucs.
after the voting the new presidency held 
its first meeting, where Zoltán molnár 
was unanimously elected general secre-
tary one more time.  
ever since its formation, in the past 116 
years the Hungarian olympic committee 
has believed that it was its fundamental 
task to popularise and spread the idea 
of olympism, to strengthen the olympic 
movement, to prepare for the nation’s 
participation in the games, to harmonise 
work in the sport sector and to organise 
the Hungarian team’s participation at 
the games. the results achieved so far 
indicate that the committee’s work has 
been successful. the fact that Hungary 
won a gold medal at every Summer 

olympic games in which it took part 
speaks for itself. in terms of olympic gold 
medals, Hungary is one of the 10 most 
successful countries in the world. the 
160 gold, 144 silver and 164 bronze 
medals we won at Winter and Summer 
olympic games earned great respect 
for Hungary on the world stage of sport. 
We have brought joy and pride to 
many Hungarians living in Hungary and 
abroad…     
  
presidents and co-presidents of the 
Hungarian olympic committee: D. 
albert Berzeviczy (1895-1904), Dr imre 
Széchenyi (1904-1905), count Sándor 
teleky (1905-1908), count géza 
andrássy géza (1908-1928), gyula 
muzsa (1928-1941), Dr lóránd prém 
(1941-1944), alajos Jámbor (1946-
1948), gusztáv Sebes (1948-1950), 
gyula Hegyi (1950-1964), gyula egri 
(1964-1969), Dr Sándor Beckl (1969-
1979), istván Buda (1979-1987), gábor 
Deák (1987-1989), pál Schmitt (1989-
2010), Zsolt Borkai (2010-)

Németh Imre



o
li

m
pi

a
i m

o
zg

a
lo

m
 

o
ly

m
pi

c
 m

o
v

em
en

t o
lim

pia
i m

o
zg

a
lo

m
o

lym
pic

 m
o

v
em

en
t

a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way
Borkai Zsolt



38 39

a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

o
li

m
pi

a
i m

o
zg

a
lo

m
 

o
ly

m
pi

c
 m

o
v

em
en

t o
lim

pia
i m

o
zg

a
lo

m
o

lym
pic

 m
o

v
em

en
t

Olümpiai Játékok az 
ókorban

az ókori görögök a 
„Kalokagathia” szellemében 
gondolkodva, a szellem és a 
test harmóniáját vallották.  
a peloponészoszi félszigeten, 
olümpia szent ligetében Kr.e. 
776-tól megrendezett játékok 
vallási eredetűek voltak, a ver-
senyek közül az antik pentatlon 
számai: stadionfutás, távolugrás, 
diszkoszvetés, gerelyhajítás, 
birkózás voltak a legnépsze-
rűbbek. további számok voltak 
még a kétszeres és többszörös 
stadionfutás, a fegyveres futás, 
az ökölvívás, és a pankráció. 
Kr. e. 680-tól a lovasküzdelmek 
váltak a legnézettebb verseny-
számmá, melyben - miután  
a tulajdonost illette a vadolajfa 
ágából font győzelmi koszorú 

Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize!
A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet,
követe vagy te a régen letűnt napoknak,
mikor ifjú örömben mosolygott még az ember
s felfelé hágott a napisten, s kigyúltak a hegyormok,
s távoztakor fénybe merültek a magasságos erdők.

Ancient Olympic Games

thinking in the spirit of ‘Ka-
lokagathia’, the ancient greeks 
believed in the concept of 
harmony of body and soul. 
the games held in the sacred 
meadow of olympia on the 
peloponnese from 776 Bc had 
religious origins and from the 
different contests antique pen-
tathlon’s events were the most 
popular: stadion (a running 
event), long jump, discus throw, 
javelin throw and wrestling. 
among further contests we find 
double- and multiple- stadion 
running events, hoplitic race, 
boxing and pancratium. From 
680 Bc equestrian events 
became the most spectacular 
sports, in which women were 
also allowed to compete and 
become champions – as it 

olimpia 
És NEvElÉs
olimpia És NEvElÉs

– nőket is olümpiai bajnoknak 
avathattak.  Érdekesség volt, 
hogy az ifjak számára is ren-
deztek versenyeket, bár az élet-
kori meghatározások sokszor 
vitát - óvásokat - váltottak ki.  
a résztvevők városállamuk 
dicsőségére versenyeztek, 
megbecsülésük is a polisz 
vezetőinek kötelessége volt. 
az ókori görögországban 
olümpiához hasonlóan peri-
odikus rendszerben rendeztek 
versenyeket még Delphoiban 
(phütói játékok), Korinthosz-
ban (iszthmoszi játékok) és 
nemeaban (nemeai játé-
kok). az olümpiai játékokat 
Kr.u. 393-ig rendezték meg, 
amikor - egyes értelmezések 
szerint - pogány szertartásokra 
való hivatkozással azokat 

was the horses’ owners who 
were crowned with a wreath 
made of wild-olive leaves. it is 
interesting that games were also 
held for young people but lots 
of disputes arose in connection 
with the age of competitors – 
appeals were often submitted. 
participants were competing 
for the glory of their ‘polises’, 
city-states and it was the obliga-
tion of the leaders of polises 
to guarantee that the athletes’ 
performance was honoured.            
in ancient greece similar games 
were organised in a rotating sys-
tem in Delphoi (pythian games), 
corinth (isthmian games) and 
nemea (nemean games). the 
olympic games took place up 
until 393 aD when, according 
to certain theories, they were 

betiltották. Kr. u. Vi. században 
erős földrengés rázta meg a 
peloponészoszi félszigetet, a 
szent liget épületei romba dől-
tek, s az alpheiosz folyó iszap-
ja több méter magasságban 
betemette a játékok színhelyét. 
a modern kor XiX. századi ása-
tásai révén – vezetője a német 
ernst curtius volt - kerültek elő 
azok romok, melyek napjaink-
ban az egyik leglátogatottabb 
görögországi turista látványos-
ságot jelentik.

Béke, szolidaritás

az ókori olümpiák egyik – talán 
napjainkban is megszívlelendő - 
kísérője volt az ún. „ekekheiria” 
vagyis az istenbéke. ennek értel-
mében a játékok alatt tilos volt a 
poliszok közötti háborúskodás, 
mely tilalmat a városállamok 
nagyobbrészt be is tartották. ez 
az „örökség” a modern játékok 
alapítójának a béke eszmé-
jében hívő, pacifista pierre 
de coubertin számára szinte 
mindennél fontosabb volt. Úgy 
gondolta, hogy a világ ifjúsá-
gának a sportpályákon történő 
békés versengése csökkentheti 
a háborús feszültségeket. egész 
életében ezt hangsúlyozta – 
ebben támogatta a magyar 
noB tag, Kemény Ferenc is -, s 
ennek is volt köszönhető, hogy 
neve 1936-ban szóba került a 

banned for being a pagan 
festival. in the 6th century aD  
a devastating earthquake hit 
the peloponnese, the buildings 
of the sacred meadow were 
ruined and the mud and sand 
from the river alpheios buried 
the site of the games. archaeo-
logical excavations in the 
19th century, led by german 
archaeologist and historian 
ernst curtius, uncovered the 
remnants of the site, which are 
today one of the most popular 
tourist destinations in greece.  
    

Peace and solidarity

one of the most important 
achievements of ancient olym-
pic games was that a truce, 
or ‘ekekheiria’ was observed. 
according to this, during the 
games it was forbidden for the 
polises to wage war and most 
of the time city-states kept this 
rule. this ‘heritage’ was more 
important than anything else 
for pierre de coubertin, the 
pacifist founder of the modern 
olympic games. His view was 
that peaceful sports competition 
between young people from 
different countries of the world 
would be able to reduce war 
tension. throughout his life he 
emphasised this and in his ef-
forts he received great support 
from Ferenc Kemény, Hungary’s 
representative in the internation-

A béke vagy te, Sport!
a népeket egymáshoz fűző szép szalag:
és testvérré lesznek mind általad,
önuralomban, rendben és erőben.
Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tőled,
s más népek jellemét is éppúgy megértik,
és nagyra tartják, hogy te tanítod őket
túlszárnyalni egymást:
mert versenyed a béke versenye.
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nobel-békedíj odaítélésénél, 
melyet végül - nagy csalódásá-
ra - nem kapott meg. már élete 
során szembe kellett néznie 
a játékok politikai befolyáso-
lásával: az első világháború 
miatt elmaradt az 1916-ban 
Berlinnek ítélt játék, az 1920-as 
antwerpeni olimpiára pedig 
nem hívták meg a háborúban 
vesztes országok küldöttségét, 
így hazánkét sem. 1937-ben 
bekövetkezett halála után  
a második világháború követ-
keztében 2 játék is elmaradt, 
előbb az 1940-es (kijelölt város 
tokió, majd Helsinki), majd az 
1944-es (london). az utóbbi 
évtizedek sem voltak mentesek 
a játékok körüli politikai viszá-
lyoktól. a politika nem egyszer 
akasztotta meg a versenyzők 
békés vetélkedését. az 1972-
es müncheni és az 1996-os 
atlantai olimpiát terrorcselekmé-
nyek zavarták meg, 1980-ban 
moszkvában az egyesült Álla-

mok felhívására maradt távol 
jó néhány ún. „nyugati” ország 
majd, 1984-ben los angeles-be 
a Szovjetunió „utasítására” nem 
utaztak el több ún. szocialista 
ország, köztük magyaror-
szág olimpikonjai. ez utóbbi 
számos sportoló számára örök 
keserűséget okozott, hiszen 
az olimpiai dicsőség minden 
ország versenyzői számára a 
sportpályafutás csúcspontja. 
a játékokat több évtizeden át 
kísérte és kíséri több politikailag 
megoldatlan kérdés, ilyen volt a 
2 németország kérdése 1956-
1988 között vagy a dél-afrikai 
apartheid politika 1960-1992 
között.  

al olympic committee (ioc). 
this was one of the reasons 
mr coubertin was nominated 
for the noble peace prize in 
1936, which to his great disap-
pointment he did not receive. 
already in his life he had to wit-
ness the influence of politics on 
the olympic games: the 1916 
olympics scheduled for Berlin 
were cancelled due to World 
War i, while the defeated 
countries, including Hungary, 
were not invited to the 1920 
olympics in antwerp. after 
coubertin’s death in 1937 two 
games were not held because 
of World War ii, first the 1940 
olympics scheduled first for to-
kyo and then for Helsinki, and 
then the 1944 olympic games 
that were supposed to take 
place in london. political issues 
did not spare the olympic 
games in the last few decades 
either. politics often brought the 
peaceful competition of ath-

letes to a halt. terrorist attacks 
disturbed the 1972 olympics 
in munich and the 1996 olym-
pics in atlanta. then in 1980 
the uSa initiated boycotting the 
olympic games in moscow 
and several ‘western’ countries 
stayed away as well. in 1984 
the olympic games took place 
in los angeles and this time 
it was the Soviet union who 
refused to participate, ‘ordering’ 
other socialist countries, among 
them Hungary, not to send their 
athletes to the games. this step 
left a bitter taste in the mouths 
of many athletes for life, as it is 
the pinnacle of every sportper-
son’s career to take part in the 
olympic games. For several 
decades the games have had 
to deal with unresolved issues 
such as the two germanies be-
tween 1956 and 1988 or the 
apartheid system in South africa 
between 1960 and 1992.               

Nagy Tímea
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Harmónia, művészet

az újkori olimpiai játékok meg-
álmodójának és megszervező-
jének pierre de coubertinnek 
egyik álma a sport és  
a művészet összekapcsolása 
volt.  
az első újkori olimpiától 
1896-tól igyekezett megnyerni 
a noB tagjait egy művészeti 
verseny megszervezéséhez.  
az 1906-ban párizsban megtar-
tott kongresszuson végre nagy 
többséget szerzett javaslata, így 
az 1912-es stockholmi olimpián 
már festészetben, irodalomban, 
szobrászatban, építészetben 
és zenében hirdettek olimpiai 
bajnokokat. ezen az olimpián 
nyert aranyérmet pierre de cou-
bertin is, kiállításunk mottójául 
szolgáló „Óda a sporthoz” 
című versével.  
a művészeti versenyeken 
magyar sikerek is születtek. 
1928-ban amszterdamban 

dr. mező Ferenc irodalom 
kategóriában az ókori olimpiai 
játékok történetét feldolgozó 
művével első helyezést ért el. 
első olimpiai bajnokunk az úszó 
Hajós alfréd az 1924-es párizsi 
olimpia művészeti versenyében 
megismételte olimpiai sikerét. 
lauber Dezsővel készített stadi-
ontervét ezüstéremmel jutalmaz-
ták, úgy hogy az aranyérmet 
nem adták ki. manno miltiades 
szobrászatban az 1932-es los 
angeles-i olimpián ezüst, Földes 
Éva 1948-ban irodalom kate-
góriában, a női sport történetét 
elemző írásával bronzérmet 
szerzett. a művészeti verse-
nyeket 1948-ban rendezték 
utoljára, azóta a művészetek 
bemutató jellegű előadásokkal, 
kiállításokkal gazdagítják mind 
a téli, mind a nyári olimpiai 
játékok programjait.     

Harmony and arts

pierre de coubertin, the father 
of the modern olympic games 
firmly believed in connecting 
sport and arts. From the first 
modern olympic games in 
1896 he tried to win support 
from ioc members for organis-
ing an arts contest. the idea 
was finally given the green light 
at the paris congress in 1906 
and at the Stockholm olympics 
in 1912 painting, literature, 
sculpture, architecture and 
music were also part of the pro-
gramme. pierre de coubertin 
himself won a gold medal in 
Stockholm with his poem  
‘ode to Sport’, which is also 
the motto of our exhibition. 
Hungarian successes were 
also recorded in the arts 
competitions. in 1928 in am-
sterdam Dr Ferenc mező won 
a gold medal in the literature 
category for his work on the 

history of the ancient olympic 
games. Hungary’s first olympic 
champion, swimmer alfréd 
Hajós won another medal in 
arts at the 1924 olympics in 
paris. His design for a stadium, 
prepared together with Dezső 
lauber, was rewarded with 
a silver medal when no gold 
medal was awarded. manno 
miltiades won a silver medal in 
sculpture at the 1932 olympic 
games in los angeles and Éva 
Földes was honoured with the 
bronze medal of the literature 
category in 1948 for her essay 
on the history of women in 
sport.  
arts were last featured in the 
programme of the olympic 
games in 1948 and since 
then arts are represented with 
lectures and exhibitions at both 
the Winter and the Summer 
olympic games.           

A szépség vagy te, Sport!
a testeket te formálod nemessé,
elűzöl romboló vad szenvedélyeket,
acéllá edzel lankadatlanul.
Lábak, karok, törzsek összhangja és
tetszetős ütem tőled való.
Bájt és erőt te fűzöl együvé,
szilárddá és rugalmassá te téssz.

BUDAPEST  |  BÜKFÜRDŐ  |  HÉVÍZ  |  SÁRVÁR

Szurkolok nektek!
Csobbanás?

Kis Gergő, úszó
Európa-bajnok 
és világbajnoki bronzérmes

A magyar olimpiai csapat
arany fokozatú főtámogatója

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ÉLMÉNYEK 

DANUBIUS ÉLMÉNYFÜRDŐK • TERMÁLMEDENCÉK • GYÓGY- ÉS KÉNYEZTETŐ MASSZÁZSOK • 

WELLNESS- ÉS SPORTPROGRAMOK • GAZDAG BÜFÉVÁLASZTÉK • FANTASZTIKUS GYEREKKEDVEZMÉNYEK
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Egyenjogúság, integráció

az ókori olümpiai játékok egyik  
a közvéleményben „megcson-
tosodott” jellemzője, hogy a 
nők még nézőként sem vehettek 
részt a versenyeken. a mai 
tudomány ezt már pontosítot-
ta azzal, hogy a tiltás csak 
családos nőkre vonatkozott. az 
újkori olimpiai játékok is a nők 
részvétele nélkül kezdődtek el. 
az első női versenyzők íjászat-
ban, teniszben és vitorlázásban 
1900-ban, a ii. olimpián, 
párizsban csatlakoztak az 
olimpiai bajnokok sorához. 
azóta kiegyenlítődött a női-férfi 
részvétel, a sportágak verseny-
számainak nagy részében férfi 
és női számok is szerepelnek. 
az olimpiai játékok eleinte az 
ún. észak-atlanti régió (európa, 
Észak-amerika) sportolóit 
vonzották. a XX. század első 

éveitől aztán Dél-, és Közép-
amerika, Ázsia, ausztrália végül 
afrika országainak sportolói is 
csatlakoztak e világraszóló ese-
ménysorozathoz. 2008-ban a 
pekingi nyári Játékokon már 28 
sportág 302 versenyszámában 
204 ország sportolói küzdöttek 
az érmekért és a helyezésekért. 

         
Equality and integration

one of the misconceptions 
about the ancient olympic 
games still lingers on, namely 
that women were not allowed 
to participate even as specta-
tors. currently scientific opinion 
is that only women with families 
were banned from the games. 
modern olympic games also 
started without women. the 
first female athletes competed 
at the 2nd olympic games in 
1900 in paris in archery, tennis 
and sailing. Since then the 
proportion of men and women 
among olympic athletes has 
become more balanced, in 
the majority of sports both men 
and women are competing. 
in the beginning, the modern 
olympic games attracted ath-
letes from the north atlantic re-
gion (europe, north america). 

From the early 20th century 
athletes from South and central 
america, asia, australia and af-
rica also took part in the games. 
at the 2008 Summer olympic 
games in Beijing athletes from 
204 countries were competing 
in  302 events of 28 sports. 

S igazságos vagy, Sport, igen!
Megértésért és igazságért be sokszor
hiába küzd az ember, hogyha te
Nem vagy vele – de nálad fölleli.
Hiába adna kincseket az ugró új rekordért, 
s élete minden percét is hiába:

Kitartás, fejlődés

az olimpiai eszme közel 150 
és az olimpiai játékok 113 éves 
története az állandó változások 
jegyében telt.  
az 1894. június 23-án (az év 
e napját az uneSco olimpiai 
napként tartja nyilván) meg-
alakult nemzetközi olimpiai 
Bizottság, melynek tagjai – köz-
tük a magyar Kemény Ferenc 
– az olimpiai eszme úttörőinek 
számítottak. aktív közreműködé-
sükkel zajlottak le az első újkori 
olimpiák, számuk folyamatosan 
emelkedett. napjainkban a 
noB tagok száma 112, közülük 
17 nő.  
az olimpiai játékok programja 
folyamatosan bővült, 2008-
ban a pekingi olimpián 28 
sportág 302 versenyszámában 
osztották ki az érmeket. 1924-
ben kezdődött el a téli olimpiák 

sorozata, melyet 1992-ig a 
nyári olimpiák évében rendez-
tek. 1994-ben ettől eltértek, 
így ettől kezdve minden páros 
év olimpiai évnek mondható. 
az olimpiai játékok a legtöbb 
sportágban a legmagasabb 
szintű versenynek számítanak, s 
ma már az olimpiai kvalifikáció 
megszerzése is komoly teljesít-
ményt jelent. a játékok során 
az eredmények egyre javultak, 
olimpiai és világcsúcsok ezreit 
adták át versenyzők a múltnak. 
ehhez hozzájárultak a sportági 
mozgástechnikák (a legjobb 
példa richard Fosbury 1968-as 
mexikóvárosi győzelme magas-
ugrásban, az általa kitalált flop-
technikával) és a sporteszközök 
anyagának, formájának mond-
hatni forradalmi változásai. az 
olimpiai játékok népszerűsége 

Perseverance and  
progress

in the course of its 150-year 
history and throughout the 113 
years of the games the olympic 
idea has been changing con-
stantly. the international olym-
pic committee was founded on 
23 June 1894 (which day the 
uneSco later named interna-
tional olympic Day), the mem-
bers of which – among them 
Hungary’s representative Ferenc 
Kemény – were considered the 
pioneers of the olympic idea. 
With their active participation 
the first few modern olympic 
games were organised and 
step by step the number of 
ioc members started growing. 
today there are 112 members 
of ioc, including 17 women. 
the programme of the games 
has been expanding too, at the 

2008 Summer olympic games 
in Beijing athletes were compet-
ing for medals in 302 events of 
28 sports. the Winter olympic 
games were first organised in 
1924 and up until 1992 they 
took place in the same year as 
the summer games. From 1994 
the winter and summer games 
are separated and held in alter-
nating even-numbered years. in 
the case of most sports the olym-
pic games represent the highest 
level and today it is already a 
great achievement to qualify for 
the games. throughout the years 
results have been improving, with 
athletes breaking thousands of 
World and olympic records. in 
addition, the technique athletes 
use in many sports (the best ex-
ample of this is richard Fosbury 
winning the high jump in 1968 

A haladás vagy te, Sort!
Szolgálatodra ki méltó kíván lenni, az vigyázzon,
hogy teste-lelke egyre jobb legyen,
kerüljön mindent, mi mértéktelen,
tökéletességre törjön ernyedetlen,
s óvja egészségét, legfőbb javát,
mint ki a régi mondásból tanul:
Ép testet választ, az ép lélek otthonul.
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előbb a rádió majd a televíziós 
közvetítések révén rohamosan 
megnőtt, az 1964-es tokiói 
olimpia óta a műholdas közve-
títések révén „élőben” láthatják 
a versenyeket a nézők világ 
minden országában. ennek az 
is lett a következménye, hogy a 
televíziós közvetítések jogdíja 
révén a noB komoly anyagi 
bevételekre tett szert, amely-
ből jelentős részt a következő 
olimpiákat rendező városok, a 
nemzeti olimpiai bizottságok 
kapnak, de komoly összeggel 
támogatja a noB a fejlődő 
országok sportéletét is.    

mindezt a következőképpen 
fogalmazta meg: “ma már 
jobban lekötik a közfigyelmet a 
sporthírek, mint a parlamentek 
politikai változásai... Hatalmas 
világmozgalommal állunk szem-
ben, a testnevelés kérdése a 
modern ember érdeklődésének 
előterében áll”. tehát az egész 
világra kiterjedő mozgalommá 
váltak a sportesemények köztük 
az olimpiai játékok. az elért 
eredményeket értékelő pozitív 
értelemben vett hazafiság, a 
nemzeti kultúrára való büsz-
keség, a nemzeti önbizalom 
alapvető emberi érték, amely-
nek azonban része kell, hogy 
legyen más nemzetek eredmé-
nyeinek elismerése is. az öröm, 
a győzelem feletti érzelmek 
pozitív (negatív) kimutatása, a 
sportolói pályafutás utáni életvi-

in mexico city, using the flop 
technique he invented) and the 
material and design of equip-
ment have also gone through 
revolutionary changes. at the 
same time the popularity of the 
games was steadily growing, 
thanks to radio and television 
broadcasts and since the tokyo 
1964 Summer olympics satel-
lite technology has been used 
to broadcast the games live all 
over the world. consequently, 
the ioc’s income from broad-
cast rights increased significantly 
and a considerable part of 
this sum is used to support host 
cities, national olympic com-
mittees and the sporting life of 
developing countries.    

tury, electronic media (radio, 
television). Kuno Klebelsberg, 
Hungary’s minister of culture 
in the 1920s defined this as 
follows: ‘today the public is 
more interested in sports results 
than in political developments 
in the parliament…this is an 
important worldwide movement 
and the question of physical 
education is in the centre of 
modern people’s attention.’ 
Sport events in general and the 
olympic games have evolved 
into a worldwide movement. 
the results athletes achieve are 
appreciated with a feeling of 
some kind of positive patriot-
ism, people are proud of their 
national culture and national 
confidence is a basic human 
value, but supporters must 
never forget to acknowledge 

Az öröm vagy te, Sport!
Szavadra testünk örömtől remeg,
ragyog szemünk, erünkben vér viharzik,
és tiszta szárnyra kel a gondolat:
nyomasztó súlytól szabadul a lelkünk
s boldog létét ujjongva hirdeti.

Siker, öröm, érzelem 

pierre de coubertin a modern 
kori olimpiai játékok megala-
pítója, a sportversenyeken az 
egyén, a személyiség szerepére 
helyezte a hangsúlyt. Beszéde-
iben többször kiemelte, hogy 
az olimpia nem az országok, 
hanem az egyének versenye. 
a XX. század első éveitől azon-
ban azt kellett tapasztalnia, 
hogy egy-egy versenyző sikerét 
egy egész nemzet, etnikum eset-
leg ország vallja magáénak, a 
sportolók a nemzeti identitást 
erősítő szerepe minden más 
terület eredményeit - kultúra, mű-
vészet vagy a tudomány - felülír. 
mindezt pedig a XX. század ta-
lálmánya az elektronikus média 
(rádió, televízió) sokszorosan 
felerősítette. Klebelsberg Kuno 
az 1920-as évek nagy formá-
tumú magyar kultuszminisztere 

Success, joy and emo-
tions 

pierre de coubertin, the man 
who revived the olympic 
games, was convinced that 
in sports contests it was the 
individual and the athlete’s per-
sonality that mattered. in many 
of his speeches he emphasised 
that the olympic games are 
organised for individuals and 
not for countries. However, 
from the first years of the 20th 
century his experience was 
that the success of individual 
athletes was celebrated by a 
whole nation, an ethnic group 
or country: the role of athletes 
in strengthening national identity 
was more influential than in any 
other domain – be it culture, 
arts or science. the effects of 
this trend were intensified by the 
great invention of the 20th cen-

tel a sportolók személyiségének 
biztos jellemzője.  
az utóbbi évtizedekben a sport-
sikerek, kudarcok elviselésének 
pozitív, negatív jegyei a stadio-
nok, sportcsarnokok nézőterein 
is megjelentek, sajnos több 
esetben tragédiába torkollva. 
Jó példa azonban van bőven, 
amely tovább élteti a sport, a 
fizikai aktivitás, a mozgás pe-
dagógiai, esztétikai, társadalmi, 
egészségi szempontú értékeit.  

the results of other nations 
as well. athletes’ joy and the 
positive (or negative) expression 
of their emotions after a vic-
tory, together with their lifestyle 
after their sporting career are 
important characteristics of 
their personality. in the last few 
decades we have seen exam-
ples of spectators coping with 
success and failure in sports in  
both positive and negative way 
in sport venues, in many cases 
resulting in tragedy. Fortunately 
there are many good examples 
too and these are the ones that 
keep breathing new life into 
the pedagogical, aesthetical, 
social and health-related values 
of sport, physical activity and 
exercise.     
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„először is jussunk el az elődöntőig, és 
ne úgy járjunk, mint a 2011-es világbaj-
nokságon, Sanghajban, ahol jó játékkal, 
nagy meccseket játszva, de egy-egy  
góllal kikaptunk! Ha ez sikerül, akkor 
győzni fogunk. aztán, ha a fiúk azt  
szeretnék, hogy Velük ünnepeljek  
a vízben, akkor ruhástul ott a helyem.”

Kemény Dénes, a férfi vízilabda  
válogatott edzője
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Becsület, emberség

a sportszerűség, a „fair play” 
eszméje a modern sportélet 
kialakulásának kezdeteitől kíséri 
kisebb, nagyobb érvényesülés-
sel sportéletünket. a fair play 
(becsületes játék) közismert vo-
nása: a tiszta játék. a győzelem 
csak úgy értékes, ha abszolút 
tiszta eszközökkel és egyenlő 
esélyek fennállásával érte 
el a sportoló. a fair playnek 
tehát ez a sajátos jegye kizár 
minden csalást (megvesztege-
tést, dopping, stb.), feltételezi 
a bíráskodás tisztaságát, az 
igazságos értékelést (lásd pon-
tozásos sportágak). a fair play 
akkor igazán értékes sportolói 
viselkedés, ha a szituáció tétje 
extrém magas (pl. a bajnoki 
cím sorsa függ az önként vállalt 
döntéstől). Beszélhetünk egyéni 
és kollektív (csapat) fair playről, 

valamint az amatőr és a hivatá-
sos versenyzők közötti sportsze-
rűségről. csapatsportoknál külö-
nösen nagy a veszélye annak, 
hogyha az együttesből csak 
egyvalaki megszegi a fair play 
alapelvét, akkor elítélhetik az 
egész csapatot. Fontos a kollek-
tív felelősség, az egymásra való 
hatás pozitív értelemében. tény, 
hogy azokban a sportágakban 
ahol az ellenféllel való testi 
érintkezés gyakoribb 
 (pl. jégkorong, rögbi, labdarú-
gás, kosárlabda, birkózás, ököl-
vívás stb.) nagyobb jelentősége 
van a fair playnek, de ez nem 
jelenti azt, hogy más sportágak-
ban nem nyílik lehetőség  
a sportszerű magatartásra.

Honesty and humanity

Sportsmanlike behaviour and 
the spirit of ‘fair play’ have 
always accompanied our 
sporting life to some extent or 
another.  
a well-known characteristic of 
fair play is playing clean. Victo-
ry is only valuable if the athlete 
achieves it in a fair way and 
in an environment where there 
are equal opportunities for eve-
ryone. this means that fair play 
excludes all types of cheating 
(bribery, doping, etc.) and 
requires unbiased refereeing 
and the impartial evaluation of 
performance (in sports where 
marks are given). Fair play is 
especially valuable behaviour 
from athletes if a lot is at stake 
in the given situation (e.g. one’s 
own decision is decisive in 
who wins the tournament). We 

can talk about individual and 
collective (team) fair play and 
can also differentiate between 
fair play among amateur and 
professional athletes. in the 
case of team sports it is enough 
if one person breaks the rules 
of fair play and the whole team 
could be punished as a result. 
collective responsibility is very 
important: athletes can influence 
each other in a positive way.  
it is a fact that in sports where 
physical contact with the op-
position is more frequent (e.g. 
ice hockey, rugby, football, 
basketball, wrestling, boxing), 
fair play is of greater signifi-
cance – but this does not mean 
that there are no opportunities 
for sportsmanlike behaviour in 
other sports.              

Tisztesség vagy te, Sport!
Ha tőled jő, igaz kincs a dicséret,
mert csak derék munkával nyerhető!
A versengésnek görbe útjai
a hitvány fogások sorsa büntetés.
És megvetéssel sújtanák, aki
a pálmát álnok csellel küzdené ki.

Sike András
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Jelképek, szimbólumok

az olimpiai mozgalom legtöbb 
jelképe pierre de coubertin 
nevéhez kötődik, bár az utókor 
kiderítette, hogy pl.  
a mottó esetében egy barátja, 
ismerőse ötletét használta fel. 
a szimbólumok „világhíre” azon-
ban kétségtelenül coubertin 
munkásságához kapcsolható. 
a legismertebb ilyen szimbólum 
az olimpiai karikák. ez az öt 
egybefonódó karika szimboli-
zálja az öt kontinens egységét, 
ez szerepel fehér alapon az 
olimpiai zászlón is. az öt karika 
színei (fehér alapon vörös, kék, 
zöld, sárga és fekete) közül 
legalább egy a világ minden 
nemzetének zászlajában 
szerepel. 
a zászlót 1914-ben fogadták el 
hivatalosan, de első alkalommal 
csak 1920-ban, az antwerpeni 
stadionban húzták fel  
a nyitóünnepségen, illetve 
vonták le a záróünnepségen. 
az olimpiai játékok latin jelmon-
data, a „citius, altius, Fortius”-
nak a jelentése „gyorsabban, 
magasabbra, erősebben”. 
coubertin elképzeléseit az olim-
piai eskü fejezi ki legjobban: „a 
legfontosabb dolog az olimpiai 
játékokban nem a győzelem, 
hanem a részvétel, hasonlóan 
az élethez: nem a diadal, az 
igyekezet a fontosabb.  
a legalapvetőbb dolog nem 

az, hogy legyőzd társaid, 
hanem, hogy küzdj jól.” az 
olimpiai lángot – a mozgalom 
másik fontos jelképét – melyet 
1928-ban az amszterdami 
olimpiai stadionban használták 
először, 1936-tól minden játékot 
megelőzően a görögországi 
olümpiában gyújtják meg a 
nap sugarainak segítségével. in-
nen egymást váltó futók juttatják 
el előbb athénba majd  
a hivatalos búcsúztatás után 
az olimpiát rendező városba. 
1968-ban a mexikóvárosi olim-
piának volt először hivatalos 
kabalája a játékoknak és ezt 
a hagyományt azóta minden 
rendező város megtartja. a 
figurák állati, emberi vagy fan-
tázia szülte alakok, amelyek az 
adott ország, nemzet kulturális 
hagyományaira jellemzőek. 
az olimpiai játékok hivatalos 
nyelve sorrendben a francia, az 
angol és a mindenkori helyszín 
nemzeti nyelve. az olimpiai 
mozgalomnak és a játékoknak 
1896 óta - hivatalosan csak 
1957-től - himnusza is van, szö-
vegét a görög Kosztisz palama 
írta, zenéjét a szintén görög 
Szpirosz Szamara szerezte.

Az olimpiai család

Kezdetektől fogva a noB 
tagjai és az olimpia mozgalom 
hívei egy „nagy családként” 

Emblems and symbols

most symbols of the olympic 
movement are known to have 
been the idea of pierre de 
coubertin, but for instance in 
the case of the motto it was 
later revealed that he had used 
the idea of one of his friends. 
But the worldwide prestige of 
the symbols is definitely the 
fruit of coubertin’s work. the 
most famous of these symbols 
are the olympic rings: the five 
interlaced rings symbolise the 
union of five continents and 
are also used in the olympic 
flag, with a white background. 
at least one of the flag’s six 
colours (white background 
and blue, yellow, black, green 
and red olympic rings) is 
featured in the flag of every 
nation in the world. the flag 
was officially accepted in 
1914 but was raised first at the 
opening ceremony of the 1920 
olympics in antwerp – and of 
course lowered at the closing 
ceremony. ‘citius, altius, Fortius’ 
is the latin motto of the olympic 
games and its meaning is 
‘Swifter, Higher, Stronger’. it is 
the olympic creed that best 
expresses coubertin’s ideas: 
‘the most important thing in the 
olympic games is not to win 
but to take part, just as the most 
important thing in life is not the 
triumph but the struggle. the 

essential thing is not to have con-
quered but to have fought well.’ 
another important symbol of the 
movement, the olympic Flame 
was introduced in 1928 at the 
olympic Stadium in amsterdam 
and since 1936 it is lit in olym-
pia in greece, using a concave 
mirror that captures the sun’s 
rays. then it is taken by a torch 
relay to athens, from where after 
an official farewell ceremony it is 
transported to the host city of the 
games by runners. it was at the 
1968 Summer olympic games 
in mexico city that an official 
mascot appeared, and since 
than every host city have had 
one. the mascots can be human 
characters, animals or imaginary 
characters that represent the cul-
tural traditions of the host country 
or nation. there are three official 
languages of the games: French, 
english and the language of 
the host nation. Since 1896 the 
olympic movement and games 
have had an anthem – which 
only became official in 1957 – , 
the lyrics were written by greek 
poet Kostis palamas and the mu-
sic was composed by another 
greek artist, Spyros Samaras.        

The Olympic family

From the beginning the 
members of ioc and support-
ers of the olympic movement 

szervezték életüket, elkötele-
zetten az eszme, a játékok és 
természetesen a modern sport 
értékei mentén. az első „hídve-
rők” az egyes országok noB 
tagjai – a feladatuk, az olimpiai 
eszme képviselete hazájukban 
– valamint a sorra megalakuló 
nemzeti olimpiai bizottságok 
voltak. a magyar olimpiai 
Bizottság 1895. december 
19-én alakult meg – a világon 
hatodikként (francia, görög, 
amerikai, német, ausztrál után) - 
ez volt a feltétele az első újkori 
olimpiai játékokon való részvé-
telnek. első elnöke Berzeviczy 
albert, főtitkára Kemény Ferenc 
volt. a magyar versenyzők 
és a sportdiplomaták már az 
első olimpiától kezdve jelentős 
szerepet játszottak a mozgalom 
történetében. már 1895-ben 
felmerült egy budapesti olimpia 
rendezésének lehetősége – 
igaz csak „papíron”, Kemény és  
coubertin levelezésében –, 
az ok az athéni szervezés 
lassúsága volt.  
a budapesti olimpia rendezési 
lehetősége aztán 1920, majd 
1960 esetében is felmerült 
és napjaink sport témáihoz is 
hozzátartozik.  
a magyar főváros 2-szer látta 
vendégül a noB tagokat és 
a tágabban vett „olimpiai csa-
ládot”. 1911-ben és 1995-ben 
rendeztük meg Budapesten a 
noB évi ülését. az ún. olimpiai 

organised their life as ‘one big 
family’, devoted to the olympic 
idea, the games and the values 
of modern sport. the first 
‘bridge builders’ were the ioc 
members of different coun-
tries – whose task included 
representing the olympic idea 
back home – and the national 
olympic committees that were 
being established one after the 
other. the Hungarian olympic 
committee was founded on 
19 December 1895, it was 
the sixth in the world (after 
the French, greek, american, 
german and australian com-
mittees), and this step made it 
possible for Hungarian athletes 
to participate in the first modern 
olympic games. albert 
Berzeviczy was the commit-
tee’s first president and Ferenc 
Kemény was its general secre-
tary. Hungarian athletes and 
sports diplomats have played a 
major role in the history of the 
movement since the first olym-
pic games. already in 1895 
Kemény and coubertin were 
exchanging letters, discussing 
the chances for organising 
olympic games in Budapest 
– unfortunately things were 
moving forward rather slow 
in athens so the idea did not 
come to life. the dream of the 
Budapest olympics returned 
in 1920 and in 1960 and it 
still lingers on today. Budapest 

család az évtizedek során 
folyamatosan bővült. az új kihí-
vások új bizottságok létrehozá-
sát tették szükségessé (média, 
szolidaritás, jogi, orvosi). 
1961-ben a görögországban 
az olümpiai ásatások mellett 
létrehozták a nemzetközi olim-
piai akadémiát, mely többek 
között az olimpiai nevelés kér-
déskörével is foglalkozik. ezután 
hasonló céllal sorra alakultak a 
nemzeti olimpiai akadémiák is, 
a magyar olimpiai akadémia 
alapítási dátuma 1985. 1994-
ben a noB megalakulásának 
100. évfordulójára adták át a 
noB székhelyén lausanne-
ban a minden igényt kielégítő 
olimpiai múzeumot, könyvtárat 
és tanulmányi központot. ennek 
hatására az egyes országok-
ban –így nálunk is – helyi 
sport és olimpiatörténeti témájú 
gyűjtemények, kis „múzeumok” 
jöttek létre, szolgálva ezzel is 
az olimpiai eszme terjesztését.  
az 1990-es években új 
kezdeményezésre általános és 
középiskolák olimpiai bajnokok 
nevét vették fel, ma magyaror-
szágon 24 olimpiai bajnokról 
vagy kiváló sportolóról, sportve-
zetőről elnevezett iskolát tartunk 
számon.  
az utóbbi 2 évtizedben civil 
szervezetként olimpiai baráti 
körök alakultak, hogy kisebb 
közösségükben gondozzák az 
olimpiai eszme értékeit.  

has welcomed ioc member 
and the wider ‘olympic family’ 
twice: in 1911 and in 1995 
we hosted the annual general 
meeting of ioc. throughout the 
decades the olympic family 
has kept expanding. new chal-
lenges necessitated the forma-
tion of new commissions (media, 
solidarity, legal, medical). in 
1961 the international olympic 
academy was established near 
the excavation site in olympia, 
which among other tasks func-
tions as a centre for studying 
and teaching olympism. later 
similar olympic academies 
were created on national level 
too, for instance the Hungar-
ian olympic academy was 
founded in 1985. to celebrate 
the 100th anniversary of es-
tablishing the ioc, in 1994 an 
olympic museum, library and 
academic centre was inaugu-
rated in lausanne.  
as a result of this many countries  
(Hungary too) decided to 
establish local sport- and 
olympic-themed collections, 
small ‘museums’ that help in 
promoting the olympic idea. in 
the 1990s there was another 
new initiative in Hungary: pri-
mary and secondary schools 
adopted the names of olympic 
champions and currently there 
are 24 educational institutions 
in Hungary that bear the names 
of olympic champions, great 
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„Kétségtelenül nem lehet a sportolókat, 
a vezetőket és a szurkolókat a győze-
lem akarása miatt elítélni, de viselkedé-
sük erősen bírálandó, ha elfeledkeznek 
arról, hogy a cél nem a győzelem min-
den áron való elérése. Fontos feladata 
tehát mindenkinek: védeni a fair playt, 
a modern világnak ezt a kincsét és vele 
magát a sportot. mert a sport nemcsak 
az ember erkölcsi és fizikai fejlődésének 
biztosítását segíti, de esetleg lelkének 
megmentését is.” 
(Fair play charta)

‘it is obvious that athletes, leaders and 
supporters cannot be condemned for 
wanting to win, but their behaviour is 
rightfully criticised if they forget about 
the fact the goal is not winning at all 
costs. it is an important task for every-
one to protect fair play, this treasure of 
the modern world and to protect sport 
itself. Because sport does not only 
contribute to the moral and physical 
development of people, but might also 
help to save their soul.’  
(Fair play charter)
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a magyar olimpiai családhoz 
tartoznak a sportlétesítményeink 
is, közülük is a legkiemelkedőbb 
szerepet a tatai edzőtábor 
töltötte (tölti) be, amely 1948-tól 
számos magyar olimpiai és 
nem olimpiai sikert megelőző 
fáradságos felkészülési időszak 
„tanúja” lehetett.  

Protokoll

az olimpiai protokoll előírásait 
az olimpiai charta (alapszabály) 
és a nemzetközi olimpiai 
Bizottság protokoll kézikönyve 
tartalmazza. a játékok alatt a 
noB végrehajtó bizottsága által 
meghatározott protokoll szabá-
lyok érvényesek. a játékokon a 
noB ún. személyazonosító és 
akkreditációs kártyát bocsájt a hi-
vatalos résztvevők számára, mely 
belépést biztosít az egyes hely-
színekre. a charta rendelkezései 
kitérnek az olimpiai helyszíneken 
az olimpiai zászló - mérete na-
gyobb a nemzeti zászlóknál - a 
fáklya és a kandeláber (a láng) 
használatára, melyet csak noB 
engedéllyel lehet a pl. a játékok 
után használni. a megnyitó és a 
záró ünnepség forgatókönyvét is 
a noB protokoll kézikönyvének 
előírásaihoz kell igazítani. a 
hivatalos megnyitó kinyilvánítása, 
- mely egy mondat - a rendező 
város (országa) államfőjének 
feladata.  

megnyitó ünnepség már az 
első olimpián 1986-ban athén-
ben is volt, az első nagysza-
bású, a delegációk stadionba 
való bevonulásával és kulturális 
műsorral egybekötött ünnepsé-
get azonban csak 1908-ban, a 
londoni olimpián tartottak.  
azóta egyre nagyobb figyelmet 
fordí-tanak a látványosságra, az 
utóbbi évtizedek leglátványo-
sabb, a televízióban legnézet-
tebb eseményei az olimpiai 
megnyitó ünnepségek voltak. 
az olimpiai érmek elkészítése a 
pályázat-nyertes cég felada-
ta. Formája és fém tartalma 
változó. az első olimpián az 
első helyezettek - így Hajós 
alfréd is – ezüstérmet kaptak. 
napjainkban is az „aranyérem” 
ezüstérem, melyet 6 gr. tiszta 
arannyal vonnak be. az érmek 
lánc, vagy szalagrögzítése  
az 1960-as római olimpiától 
nyerte el mai formáját, azelőtt 
„kitüntetésszerű dobozban” 
kapták az érmeket a dobogón 
álló versenyzők. a hivatalos 
diplomákat  a noB a szerve-
zőbizottsággal közösen állítja 
ki. a noB charta értelmében 
a győztesek nevét az olimpiai 
stadionban „állandó szemlére” 
kell kitenni.  
az olimpiai esküt az olimpiai 
résztvevők még elutazásuk 
előtt hazájukban egy hivatalos 
eskütétel formájában teszik le, a 
megnyitó ünnepségen az esküt 

athletes or sports executives. in 
the last two decades several 
non-governmental organisa-
tions were also established 
by friends of the olympic 
movement, which do their 
best to nurture the values 
of the olympic spirit in their 
local communities. our sports 
facilities also belong to the 
Hungarian olympic family 
and the most prestigious of 
these has been the olympic 
training centre in the town of 
tata, which has witnessed the 
preparation of many of our 
olympic, european and World 
champions since 1948.                                  

Protocol

olympic protocol requirements 
are contained in the olympic 
charter and in the protocol 
guide of the ioc. During the 
games the protocol rules of the 
ioc executive board shall pre-
vail. For the olympic games 
the ioc issues identity and ac-
creditation cards for the official 
participants, which entitle them 
to enter the individual venues. 
the charter regulates the usage 
of the olympic flag – larger 
in size than the national flags 
–, torch and flame at the 
venues; for instance these can 
only be used with an ioc 
approval after the games. 

Scenarios for the opening and 
closing ceremonies also have 
to comply with the rules of the 
ioc protocol guide. it is the 
task of the head of state of the 
host city’s country to proclaim 
the games open by pronounc-
ing one official sentence. there 
was an opening ceremony held 
at the first olympics in 1896 in 
athens, but the first large-scale 
ceremony was organised at 
the 1908 olympic games in 
london, where the delegations 
ceremonially walked into the 
olympic stadium and were 
welcomed with a cultural 
programme as well. Since then 
more and more attention is paid 
to these ceremonies, to the ex-
tent that in the last few decades 
the most spectacular events on 
television that also generated 
the highest number of viewers 
were the olympic opening 
ceremonies. olympic medals 
are made by the company 
that finishes first in a tendering 
process.  
the shape and the composi-
tion of the medals changes 
from games to games. at the 
first olympics winners, among 
them Hungary’s alfréd Hajós, 
received silver medals. today 
the ‘gold medal’ is  
made of silver and is coated 
with  
6 grams of pure gold. medals 
have been attached to a chain 

egy a noB által kiválasztott 
személy – rendszerint korábbi 
kiváló sportoló, pekingben li 
ning, a los angeles-i olimpia 
(1984) háromszoros tornász 
bajnoka – mondta el, a jelenlé-
vő több ezer illetve a nevezett 
11 ezer sportoló nevében.  
az olimpiák történetében szá-
mos probléma merült fel a bírás-
kodás vonatkozásában. 1912 
- a stockholmi olimpia - óta a 
nemzetközi sportági szövetsé-
gek feladata a nemzetközi bírói, 
pontozó, játékvezetői, ellenőri 
csapat összeállítása, kineve-
zése. a felmerülő problémák, 
óvások esetében az 1984-ben 
létrehozott lausanne-i székhelyű 
nemzetközi Sportbíróság dönt.         

or ribbon since the 1960 
olympic games held in rome, 
before that medal winners 
received them in small boxes. 
official diplomas are issued 
by the ioc and the organis-
ing committee in cooperation. 
in compliance with the ioc 
charter, the names of winners 
have to be displayed in the 
olympic stadium. participants 
of the games have to take 
the olympic oath before the 
games in their own country,  
as part of an official oath-tak-
ing ceremony. at the opening 
ceremony of the olympic 
games it is always someone 
selected by the ioc – usually 
an outstanding former athlete, 
for instance in Beijing it was li 
ning, three times gold medal 
winner in artistic gymnastics 

at the 1984 games in los 
angeles – who takes the oath 
in the name of the thousands of 
participating athletes (11,000 in 
the case of the Beijing games). 
in the history of the olympic 
games many disputes arose 
in connection with the work 
of referees, judges and other 
officials. Since the Stockholm 
olympics in 1912 it has been 
the task of international sports 
federations to appoint the 
members of the international 
team of referees, jury members, 
judges and inspectors. Should 
problems emerge or appeals 
be made, it is the lausanne-
seated international court of 
arbitration for Sport, established 
in 1984, that is entitled to settle 
disputes.          
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london lesz az első város, 
amely háromszor rendezhet 
nyári olimpiát, mivel korábban 
1908-ban és 1948-ban is  e 
sportesemény házigazdája volt.

London, 1908:
Így történt - magyar 
szemmel

a nemzetközi olimpiai 
Bizottság 1904-ben „az Örök 
Várost”, rómát bízta meg a kö-
vetkező játékok megrendezésé-
vel, de az olasz főváros a társa-
dalmi bajok (gazdasági válság, 
terrorizmus) és a természeti 
csapások (pl. a Vezúv kitörése) 
miatt visszalépett a rendezéstől. 
talán nem meglepő, az első 
jelentkező „beugró” athén volt, 
de coubertin most már félt az 
elgörögösödéstől (joggal),  
és londonra bízta a játékokat.  
anglia egyébként – mint a 
modern versenysport szülőha-
zája – megérdemelte volna 
már régen az olimpiát, ám 
saját magukat tartották távol az 
olimpiáktól az angolok, féltve 
sportbeli hegemóniájukat.   
az 1906-os rendkívüli olimpián 
részt vett edward angol király 

For the third time: london!
london is the first city to host the 
Summer olympic games for 
the third time – the games were 
previously held in the capital 
city of england in 1908 and in 
1948. 

London, 1908
How it happened – from 
a Hungarian perspective

in 1904 the international olym-
pic committee selected rome, 
‘the eternal city’, to be the host 
of the next olympic games, 
but social problems (economic 
recession, terrorism) and natural 
disasters (e.g. mount Vesuvius 
erupted) forced to cancel the 
games. it doesn’t come as  
a surprise that the first city to of-
fer organising the next olympics 
was athens, but by this time 
coubertin was afraid of the 
games becoming greece-
dominated (he rightly felt so), 
so he entrusted london with 
hosting the games. as a matter 
of fact, england – the birth-
place of modern competitive 
sport – would have deserved to 
host the olympics a long time 

HarmaDszor  
is loNDoN!
For tHE tHirD timE:  
loNDoN

is, aki nem csupán szerette a 
sportot, hanem űzte is: gyakori 
látogatója volt a vívótermeknek. 
az ősi hellén olimpiák szele 
megcsapta a királyt, és lelkes 
híve lett a coubertini eszmének, 
így amikor „kiadóvá” vált az 
1908-as olimpia, london rögtön 
jelentkezett.

Nyári olimpia, korcsolyá-
zással

a britek kitettek magukért: alig 
tíz hónap alatt az akkori világ 
legkorszerűbb sportkomplexu-
mát építették fel a király által 
adományozott Shepard’s Bush 
területén. megfordult a sorrend: 
eddig a világkiállításokat szol-
gálta az olimpia, most viszont 
az angolok azt találták ki, hogy 
– a költségek fedezésére – az 
olimpiai játékok érdekében 
rendezzenek kiállítást (nem 
világkiállítást, csupán francia–
angol „kirakodóvásárt”).  
ez már jobban bevált, és tény-
leg szolgálta az olimpizmust, 
bár emiatt ez az olimpia is több 
hónapig tartott. De az biztos, 
hogy a hosszú időtartam sem 
vette el a londoniak kedvét  

ago, but it was the english who 
stayed away from the olympic 
games because they were 
worried that their dominance in 
sports would be jeopardised 
by participating. at the 1906 
intercalated games the British 
monarch edward Vii also 
participated, he didn’t simply 
like sport but practised it as well: 
he frequented fencing halls. the 
spirit of ancient olympic games 
in greece touched the king and 
he became a fervent follower 
of coubertin’s ideas. When the 
1908 olympics was looking 
for a new host, london didn’t 
hesitate to bid for the games.           

Summer Olympic Games, 
with figure skating in the 
programme

the British gave their best 
when it came to organising the 
olympics: in just 10 months they 
built the world’s most modern 
sports complex in Shepherd’s 
Bush – a piece of land donated 
by the king. Before 1908 the 
olympic games served the 
cause of the World expo but 
now the British came up with the 

a versenyektől, amelyek a játé-
kok végéig a közönség érdeklő-
désének középpontjában álltak. 
megállapíthatjuk, hogy az 
első igazi újkori olimpia, amely 
méltó keretet adott az eredeti 
eszmének (sportszerűség, töme-
ges részvétel, alkalmas stadion, 
korrekt program és rendezés) 
londonban zajlott le 1908-ban.
a műsor érdekessége, hogy „téli 
sportok” is szerepeltek  
a versenyek között.  
a noB 1894-ben összeállított 
„kívánatos sportágak jegyzéké-
ben” ugyan már feltűnt a korcso-
lyázás, de csak itt, londonban 
került programba az angolok 
pompásan felépített jégpalotá-
jában. természetesen szerepelt 
a rögbi a listán, mint angol „ta-
lálmány”, és sok egyéb újítással 
álltak elő a házigazdák.

Fuchst még a király is 
meghívta

a magyar küldöttség – ami  
az addigi legnépesebb volt –  
a British museum mellett lakott; 
a 25 kilométerre levő stadiont 
földalattival érték el. az első 
héten egyetlen sikerünk az ün-

idea of organising an exhibi-
tion – to cover the costs of the 
games – that would support the 
olympics (not a world expo but 
a simple French-english ‘fair’). 
this concept worked better and 
the event did serve the cause 
of olympism, although this type 
of organising also meant that 
the games lasted for several 
months. luckily the longevity 
of the olympics didn’t deter 
londoners from watching the 
competitions, which were in 
the centre of people’s attention 
until the end of the games. We 
can say that the first modern 
olympic games that recreated 
the original idea (sportsmanlike 
behaviour, mass participation, 
a modern stadium, a well-or-
ganised programme and good 
organisation work) was the one 
held in london in 1908. 
      
it is interesting that ‘winter 
sports’ were also included in the 
programme. in the international 
olympic committee’s 1894 list 
of olympic sports figure skating 
was featured but the competi-
tion was first organised in 
london, in the wonderful, newly 
built prince’s Skating club. it is 

nepélyes megnyitón volt: tetszett 
a közönségnek búzavirágkék 
egyenruhánk és a hímzett címer-
rel díszített szalmakalapunk, bár 
„úgy egyébként nem ösmertek 
bennünket” – ahogy a Sport 
Világ írta anno.  
De a második etapban azután 
már kezdték „ösmerni” a ma-
gyarokat, különösen a vívókat. 
a monarchia hadügyminiszté-
riumának mesterkedése miatt 
ugyan legjobbjaink – a katona-
tisztek – még most sem vehettek 
részt a küzdelemben, de  
a magyar kardforgatók így is 
fegyverük hegyére tűzték összes 
ellenfelüket. győzött a kard-
csapat, és páratlan fölényünk 
volt az egyéni döntőben: a hat 
kardozóból öt magyar volt! 
a „háziversenyt” Fuchs Jenő 
dr. nyerte, aki ezzel elindította 
a magyar sport legnagysze-
rűbb sikersorozatát. azt már 
csak a „családtagok” tudják, 
hogy Vii. edward király, mint 
vívó, meghívta dr. Fuchs Jenőt 
marienbadba, egy zártkörű 
udvari estélyre, ahol az előkelő 
vendégeknek bemutathatta 
„kardvívóművészetét”, és 
nagy tetszést aratott. a hazai 
sportsajtó ezt írta a diadalmas 

needless to say that an english 
‘invention’, rugby could also be 
found in the programme and 
the hosts brought about other 
novelties as well.    

Fuchs was invited even 
by the king

the Hungarian delegation, 
which was the biggest in the na-
tion’s olympic history, lived near 
the British museum; team mem-
bers travelled to the olympic 
stadium by the underground, 
because the venue was 25 
kilometres from the hotel. on the 
first week our only success was 
at the opening ceremony: the 
audience liked our cornflower 
blue uniform and our straw 
hat decorated with Hungary’s 
embroidered coat of arms, even 
if ‘they didn’t really know us’ as 
the magazine Sport Világ wrote 
it back then. We can say that in 
the second stage of the games 
the public started to familiarise 
itself with the Hungarians, 
especially with the fencers. 
although the tricks of the austro-
Hungarian monarchy’s kept 
our best fencers – all of them 
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szereplésről: „győztünk! 
a vívók! a sportnak művészi faj-
tájában elsők vagyunk az elsők 
között! Július 23-ik napján szállt 
fel először a győzelmi árbocra 
magyar nemzetünk dicsőséges 
lobogója. a versenyek tizedik 
napján. nekünk: az utolsó 
órában...”
azután volt még egy hírlapi 
tudósítás: „mint lapzárta után 
értesülünk, Weisz richárd a ne-
hézsúlyú olimpiai bajnokságban 
legyőzte az orosz petrovot, s 
megszerezve a régen várt első 
helyet, ezzel újabb babérlevelet 
font győzelmi koszorúnkba”.
Weisz győzelmével megsze-
reztük – egy olimpián először 
– a harmadik aranyérmünket. 
egyébként a birkózók kitettek 
magukért. payr Hugó két súly-
csoportban is (93 kg és 100 
kg) negyedik helyen végzett, 
majd kiváló birkózásáért külön 
dicséretet (special merit) kapott.
Úszóinknál még mindig Halmay 
Zoltán volt a főszereplő és a 
4x200-as gyorsváltó. mindket-
tőtől aranyérmet várt a hazai 
közönség és a szakma is, de 
ezüst lett belőle. Daniels megint 
visszavágott Halmaynak az 
1904-es vereségért, a váltóban 
pedig teljesen elfáradt Halmay, 
így elveszett a tetemes előnyünk 
az utolsó 200 méteren, maradt 
az amúgy dicséretes második 
hely.atlétáinktól is sokat vártunk, 
végül egy ezüstéremre futotta, 

military officers – away from the 
games once again, Hungarian 
fencers managed to overcome 
all their opponents. Hungary’s 
sabre team won the olympics 
and in the individual competi-
tion five out of the six finalists 
were Hungarian! Dr Jenő Fuchs 
won the ‘domestic champion-
ship’ and by this started the 
greatest success series in the 
history of Hungarian sport. 
only ‘family members’ know 
that king edward Vii, a fencer 
himself, invited Dr Jenő Fuchs to 
marienbad to a private evening 
party, where mr Fuchs showed 
his skills with the sabre to the 
notabilities, who were really 
impressed.                   
Hungarian newspapers 
reported about our team’s per-
formance as follows: ‘We won! 
the fencers! We are the best 
of the best in this artistic form of 
sport! on 23 July the glorious 
flag of our nation was hoisted 
up the winners’ pole for the first 
time. on the tenth day of the 
games. For us: in the last hour…’ 
there was another report 
later: ‘we were informed as 
this newspaper went to press 
that richárd Weisz, our super 
heavyweight wrestler defeated 
the russian wrestler petrov to 
win another long-awaited gold 
medal for the Hungarian team’. 
With Weisz’s victory we – for 
the first time – won three gold 

pontosabban „ugrotta”, hiszen 
Somodi istván dr. lett második 
hármas holtversenyben, 188 
centivel új, országos csúcsot ért 
el. Dobóink szintén az érdek-
lődés középpontjában álltak, 
joggal, hiszen olyan nevek 
fémjelezték ezt a versenyszá-
mot, mint a világcsúcstartóként is 
nyilvántartott Kóczán mór, vagy 
a mac kitűnőségei, a mudin fi-
vérek. a salakos kidobóhelyhez 
szokott atlétákat az esőtől 
feláztatott csúszós fűről dobat-
ták, ezért mélyen tudásuk alatt 
szerepelve egy sovány hatodik 
helyet szereztek csupán.  
az úgynevezett olimpiai váltó-
futásban (200-200-400-800 
méter) viszont – az eső ellenére 
– derekasan helytálltunk, és a 
harmadik helyen értünk célba.
a versenyeket 22 sportág: atlétika 
(27), birkózás (9), evezés (4), 
gyeplabdázás (1), íjászat (3), jeu 
de paume (1), kerékpározás (7), 
korcsolyázás (4), labdarúgás 
(1), lacrosse (1), lovaspóló (1), 
motorcsónakázás (3), ökölvívás 
(5), rakett (2), rögbi (1), sportlövé-
szet (15),  
tenisz (6), torna (2), úszás-műug-
rás (6+2), vitorlázás (4), vívás (4) 
és vízilabdázás (1), összesen 110 
versenyszámában, 22 ország 
1999 férfi és 36 női, összesen 
2035 versenyzőjének részvételé-
vel rendezték meg. a kötélhúzás 
1920-ig az atlétika versenyszámai 
között szerepelt a programban.

medals at the olympics. as a 
matter of fact, the wrestlers did 
a really good job. Hugó payr 
finished fourth in two weight 
classes (93kg and 100kg) and 
was rewarded with a ‘special 
merit’ for his excellent perfor-
mance.  as for our swimmers, 
it was still Zoltán Halmay who 
played the main role, together 
with the 4x200 freestyle relay. 
Both the Hungarian public 
and sport pundits expected 
both of them to win but they 
had to make do with silver. to 
compensate for his defeat in 
1904, Daniels beat Halmay 
once again and in the relay 
final Halmay was too tired and 
lost our big advantage in the 
last 200 metres, so we finished 
second – which is not too bad, 
anyway.We were hoping for an 
excellent performance from our 
athletes too, but finally we only 
came home with a silver medal: 
Dr istván Somodi finished 
second in the high jump, in a tie 
with two other athletes, with a 
188cm performance that was 
a new Hungarian record. our 
throwing athletes were also in 
the centre of attention as there 
were great names in the team, 
such as world record holder 
mór Kóczán or the excellent 
mudin brothers from the athletic 
club mac. unfortunately, our 
athletes were used to a clay 
throwing circle but they had 

magyarországot 8 sportág: at-
létika (19), birkózás (4), evezés 
(2), sportlövészet (1), tenisz (2), 
torna (1), úszás (5) és vívás (3), 
összesen 37 versenyszámában 
63 férfi versenyző képviselte a 
iV. nyári olimpiai Játékokon. 
magyarország 3 arany-, 4 
ezüst- és 2 bronzérmével  
a hatodik helyen végzett az 
éremtáblázaton.

London, 1948

Sportnyelven szólva a második 
világháború „rászámoltatott” 
az olimpiára. Kettőt (1940 és 
1944) „leléptetett”, és sokan 
azt hitték, ki is ütötte. Való 
igaz, hogy a hagyományos 
fegyverektől meg a félelmetes 
atombombától megsebzett 
világ, a fájdalmas gyász, a 
nincstelenség és a kilátástalan-
ság nem kedvezett  
a sportnak. De a homo sapiens-
ben olyan mélyen –  
a génjeiben, a zsigereiben 
– „fülel a gyermek”, vagyis 
a homo ludens, az a játékos 
ember, aki már a romok között 
elkezdett bújócskát játszani, 
mezítláb labdát rúgni, éhesen 
birkózni, házilag összekalapált 
korcsolyával csúszkálni, vagy 
rozzant biciklivel túrázni. Szinte 
csodával határos módon kelt 
életre legelsők között a sport, 
mint az emberiséget éltető, a 

to throw from grass circles that 
were slippery because of the 
rain, so they performed way 
below their own level and their 
best result was a sixth place. 
there were positive surprises 
too, as in the men’s medley re-
lay (200-200-400-800 metres) 
we did really well despite the 
rain and won a bronze medal.      
competitions were held in 22 
sports: athletics (27), wrestling 
(9), rowing (4), hockey (1), 
archery (3), jeu de paume (1), 
cycling (7), figure skating (4), 
football (1), lacrosse (1), polo 
(1), water motorsports (3), box-
ing (5), rackets (2), rugby union 
(1), shooting (15), tennis (6), 
gymnastics (2), swimming and 
diving (6+2), sailing (4), fenc-
ing (4) and water polo (1), in 
altogether 110 events, with the 
participation of 1,999 men and 
36 women (altogether 2,035 
athletes) from 22 countries. tug 
of war was also an olympic 
sport until 1920, it was one 
of the athletics events. at the 
iV. Summer olympic games 
Hungary was represented in 8 
sports: athletics (19), wrestling 
(4), rowing (2), shooting (1), 
tennis (2), gymnastics (1), swim-
ming (5) and fencing (3), by 63 
men in altogether 37 events. 
the Hungarian team came 
home with 3 gold, 4 silver and 
2 bronze medals, finishing sixth 
in the medal table.  

London, 1948

to use sports, more precisely 
boxing terminology, World 
War ii ‘counted over’ the 
olympic games. two of them 
(1940 and 1944) were marked 
as ‘rSc – referee stopped 
contest’ and many thought the 
war even knocked the games 
out. it is true that the world 
was bleeding from the wounds 
caused by traditional weapons 
and the horrible atom bomb; 
it was the time of painful grief, 
deprivation and despair – not 
the best conditions for sporting 
events. But deep inside the 
homo sapiens – in their genes, 
in their guts – we find the 
playful child, the homo ludens 
who started to pay hide-and-
seek already among the ruins, 
to play football barefoot, to 
wrestle with an empty stomach, 
to skate with home-made skates 
or to go on cycling tours with 
dilapidated bicycles. it was like 
a miracle that sport was among 
the first to rise from the ashes, 
sport that celebrates humanity 
and forms part of our universal 
culture. Sport historians in 
practically all countries recall 
with dumbfounded admiration 
how in different sports (athletics, 
football, handball, wres-
tling, fencing, etc.) ‘wartime 
championships’ were started 
already when the guns were 

humánumot sugárzó kultúra 
része. minden ország sport-
történészei szinte döbbent 
tisztelettel emlékeznek meg 
arról, hogy még dörögtek a 
fegyverek, amikor különböző 
sportágakban (atlétika, labda-
rúgás, kézilabdázás, birkózás, 
vívás stb.) már beindították a 
„hadibajnokságot”, amelyeket 
gyakran légiriadó szakított 
félbe, vagy repeszgránát „fújt 
le”.Bár a modern olimpia nem 
tudott békét teremteni, mint 
antik elődje, de nem is hagyta 
magát elpusztítani. Így érezték 
ezt a nemzetközi olimpiai 
Bizottság élve maradt tagjai, 
és az olimpizmusba vetett tö-
retlen reményüknek kiáltvány-
ban adtak hangot, amelyet 
1946 decemberében Sigfrid 
edström elnök küldött szét a 
szélrózsa minden irányába: 
„a világ ifjúsága ismét találko-
zik, hogy baráti küzdelemben 
mérje össze erejét. erre ma 
nagyobb szükség van, mint 
valaha.  
Két borzalmas világháború 
után vagyunk, és ezekben az 
emberiség már-már elmerült. 
elvetemült emberek kultúránkra 
törtek. a jövő a fiatalságé, 
és feladatuk lesz az is, hogy 
jóvátegyék a mi hibáinkat és 
tévedéseinket. ahhoz, hogy 
céljainkat elérjük, szükséges, 
hogy egy-egy ország ifjúsága 
minél jobban megismerje a 
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szomszédos országok sporto-
lóit. ennek nagyszerű eszköze 
az olimpia... remélem és teljes 
szívemből kívánom, hogy a mi 
olimpiai játékaink a béke eszkö-
zei legyenek”. a felhívás nagy 
visszhangra talált: az emberiség 
másodszor is nekivágott a 
világégés után a békés életnek, 
london pedig másodszor is 
felvállalta az olimpiai játékok 
megrendezésének gondját és 
örömét.

Szobatársnők a dobogó 
tetején

a megnyitó ünnepségre a sok-
évi átlagot messze meghaladó 
hőségben került sor a zsúfolásig 
megtelt Wembley stadionban. 
a híresen elegáns grenadiers 
katonazenekar indulójára egy 
híján hatvan ország sportolói 
vonultak fel, hogy a király, Vi. 
györgy obligát bejelentését 
végighallgassák: „a XiV. 
olimpiai játékokat megnyitottnak 
nyilvánítom!”
nem volt könnyű eljutnunk a há-
ború utáni nyomorból london-
ba. a koalíciós pártharcok és  
a külpolitikai zavarok közepette 
végül nem vártan jelentékeny 
létszámú és igen jól felkészített 
válogatottal képviseltettük 
magunkat.  
a Kossuth-címerrel felvonuló csa-
patunk élén németh imre vitte 

still roaring, and these sporting 
events were often interrupted by 
the air raid sirens or ‘called off’ 
by grenades.
although modern olympic 
games were unable to create 
peace unlike the ancient ones, 
it didn’t let itself be destroyed ei-
ther. this is how those members 
of the international olympic 
committee who stayed alive 
felt, who published a manifesto 
about their hope in olympism 
that was sent to all corners of 
the world by president Sigfrid 
edström in December 1946: 
‘young people from all over the 
world meet again to compete 
in a friendly way. We need 
this more than ever before. 
We have two horrible world 
wars behind us and these two 
dreadful conflicts almost sank 
humankind. evil people wanted 
to destroy our culture. the future 
belongs to the youth and it will 
also be their task to correct our 
mistakes and wrongdoings. 
in order to achieve our goals, 
it is absolutely necessary to 
familiarise young people from 
different nations with the athletes 
of neighbouring countries as 
much as possible. a simple tool 
for this is the olympic games… 
i hope and i wish from the 
bottom of my heart that our 
olympic games are going to 
be the tools for creating peace’. 
the manifesto raised great 

a háromszínű lobogót, amely a 
hűvös angolok körében is forró 
fogadtatásra talált. Hát még  
a szereplésünk! mert szép az 
a mondás, hogy a részvétel a 
fontos, valójában mindig is a 
minél jobb eredmény motiválta 
az egyéneket és az országo-
kat. a „háborúba ájult”, abból 
ébredező magyarország ezen 
az olimpián elkápráztatta  
a világot: tíz aranyérmünkkel 
és sok jó helyezésünkkel meg-
előztünk olyan nemzeteket, mint 
Franciaország, olaszország, 
de még a vendéglátó ango-
lokat is, akik összesen három 
aranyérmet szereztek hazai 
pályáikon.
nagy nevekben és érdekes 
eredményekben bővelkedett 
ez az olimpia is. itt van rögtön 
Francisca („Fanny”) Blankers-
Koen, a száguldó holland házi-
asszony, aki egyvégtében négy 
bajnokságot nyert. azért csak 
négyet, mert a távolugrásban 
nem indult, viszont ezért nyert a 
mi gyarmati olgánk. a „nagy 
Fanny” ugyanis a távolugrás 
alatt éppen a 80 méteres gátfu-
tásban szakította el a célszala-
got. gyarmatinak is ez volt a 
kedvenc száma, de edzője – a 
neves atléta, aki 1932-ben és 
1936-ban a magyar olimpiai 
csapat zászlóját vitte –, Bácsal-
mási péter lebeszélte róla.  
Így a csinos, fiatal őstehetség 
nem lett „leány a gáton”, hanem 

interest: after setting the world 
on fire for the second time, 
humankind started peaceful life 
once again and london took 
upon the difficult but rewarding 
task of organising the games for 
the second time.     

       
Roommates on top of the 
winners’ podium

at the time of the opening 
ceremony the temperature 
was way above the season’s 
average and despite the heat 
Wembley Stadium was full. the 
elegant Band of the grenadier 
guards was playing when ath-
letes from 59 countries walked 
into the stadium to listen to the 
announcement of the king, 
george Vi: ‘i declare the XiV. 
olympic games open.’ 
it was not easy for the Hungar-
ian team to get to london from 
the misery. political parties 
were fighting and the country’s 
foreign politics was chaotic, 
but finally Hungary managed 
to send a rather big and 
well-prepared team to the 
london olympics. imre németh 
was carrying the Hungarian 
flag and the uniform of team 
members was bearing the 
Kossuth coat of arms – even 
the reserved english audience 
gave a warm welcome to the 
Hungarian team. this welcome 

      ÉBREDJ!

OLVASS!
 TIÉD A VILÁG!

Gyémánt fokozatú 
főtámogató
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helyette olimpiai bajnok távolug-
rásban. ahogy a korabeli tudó-
sítás szólt: „gyarmatit szólítják. 
ugrik. az ugrás jó (nagy), de 
nem közlik az eredményt, mert 
közben – rendezés, oh! – ered-
ményt hirdetnek. némi vigasz: 
éppen a magyar himnusz szól. 
elek „csibi” az örömtől sírva áll 
a dobogó közepén. gyarmati 
irigykedve nézi szobatársnőjét, 
de nem sokáig. Kiírják végre az 
eredményt: 569,5 cm, és mehet 
ő is – sírva – a barátnője után a 
Wembley stadion dobogójának 
legtetejére.”
ekkor már volt egy aranyérmes 
atlétánk: németh imre – a 
legvékonyabb termetű dobó 
– megnyerte a kalapácsvetést 
az esélyesebb nagyágyúk 
előtt. egyébként németh imre 
sem volt éppen ismeretlen a 
„szakmában”, hiszen az olimpia 
előtt egy hónappal az újonnan 
épült tatai edzőtáborban 
59,02 méteres világcsúcsot 
dobott. a Wembley stadionban 
ugyan hamarabb talajt fogott 
a kalapács (56,07 m), de itt a 
győzelem volt a fontos, ez lett 
az első olimpiai bajnokságunk 
a háború után.
az empire uszoda a londoni 
olimpiai létesítmények ékessége. 
több célra használható: 
nemcsak úszni, hanem bok-
szolni, birkózni, teniszezni, sőt 
jégkorongozni is lehet benne. 
nekünk itt sajnos elúszott az 

got even warmer after witness-
ing our team’s performance!  
Well, it is a nice saying that 
it is the taking part what mat-
ters, not the winning, but the 
truth is that both athletes and 
countries are motivated by try-
ing to achieve the best result. 
after the shock of World War 
ii Hungary was just recover-
ing and made the world stare 
in awe: we won ten gold 
medals, five silvers and twelve 
bronzes, finishing before na-
tions such as France, italy or 
great Britain, who only man-
aged to win three gold meals 
on their own turf.           
there were plenty of great 
names and interesting results 
at this olympics as well. 
let’s start with Francisca 
(“Fanny”) Blankers-Koen, the 
‘Flying Housewife’ from the 
netherlands who won four 
gold medals. it could have 
been more but she was not 
competing in the long jump 
– we Hungarians didn’t mind 
because this is why our olga 
gyarmati could win the long 
jump. the great Fanny was 
just winning the 80m hurdles 
event when the long jump 
competition was taking place. 
actually, 80m hurdles was the 
favourite event of gyarmati 
too, but her trainer – the fa-
mous track and field athlete 
who was the flag bearer of 

aranyérmünk... De azért a 4 x 
200 m-es férfi váltóúszásban 
a nyéki, mitró, Szathmáry, 
Kádas összetételű, ezüstérmes 
csapatunk fantasztikus világ-
csúcsra késztette az egyesült 
Államok váltóját. Vízipólósaink 
is ezüstérmesek lettek, miután a 
döntő körmérkőzést az olaszok 
jobban bírták kondícióval.
a vívás fiatalít. erre a felismerés-
re jutott a palace of engineering 
kicsi, de lelkes közönsége. a 
magyar gerevich aladár már 
1932-ben olimpiai bajnok volt, 
majd ismételt Berlinben, most 
pedig megnyerte az egyénit, és 
tagja az aranyérmes csapatnak 
is. alig múlt harmincnyolc... 
persze az „öreg” olyan doppin-
goló táviratot kapott otthonról, 
hogy: megszületett pali fia 
(aki szintén világhírű vívó lett). 
„ali bácsinak” több gyermeke 
ugyan már nem született, de 
még tíz év múlva is világbajnoki 
címet szerzett utánozhatatlanul 
elegáns vívásával. példátlan, 
mint ahogyan az éremgyűjtemé-
nye is az. Hölgyeknél nem illik 
kort emlegetni, de most a siker 
felmentést ad: elek ilona már 
1936-ban olimpiai bajnok volt, 
most negyvenévesen megismé-
telte győzelmét. ez is példátlan. 
Kardcsapatunk a tradíciót 
követve megint az olaszokkal 
vívta a döntőt és – a hagyo-
mányoknál maradva – ismét 
győzött, pedig a háború után 

the Hungarian olympic team 
in 1932 and 1936 – péter 
Bácsalmási talked her out of 
competing in this event. this is 
the reason why the pretty and 
very talented girl entered the 
long jump contest and became 
olympic champion. let’s quote 
a newspaper report to recall 
the events: ‘it is gyarmati’s turn 
now. She jumps. the jump is 
good and long but we don’t 
get to know how long because 
– organisers, oh! – there is a 
medal ceremony taking place. 
a bit of a consolation: they are 
playing the Hungarian anthem. 
‘csibi’ elek is standing on top of 
the podium with tears of joy in 
her eyes. gyarmati is looking at 
her roommate celebrating when 
finally her result is announced: 
569.5cm, she can go to the 
same place – crying from hap-
piness – her friend is standing, 
the top of the winners’ podium 
in Wembley Stadium.’
By this time the Hungarian 
team already had an olympic 
champion in athletics: hammer 
thrower imre németh, one of 
the slimmest throwers among the 
competitors, finished first ahead 
of the stars of the event who 
had better chances of winning. 
imre németh was not unknown 
in the world of hammer throw 
either because one month 
before the olympic games he 
broke the world record with a 

alig volt lehetőség az edzésre, 
nincs vívómester, kevés a terem, 
nincs penge...
a birkózóversenyeket mind a két 
ágban a török félhold uralta, a 
„törökvészt” csak egy magyar 
legény tudta megállítani. majd-
nem negyvenesztendősen és 
harminc kilóval könnyebb testsú-
lyával fektette kétvállra a prágai 
hústornyot, régi ellenfelét, 
ruzickát. Bóbis gyula – mert 
így hívták a koszorús bajnokot 
– csak egytől félt: a repülőúttól. 
csupán az enyhítette szorongá-
sát, hogy a zsebében volt az 
aranyérem, amelyet megígért 
otthon szurkoló öt gyermekének.
egy másik bajnokunk Jászbe-
rénybe vitte a bajnoki érmet 
az édesanyjának. csík tibor 
őstehetségként robbant a 
világ ökölvívósportjába, bár 
pontosabb az a kifejezés, hogy 
beverekedte magát. Védekezni 
ugyanis nem tudott, elindult 
toronyiránt, az ellenfél felé 
és csépelni kezdte, többnyire 
sikerrel. most is így történt a 
Wembley uszoda fölé ácsolt 
faemelvényen, bár a babonás 
előjelek vészjóslóak voltak: 
péntek volt és tizenharmadika... 
csík azonban győzött. Felte-
hetően egész úton hazafelé 
azon gondolkodott, hogy mit 
mondjon majd először is 
„kedvest, szépet” a mamájának. 
persze ő is csak „csüggött ajkán 
szótlanul”, majd végre diadal-

59.02-metre throw in the newly 
built olympic training centre in 
tata. Despite that his hammer 
landed earlier in Wembley 
Stadium (56.07m), he walked 
away with a gold medal – Hun-
gary’s first olympic champion-
ship after World War ii.           
the empire pool was the gem 
of the london olympic facilities. 
it could be used for several 
purposes: swimming, boxing, 
wrestling, tennis and even ice 
hockey events. However, this 
excellent venue didn’t bring luck 
for us, Hungarians… Still, it must 
definitely be mentioned that in 
the men’s 4x200m freestyle 
relay nyéki, mitró, Szathmáry 
and Kádas came in second, 
forcing the uS team to break 
the world record for the gold. 
Hungary’s water polo team 
also won silver, because the 
italians were in a better physical 
condition at the games of the 
final four.   
Fencing makes you younger. 
the small but enthusiastic crowd 
at the palace of engineering 
must have realised how true this 
observation was. Hungarian 
fencer aladár gerevich won 
his first olympic gold in 1932, 
then he was crowned champion 
again in Berlin and this time he 
pinched the gold medal in the 
men’s individual sabre event 
and was also member of the 
winning team. He was just a 

masan felkiáltott: „Édesanyám! 
aranyérmet hoztam!” a válasz 
klasszikus és tipikusan anyai: 
„nem baj, kisfiam. Fontos, hogy 
itthon vagy...” papp lászló is 
aranyat érően verekedett a vízre 
eszkábált deszkákon. Ő ugyan 
tudott védekezni, mégis jobbnak 
látta, ha üt. pontosabban, ha kiüt 
mindenkit. ugyanis a 85 döntő- 
és pontozóbíró közül hatvanha-
tot idő előtt haza kellett küldeni, 
nyilvánvaló részrehajlás miatt. 
most tessék elképzelni papp 
döntőjét a helyi kedvenccel, a 
brit Johnny Wrighttal az ököl-
vívás hazájában, angliában!... 
papp azonban megállás nélkül 
ütött, és még a „kissé” elfogult 
bírák sem tudják azt kihirdetni 
győztesnek, aki többet volt a 
padlón, mint a lábán.
lőttünk is egy aranyat. a „va-
dász” takács Károly volt, akinek 
egyedülálló a karrierje. 1938 
szeptemberében egy hadgya-
korlaton felrobbant a kezében 
a gránát, és leszakította a jobb 
kezét, amellyel két héttel koráb-
ban még a pisztolyt tartotta a 
német–magyar válogatott verse-
nyen. nem adta fel. megtanult 
ballal lőni, és 1939 áprilisában 
országos bajnokságot nyert. 
győzött londonban is, pedig a 
mezőny igen erős volt. amikor 
győzelme után Szepesi györgy 
kérte: fogalmazzon meg néhány 
mondatot olimpiai bajnokságá-
ról, takács benyúlt kabátja belső 

little older than 38… the ‘old’ 
fencer got extra motivation 
from back home: he received a 
telegram that his son, pali had 
been born (who later became 
a world class fencer himself). 
‘uncle ali’ didn’t have more chil-
dren but ten years later he still 
became world champion with 
his unique and elegant fencing 
style. an exceptional achieve-
ment that could not be matched 
by anyone else – and the same 
is true for his medal collection. 
it is not very polite to talk about 
women’s age but in this case 
success gives us an exemption: 
ilona elek already became 
olympic champion in 1936 
and now she did the same 
when turning forty. another 
unparalleled performance. our 
sabre team followed the tradi-
tion and once again was facing 
the italians in the final. luckily, 
we also followed the tradition 
in terms of result as we won 
again, despite the fact that after 
the world war practically there 
were no training opportunities, 
no fencing masters, few fencing 
halls and no blades…               
Wrestling events were domi-
nated by the turkish in both the 
freestyle and the greco-roman 
events, only a Hungarian lad 
was able to stop the ‘turkish 
menace’. gyula Bóbis was 
almost 40 years old and 30kg 
lighter than his opponent, when 
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zsebébe, és előhúzta előre 
megírt győzelmi nyilatkozatát.
Végül a tízedik aranyérmünket is 
említsük meg. ez ott kezdődött, 
hogy egy tizenéves fiúcska, 
pataki Feri cirkuszi artistaként 
beleszeretett a tornába, és attól 
kezdve olimpiai bajnok akart 
lenni. 1940-ben és 1944-ben 
ettől elütötte a háború, de 
szorgalmasan készült továbbra 
is. Kézen állt fogadásból vagy 
csak úgy: lépcsőkorláton, 
háztetőn, gyárkéményen, aztán 
szaltózott nagykabátban és ut-
cai cipőben. Fölényesen nyerte  
a műszabadgyakorlatot úgy, 
hogy még évtizedek múlva is ő 
volt az etalon, az „előtornász”, 
akit külföldön gumiembernek 
neveztek.
mielőtt elbúcsúztatnánk a 
második világháború utáni első 
olimpiát, kegyelettel meg kell 
emlékezzünk az újkori olimpiai 
játékoktól végleg búcsút vevő 
szellemi vagy művészeti verse-
nyektől. a nemzetközi olimpiai 
Bizottság határozatot hozott, 
hogy a művészeti olimpia ke-
rüljön le a műsorról. coubertin 
dédelgetett terve – amelynek 
ötletét Kemény Ferenctől kapta! 
– a sport és a művészetek 
összekötésére csak rövid időre 
valósult meg, de ez elég volt 
ahhoz, hogy józan ésszel 
megállapítsák a szakemberek: 
ez a megoldás annyi ellentmon-
dást, szubjektivizmust hozott a 

he pushed the shoulders of his 
old adversary, ruzicka to the 
mat. the new olympic laureate 
was afraid of only one thing: 
plane flights. His anxiety during 
the flight back home was only 
eased by having the gold 
medal in his pocket, which he 
promised his five children to 
bring back.        
another Hungarian cham-
pion took his gold medal to his 
mother in Jászberény. tibor csík 
was a natural born boxer who 
took the boxing world by storm, 
or perhaps it is more precise if 
we say he fought his way in. 
His defensive skills were not any 
good, but he attacked his op-
ponents without hesitation and 
kept hitting them, most of the 
time until he won. this is how 
it happened on the temporary 
wooden ‘bridge’ laid out over 
the empire pool at Wembley, 
even though the superstitious 
probably said that Friday the 
13th, the date of the fight was a 
sign of bad luck. But csík won 
the gold medal. probably all the 
way back home he was thinking 
about how to greet his beloved 
mother. Finally he opted for the 
rather obvious ‘Dear mother! i 
have brought a gold medal!’. 
the answer was rather typical 
and very motherly: ‘it doesn’t 
matter son. the important thing 
is that you are back home…’ 
lászló papp also became 

felszínre, hogy az már többet 
árt, mint használ, ezért meg kell 
szüntetni. pedig most is értünk 
el egy szép eredményt: Földes 
Éva sporttörténész az irodalmi 
versenyben harmadik helyen 
végzett. mivel ebben  
a kategóriában nő még soha 
nem indult, a kihirdetéskor így je-
lentették be: „Bronze medal mr. 
Földes, Hungary!”. a közönség 
elképedve nézte, amint „Földes 
úr” szoknyában kivonult az 
éremért...
a Victoria pályaudvaron 
vonatra szállt magyar csapat 
diadalmenetben ért haza. a 
Keleti pályaudvar előtt sok 
tízezer ünneplő és a himnusz 
várta őket. a forgalom leállt a 
rákóczi úton, és az olimpiai baj-
nokokat – akár az ókorban – a 
vállukon vitte a nép a nemzeti 
Színházig.
a londoni olimpia – minden 
ellentmondásosságával együtt 
– bizonyította, hogy az újabb 
világháború sem tudta elpusztí-
tani az öt karikával összefogott 
eszmét, amelynek mi, magyarok 
mindig éllovasai voltunk. a vi-
lágégés után három évvel – az 
úgynevezett „fordulat évében” – 
különösen fontos volt a magyar 
kül- és belpolitika számára a 
jó szereplés, amit végül ki is 
használt a pártállam a céljai el-
éréséhez. az átlagember ekkor 
szokott rá az újságok hátulról 
olvasására, és ha el is jutott a 

olympic champion in boxing. 
He had excellent defensive skills 
but thought it would be better 
to hit. more precisely, to knock 
out each and every opponent. 
it was better this way, because 
from the 85 referees and judges 
66 were banned due to biased 
refereeing. Just imagine the final 
with papp and local favourite 
Johnny Wright, in the home of 
boxing, england… But papp 
kept hitting Wright and even the 
‘bit biased’ officials were un-
able to declare a boxer winner 
that spent more time on the floor 
than standing up.                    
We also won a gold medal in 
shooting. Károly takács had an 
extraordinary career. in Septem-
ber 1938 a grenade exploded 
in his hand during a military 
training and he lost his right 
arm, with which he was holding 
his pistol just two weeks earlier 
when the Hungarian team had 
been facing the germans. He 
didn’t give up. He learned to 
shoot with his left hand and 
won the national championship 
in april 1939. He won at the 
london olympics too, despite 
that there were many excellent 
shooters there. after his victory 
the famous sports commenta-
tor györgy Szepesi asked him 
to say a few words about his 
olympic championship. takács 
simply pulled out a piece of 
paper from his pocket and read 
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vezércikkig, nem vehetett észre 
összefüggést a szövevényes 
nagypolitika és a sport között. 
a mélyben lappangó „pótcse-
lekvésről” mit sem sejtve örült, 
szurkolt az ország sportolóinak, 
akiknek emberfölötti helytállásá-
hoz nem fér kétség.
Összesen 59 ország vett részt 
az 1948-as londoni olimpián. 
résztvevő országok száma: 59.
induló versenyzők: 4104, ebből  
3714 férfi, 390 nő. magyar-
ország 10 aranyérmével, 5 
ezüstérmével és 13 bronzérmé-
vel az ötödik helyen végzett az 
éremtáblázaton.

London, 2012

2005. július 6-án a noB 117. 
ülésszakán, Szingapúrban 
választották meg a 2012-es 
nyári olimpiai játékok házigaz-
dájának londont. itt a város a 
négykörös szavazáson moszk-
vát, new yorkot, madridot és 
párizst előzte meg. a pályázati 
folyamatban a londoni pályázat 
új létesítmények, korábbi, már 
felépített épületek és ideiglenes 
beruházások egy sorát ígérte, 
beleértve az olimpiai Stadiont 
(olympic Stadium) 80 000 
férőhelyét és az új Wembley 
Stadiont (Wembley Stadium). 
ezen létesítmények három 
különböző zónába lettek beso-
rolva a londoni agglomeráción 

out his victory statement, which 
he had written already before 
the games.     
last but not least, let’s talk abut 
our tenth gold medal. the story 
started when a teenage circus 
acrobat, Feri pataki fell in love 
with gymnastics and decided to 
become olympic champion. in 
1940 and 1944 he didn’t have 
a chance because of the war 
but he diligently kept training. 
He was doing handstands 
to win bets or just for fun: on 
staircase handrails, rooftops, 
factory chimneys; he did 
somersaults wearing a winter 
coat and ordinary shoes. at the 
london olympics he, the man 
who was called ‘the rubber 
man’ abroad, easily won the 
men’s floor exercises and even 
decades later his performance 
was considered to be the 
benchmark.          
Before saying goodbye to 
the first olympic games after 
Wold War ii, let’s bid farewell 
to the arts competition that was 
featured in the programme of 
the modern olympic games for 
the last time. the international 
olympic committee decided 
that the arts competition would 
be discontinued. coubertin’s 
plan – the idea of which he 
got from Ferenc Kemény! – to 
connect sport with art was 
realised only for a short period 
of time, which at the same time 

belül, így létrejött: az olimpiai 
zóna (olympic Zone), a 
folyami zóna (river Zone) és a 
központi zóna (central Zone), 
kiegészítve néhány további, 
végszükség esetén használható 
épülettel, melyeket a londont és 
agglomerációit magába foglaló 
területen kívül helyeztek el.
a nemzetközi olimpiai Bizott-
ság úgy határozott, törli az 
olimpia napirendjéről  
a baseballt és a softballt, a női 
ökölvívás viszont londonban 
szerepel először az ötkarikás 
programban. teniszben 1924 
után ismét rendeznek vegyes 
páros versenyeket.  
a vívásban megszokott rotációs 
elv alapján a női kardozók és 
a férfi párbajtőrözők csapat-
küzdelmeire 2012-ben nem 
kerül sor. a labdajátékokban 
pekinghez hasonlóan most is 
három magyar csapat szerezte 
meg az indulási jogosultságot: 
férfi kézilabda, női és férfi 
vízilabda. Érzékeny veszteséget 
jelentett a női kézilabda csapat 
kiesése. Vívásban pedig nem 
lesz csapatunk az olimpián. Kel-
lemes meglepetés viszont, hogy 
a szinkronúszóknak Sydney 
után először sikerült ismét kvótát 
szerezni. a londoni olimpiai 
csapat nem tudja elérni  
a pekingi létszámot.  
az alacsony sportolói létszám 
a kísérői létszám visszaesését 
eredményezi. Közismert, hogy 

was enough for experts to 
realise that it brought so many 
contradictions and subjectivism 
to the surface that did more 
harm than good, so arts had 
to go from the programme. 
Hungary did really well in the 
arts competition for the last 
time: sport historian Éva Földes 
was honoured with the bronze 
medal of the literature category. 
Since no woman competed 
in this category before, when 
the results were announced the 
audience heard ‘Bronze medal 
mr. Földes, Hungary!’ they 
were rather surprised to see the 
skirt-wearing ‘mr Földes’ going 
to the podium to collect the 
bronze medal…         
the Hungarian team took 
the train at Victoria Station 
and returned to Hungary with 
flying colours. at Budapest’s 
Keleti Station tens of thousands 
welcomed the heroes, who 
were greeted with the national 
anthem. the traffic stopped on 
rákóczi road and the olympic 
champions – just like in antique 
times – were taken to the 
national theatre on people’s 
shoulders. 
even though it had its contra-
dictions, the london olympics 
proved that the world war was 
unable to destroy the olympic 
spirit, the idea symb olised by 
the five rings and adopted by 
Hungarians from the beginning. 

az olimpiai csapat részére ren-
delkezésre álló kísérői kvóták 
számát – a sportolói létszám 
alapján – a noB szigorú 
előírásainak megfelelően álla-
pítják meg. a magyar olimpiai 
csapat sportolói létszáma vár-
hatóan 160 fő körül lesz.  
a sportágak edzői, sportágve-
zetői és a sportegészségügyi 
szakemberek számára a jelen 
állás szerint 104 fő részvétele 
biztosított.
a magyar olimpiai csapat 
2008-ban, pekingben három 
arany-, öt ezüst- , két bronzér-
met, valamint nyolc negyedik-, 
hat ötödik, négy hatodik 
helyezést és a megszerzett 
pontok versenyében 94 pontot 
szerzett. ezzel az eredménnyel 
az éremtáblázaton a 21.,  
a ponttáblázaton a 20. helyen 
végeztünk.
a pekingi olimpián 24 hazai 
szövetség 171 sportolója indult, 
akik becsületes küzdelemben 
igyekeztek helytállni.  
9 sportágban 74 sportolónk, 
az összes indulónk 43 %-a szer-
zett érmes, vagy pontszerző he-
lyezést. az egyre erősödő me-
zőny kiegyenlítődését jelezte, 
hogy míg athénban 75 ország, 
pekingben 87 ország osztozott 
az olimpiai érmeken.a moB 
Közgyűlése 2009. szeptember 
26-án célként jelölte meg, hogy 
magyarország londonra 20-
22 sportágban szerezze meg 

Just three years after World 
War ii, the ‘year of transition’ 
in Hungary, good performance 
at the games was especially 
important for Hungary’s domes-
tic and foreign politics, which 
Hungary’s single-party state 
didn’t fail to exploit in order to 
achieve its goals. this was the 
time when the average Hungar-
ian got used to starting to read 
the daily papers at the sport 
section and even if they man-
aged to get to the editorial, they 
noticed no connection between 
complicated political issues 
and sport. they had no idea 
that they were fed a ‘substitute’ 
and were happy to root for the 
nation’s athletes, whose out-
of-this-world performance was 
unquestionable.                
altogether 59 countries par-
ticipated in the 1948 olympic 
games in london, with 4,104 
athletes (3,174 men and 390 
women). Hungary finished fifth 
in the medal table with 10 gold, 
5 silver and 13 bronze medals.

London, 2012

london was selected as the 
host city of the 2012 Summer 
olympic games on 6 July 
2005, during the 117th ioc 
session in Singapore, defeating 
moscow, new york, madrid 
and paris. 

a részvételi jogosultságot; az 
érem- és a nem hivatalos pont-
versenyben az első 20 ország 
között végezzen. a sportolók 
doppingmentes, fegyelmezett 
versenyezés mellett a legjobb 
teljesítményt nyújtsák. emlékezte-
tőül: 1996-ban 214 fős csapat 
150 olimpiai pontot, 2000-ben 
178 fős csapat 135, 2004-ben 
219 fős csapat 144, 2008-ban 
pedig a 171 fős csapat össze-
sen 93 olimpiai pontot gyűjtött. 
a XXX. londoni nyári olimpiai 
Játékokon 26 sportágban (nem-
zetközi szövetség) 302 verseny-
számában hirdetnek bajnokot. 
a londoni olimpiára 2012. július 
27. és augusztus 12. között, 
várhatóan 204 ország 10.500 
sportolójának részvételével ke-
rül sor. a versenyzőknek 34 ver-
senyhelyszín és több mint 100 
edzésre alkalmas létesítmény 
áll rendelkezésére. az olimpiai 
Falu az ígéreteknek megfelelő-
en 17000 ággyal rendelkezik, 
az alapvető szolgáltatások 
mellett kényelmes és tágas teret 
biztosítva a sportolóknak.

in the bidding process london 
promised new sites, the rede-
velopment of existing venues 
and the creation of temporary 
facilities, including the 80,000-
seat olympic Stadium and the 
new Wembley Stadium. Within 
the london agglomeration sites 
were grouped into three differ-
ent zones, creating the olympic 
Zone, the river Zone and the 
central Zone, with a few addi-
tional venues to be used in case 
of unforeseen circumstances 
– these are all located outside 
london and its agglomeration.   
the international olympic com-
mittee decided to drop baseball 
and softball from the pro-
gramme, while women’s boxing 
will be included for the first time. 
in tennis mixed doubles will be 
an official olympic event for 
the first time since 1924. Due to 
the rotation principle used with 
fencing events, for the first time 
there will be no women’s sabre 
team event and men’s épée 
team competition at the 2012 
olympics.   
Ball games: just like in Beijing, 
three Hungarian teams quali-
fied: the men’s handball, men’s 
and women’s water polo teams. 
We still regret the fact that 
Hungary’s women’s handball 
team could not make it to the 
games. in fencing there will be 
no Hungarian team at all in 
london. on the other hand, it is 
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a pleasant surprise that for the 
first time after the Sydney games 
there will be Hungarian synchro-
nized swimmers in london.  
our team in london will be 
smaller than the one we sent 
to Beijing. this also means that 
fewer people will accompany 
the athletes. it is a well-known 
fact the ioc applies a strict 
quota system – based on the 
number of qualified athletes 
– for determining the number 
of non-athlete team members. 
there will be about 160 ath-
letes in the Hungarian olympic 
team and at the moment it 
seems that 104 trainers, leaders, 
and sports medicine specialists 
will accompany them.    
at the Beijing games in 2008 
the Hungarian olympic team 
won three gold, five silver and 
two bronze medals; eight 4th 
places, six 5th places and four 
6th places also helped our 
team to score 94 points, finish-
ing 21st in the medal table and 
20th in the point table.   
at the Beijing olympics 171 
athletes from 24 Hungarian 
sport federations participated, 
all trying to do their best in the 
competition. in 9 sports 74 
Hungarian athletes, 43% of the 
team finished in the first six.  
the fact that after 75 countries 
had won medals at the athens 
olympics, in Beijing the medals 
went to the representatives of 

87 nations indicates that it is 
increasingly difficult to be suc-
cessful at the olympic games.  
at the general assembly of the 
Hungarian olympic committee 
held on 26 September 2009, 
they set the targets of send-
ing Hungarian athletes to the 
london games in 20-22 sports, 
finishing in the first 20 in the 
unofficial ranking of nations and 
avoiding producing a positive 
doping test at the games. Just 
for comparison: in 1996 Hun-
gary’s 214-strong team earned 
150 points, in 2000 the 178 
athletes collected 135 points, 
in 2004 we sent 219 athletes 
to the games who came home 
with 144 points and in 2008 
171 Hungarian athletes won 93 
olympic points.
at the XXX. Summer olympic 
games in london gold medals 
can be won in 302 events of 
26 sports (international federa-
tions). the london olympics is 
taking place between 27 July 
and 12 august 2012, expect-
edly with the participation of 
10,500 athletes from 204 
countries. athletes will compete 
in 34 venues and prepare in 
more than 100 training facilities. 
in the olympic Village 17,000 
beds are at the disposal of tired 
team members – in the village 
basic services and comfortable 
and spacious rooms are waiting 
for the athletes.    

Irány London!
Sok sikert kíván a Suzuki!
Igazi magyar. És japán.

olimpiai hird OK210x210.indd   1 7/11/12   9:49:35 AM
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a magyar olimpiai Bizottság új, 
átdolgozott doppingellenes szabály-
zata tartalmazza a WaDa legújabb 
rendelkezéseit. Közbeszerzési pályázat 
keretében a moB kiválasztotta azt  
a szervezetet, amely az elkövetkezendő 
5 évben a doppingellenes felvilágosító 
munkát, illetve az ahhoz kapcsolódó el-
lenőrzéseket végzi. a pályázat nyertese 
a magyar antidopping csoport.
a felvilágosító munka erősítése érde-
kében a moB elrendelte azt, hogy 
az olimpiáig hátralévő időben minden 
kvalifikált sportolónak kötelező részt 
venni, legalább egy alkalommal a moB 
és a macS által rendezett doppingel-
lenes felvilágosító előadáson. a londoni 
olimpiára készülő magyar sportolók 
mindegyike legalább 3 ellenőrzésen 
esik át, mielőtt repülőre ülne az ötkarikás 
csapat tagjaként. továbbra is érvényes  
a zéró tolerancia elve. ennek megfe-
lelően az, aki az olimpiai játékokon 
doppingvétséget követ el, örökre kizárja 
magát az olimpiai mozgalomból.  
a kvalifikáció megszerzését követően 
mindenki köteles 24-48 órán belül  
doppingvizsgálatra jelentkezni.  
2007 és 2011 között a magyar állam 
megrendelésére összesen 4650  
mintavétel történt. idén 900-1000 között 
várható a hazai ellenőrzések teljes 
száma. az olimpiai versenyidőszakra 
külön noB-szabályzat vonatkozik. ez 

the new and revised anti-doping rules 
of the Hungarian olympic committee 
contains the latest WaDa regulations. 
Within the framework of a public 
procurement procedure, the Hungarian 
olympic committee (moB) selected the 
organisation that in the next 5 years is 
going to perform anti-doping awareness 
raising work and the related controls.  
the winner of the tender was the Hun-
garian anti-doping group (macS).
in order to strengthen awareness raising 
activity, the Hungarian olympic commit-
tee decided that in the period leading 
up to the olympic games all athletes 
who qualified to the london games are 
obliged to participate in an anti-doping 
course at least once, organised by moB 
and macS. all Hungarian athletes pre-
paring for the london olympics undergo 
at least 3 controls before taking the flight 
to london as member of the Hungarian 
olympic team. the zero tolerance prin-
ciple still prevails, consequently anyone 
who commits a doping violation will be 
banned for life from the olympic move-
ment. Having qualified to the games, 
each athlete has been obliged to turn up 
for a doping control within  
24-48 hours. in the 2007-2011 period 
the Hungarian state commissioned 
4,650 sample takings.
this year about 900-1,000 doping 
controls are expected to take place in 

DoppiNgEllENEs 
KüzDElEm
FigHt agaiNst DopiNg július 16-ától, az olimpiai falu megnyitá-

sától az augusztus 12-i zárónapig tart, 
ebben a periódusban bárki bárhol – 
akár itthon, akár külföldön – mintaadásra 
kötelezhető, s ha bármilyen tiltott listás 
anyagot találnak a szervezetében, még 
ha netán már leversenyzett is, dopping-
vétséget követ el. ugyanígy az is, aki a 
holléti nyilvántartásban általa megadott 
órában nem elérhető az ellenőrök 
számára. Összesen 6250 mintát elemez 
a nyári játékok idején a londoni olimpia 
hivatalos laboratóriuma. ezek alapján 
minden második olimpikont ellenőrizni 
fognak (összesen 10500 sportoló indul 
londonban). a londoni olimpián ezer 
ellenőr dolgozik (ebből 12 magyar) és 
naponta 400 vizsgálatot végeznek el, 
24 órán belül várható eredmény.
a sportolók mellett a sportszakemberek 
is követhetnek el doppingvétséget, így 
amennyiben, ha valakinél doppingnak 
minősülő tiltott szert találnak, annak 
puszta birtoklása is büntetést von maga 
után. ebben az esetben is eltiltás vár 
versenyzőre, vagy szakvezetőkre,  
a versenyzők eredményeit is törlik.
további információk: 
(pl: 2012. évi tiltólista nemzetközi  
szabvány): www.antidopping.hu

Hungary. For the duration of the games 
special ioc rules apply: this period 
starts on 16 June, when the olympic 
Village opens and ends on 12 august, 
the final day of the games. in this period 
anyone can be obliged to give samples 
anywhere – in Hungary or abroad – 
and if any type of substance from the 
ioc’s banned substances list can be 
found in an athlete’s body, they commit  
a doping violation even if the competition 
is already over for them. those athletes, 
who fail to be available for control at the 
time and place they had earlier given 
to the authorities as their whereabouts, 
also commit a doping violation. During 
the Summer olympic games 6,250 
samples will be analysed in the official 
laboratory of the london games. this 
means that every second athlete will be 
tested as altogether 10,500 athletes will 
be competing in london. one thousand 
control officers will be working at the 
london olympics (including 12 from 
Hungary), conducting 400 examinations 
every day, with results made available  
in 24 hours.
it is not only athletes who can commit  
a doping violation but other team mem-
bers as well: anyone who is caught with 
a banned substance in their possession 
will be punished. in such a case athletes 
or other team members are banned and 
the athletes’ results are deleted.
Further information (e.g: the 2012 list of 
banned substances international stand-
ard): www.antidopping.hu
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Már az olimpián is tehetsz  
a fenntarthatóságért!

• Hiszel az eredményekben? rád is 
szükség van, hogy az olimpiai játékok 
minél kevésbé terheljék london 
környzetetét és lakosságát. 

• minden hulladékot gyűjts szelektíven! 

• Kapcsold le az elektronikai eszközeid, 
amint nem használod őket! 

• látogass el a „one planet centre” 
programjaira, interaktív kiállításaira  
az olimpiai faluban! 

• Vegyél részt az energiahasználatot  
és szeméttermelést csökentő ötletekkel  
a „one planet centre” fotópályáza-
tán! 

• csatlakozz a  „Walk in the park” túrák-
hoz, hogy megismerhesd a fenntartha-
tóság jegyében átalakult londont! 

• oszd meg tapasztalataidat az otthoni-
akkal, barátaiddal!

You too can contribute  
to sustainability in London  
and beyond!

• Do you believe in results? your contri-
bution is critical in ensuring the games 
leave a positive legacy on both the 
local environment and communities. 

• use the recycling bins for all sou 
waste! 

• turn off your electronics as soon as 
you do not use them! 

• Visit the one planet centre the 
olympic Village and experience its 
programs and interactive exhibits!  

• participate in the photo competition 
designed to engage athletes in think-
ing creatively about reducing energy  
and waste! 

• Join the Walk in the park tours to learn 
about london 2012’s sustainability 
developments! 

• Share your experiences with friends 
and family!

Érdekességek a londoni  
fenntarthatóság   
világából...

Interesting tidbits  
from London’s world  
of sustainability...

• london új, digitális szelektív hulladék-
gyűjtői évi másfél tonna hulladék gyűj-
tése mellett friss hírekkel is szolgálnak. 

• az uszoda („aquatics centre”) vize 
újrahasználatra kerül a Wc-k öblíté-
séhez. 

• a „Velodrome” természetes légcserélő 
rendszerrel és esővíz gyűjtővel felsze-
relt, így a többi londoni létesítményhez 
hasonlóan átlag 40%-kal kevesebb 
vizet használ a hagyományos sportlé-
tesítményeknél. 

• Biomassza alapú „energy centre” 
erőmű szolgáltatja a játékok energia-
igényének jelentős részét. 

• csatlakozz a  „Walk in the park” túrák-
hoz, hogy megismerhesd a fenntartha-
tóság jegyében átalakult londont! 

• több, mint 4 000 fa és 74 000 
növény és 300 000 vízinövény került 
telepítésre az olimpiai parkban és 
környékén. 

• 75 000 önkéntes és szervező, 4 500 
versenybíró egyenruhája átalgosan 
90% újrahasznosított anyagból készült. 

• az építkezések során használt 
újrahasznosított téglák sorba állítva 
szegélyezhetnék a maratoni pályát.

• london’s new digital recycling bins  
collect an annual 1,65 tonns os waste 
while providing news and information 

• part of the supporting structure of the 
stadium roof is formed from 2,500 
tonnes recycled old gas pipelines. 

• the aquatics centre’s water used 
to clean the swimming pool filters is 
recycled for toilet flushing. 

• in total, the sports venues use at least 
40% less water than equivalent build-
ings due to initiatives such as low flush 
toilets and rainwater harvesting. 

• the Velodrome is almost 100% natu-
rally ventilated. rainwater is collected 
from the roof for flushing toilets and  
for irrigation. 

• energy centre producing energy for 
the site through a biomass boiler using 
woodchip fuel 
.

• more than 4,000 trees,, 74,000 
plants and 300,000 wetland plants 
were planted to create a new open 
green place for london. 

• approximately 90% recycled materials 
are used for the uniformsos 75,000 
volunteers and staff, as well as 4,500 
technical officals.
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

London 2012 és  
a fenntarthatóság

a világ legltványosabb és leginsprálóbb 
sportrendezvénye példaértékűen 
minimalizálja környezeti és társadalmi 
terhelését. a síznfalak mögött majdnem 
minden apró részlet megvalósítása 
az energiahasználat-, szemét- és 
szennyezéscsökkentés, az anyagtaka-
rékosság, az újrahasználhatóság s az 
újrahasznosítás jegyében zajlik.

London 2012 and  
sustainability 

Sustainabiltly has benn part of every 
bold decision during the plannig, build-
ing and starting of the world’s most 
spectacular and inspiring sportong event. 
By building the stage and staging the 
games, the contsruction, catering, hospi-
tality, and events industries will showcase 
the values of sustainabilty.

• az olimpiai park egy fejletlen iparte-
rület rekulitvációjának köszönhetően 
jött létre. 

• a londoni az első olyan olimpia, mely 
szervezői a mnkálatok ideje alatt mért 
szén-lábnyom alapján radikálisan 
csökkentették a rendezésből fakadó 
szén-dioxid kibocsátást. 

• a tömegközlekedés, gyalogos- és  
kerékpáros közlekedés fejlesztésével 
várja london az olimpiára látogató  
9 millió vendéget. 

• a „Food Vision” program felelős  
14 millió biztonságos, változatos, 
egészséges, környezetkmélő termelés-
ből származó hulladék minimalizáló 
étel felszolgálásért. 

• a Zéró-Szemét program célja  
a szemétlerakókba kerülő szemét  
kiküszöbölése az elkerülés, 
újrahasználat, újrahasznosítás, energia 
generálás eszköztárai széles körű 
alkalmazásával.

az olimpiai park és stadion 
az eddigi legmagasabb 
szinten felel meg a fenntart-
hatóság követelményeinek.

• the olympic park, featuring the most 
sustainable olympic and paralympic 
Staium ever built, rejuvenated previ-
ously neglected communities while 
meeting the highest sustainability 
standards. 

• london 2012 is the first Summer  
olympic and paralympic games to 
measure its carbon footprint over the 
entire project. By using the outcomes,  
carbon emissions were radically 
reduced. 

• the Sustainable transport commitment 
strives to deliver a 100% public trans-
port games through major develop-
ments tot eh public transit system as 
well as promoting one million extra 
journeys by walking and cycling in 
london each day of the games. 

• london 2012 is the llargest peacetime 
catering operation in the world.  
the Food Vision program’s aspira-
tion is to serve 14 million sustainably 
sourced meals. 

• the commitments to deliver  
a zero-waste-to-ladnfill games is 
another first for the history of olimpics, 
and has required detailed planning.
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only waylÉtEsítmÉNyEK

Wembley Stadion
Versenyek: labdarúgás.
elhelyezkedés: a város észak-nyugati részén,  
a városközponttól 10 km-re.
Férőhely: 90 000 fő.

Wembley Arena
Versenyek: tollaslabda, ritmikus gimnasztika.
elhelyezkedés: london észak-nyugati részén,  
a Wembley stadion mellett.
Férőhely: 6 000 fő.

Wimbledon
Versenyek: tenisz.
elhelyezkedés: london dél-nyugati részén,  
közel a richmond parkhoz.
Férőhely: 30 000 fő.

Earls Court
Versenyek: röplabda.
elhelyezkedés: london nyugati része.
Férőhely: 15 000 fő.

Lord’s Cricket Ground
Versenyek: íjászat.
elhelyezkedés: a város észak-nyugati részén, 
közel a regents parkohoz.
Férőhely: 6 500 fő.

Hyde Park
Versenyek: triatlon.
Férőhely: 3 000 fő.
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The Mall és Hampton Court
Versenyek: országúti kerékpár, gyaloglás 
és maraton.

Horse Guards Parade
Versenyek: strandröplabda.
elhelyezkedés: a város központjában, közel  
a Buckingham palotához és a Downing Streethez.

Olimpiai Stadion
Versenyek: atlétika, nyitó-, és záróünnepség.
elhelyezkedés: az olympic park déli része.
Férőhely: 80 000 fő.

Aquatics Center
Versenyek: úszás, műugrás, szinkronúszás,  
az öttusa úszószáma.
elhelyezkedés: az olympic park dél-keleti sarkában.
Férőhely: 17 500 fő.

Waterpolo Arena
Versenyek: vízilabda.
elhelyezkedés: az olimpiai park dél-keleti részén, 
közvetlenül az aquatics center mellett
Férőhely: 5 000 fő.

Velodrome
Versenyek: pályakerékpár.
elhelyezkedés: az olimpiai park északi részén.
Férőhely: 6 000 fő.
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BMX Circuit
Versenyek: BmX kerékpáros versenyek.
elhelyezkedés: az olimpiai park északi részén
Férőhely: 6 000 fő.

Basketball Arena
Versenyek: kosárlabda, kézilabda.
elhelyezkedés: az olimpiai park 
északi részén.

Handball Arena
Versenyek: kézilabda, az öttusa vívó száma.
elhelyezkedés: az olympic park nyugati részén.
Férőhely: 7 000 néző.

Hockey Centre
Versenyek: gyeplabda.
elhelyezkedés: az olimpiai park északi részén.
Férőhely: 15 000 fő.

North Greenwich Arena
Versenyek: művészi torna, gumiasztal, kosárlabda.
elhelyezkedés: a greenwich félsziget északi részé,  
a temze-folyó partján.
Férőhely: 20 000 fő.

Greenwich Park
Versenyek: lovas versenyek, öttusa.
elhelyezkedés: a temze-folyó déli oldalán, london dél-keleti részén.
Férőhely: 23 000 fő.
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The Royal Artillery Barracks
Versenyek: lövészet.
elhelyezkedés: london dél-keleti részén, közel a greenwich parkhoz.
Férőhely: 7 500 fő.

ExCel
Versenyek: ökölvívás, vívás, cselgáncs, asztalitenisz,  
taekwondo, súlyemelés, birkózás.
elhelyezkedés: london keleti részén, a royal Victoria Dock közelében.
Férőhely: 8-10 000 fő.

Eton Dorney
Versenyek: kajak-kenu sprint, evezés.
elhelyezkedés: 40 km-re nyugatra londontól,  
ta Windsor kastély közelében.
Férőhely: 30 000 fő.

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu  bank@kh.hu

a kiváló eredmény
mindannyiunk sikere!
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iráNyElvEK guiDEliNEs
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a becsületes játék az egyetlen út
faIr play Is the only way

Bevezetés

a noB ösztönzi és támogatja az 
olimpiai Játékokon résztvevő sportolókat 
és egyéb akkreditált személyeket, hogy 
használják a „közösségi médiát”, hogy 
posztokat, blogbejegyzéseket írjanak 
és tweeteljenek élményeikről. az ilyen 
tevékenységnek tiszteletben kell tartania 
az olimpiai chartát, és meg kell felelnie 
az alábbiaknak. Általánosságban 
véve a noB szeretné, ha az emberek 
megosztanák élményeiket a közösségi 
médián keresztül. alapszabályként 
a noB minden közösségi média- és 
blogtevékenységet ösztönöz az olimpiai 
Játékokon, amennyiben az nem kereske-
delmi és/vagy hirdetési célt szolgál.
a jelen Közösségi média-, Blog- és in-
ternet irányelvekben használt rövidítések 
jelentését az irányelvek végén található 
Definíciók fejezet tartalmazza.
a jelen irányelvek az olimpiai Játékok 
időtartama alatt a résztvevőkre és egyéb 
akkreditált személyekre vonatkoznak.

Introductiton

the ioc actively encourages and 
supports athletes and other accredited 
persons at the olympic games to take 
part in ‘social media’ and to post, blog 
and tweet their experiences. Such activity 
must respect the olympic charter and 
must comply with the following. Broadly 
speaking, the ioc wants people to 
share their experiences through social 
media. as a general rule, the ioc 
encourages all social media and blog-
ging activity at the olympic games as 
long as it is not for commercial and/or 
advertising purposes.
capitalised terms used in these Social 
media, Blogging and internet guide-
lines have the meaning set out in the 
Definitions section at the end of these 
guidelines.
these guidelines apply to participants 
and other accredited persons during the 
period of the olympic games.

Nob KÖzÖssÉgi  
mÉDia iráNyElvEK
ioc social mEDia
guiDEliNEs

Bejegyzések, blogok, tweetek

a noB arra biztatja a résztvevőket és 
egyéb akkreditált személyeket, hogy 
tegyenek közzé kommenteket közösségi 
médiaplatformokon és weboldalakon, 
illetve tweeteljenek az olimpiai Játékok 
alatt, és teljesen elfogadható, hogy 
egy résztvevő vagy egyéb akkreditált 
személy személyes bejegyzésben, 
blogban vagy tweetben számoljon be. 
az ilyen bejegyzéseknek, blogoknak és 
tweeteknek azonban egyes szám első 
személyben, naplószerű formátumban 
kell megjelenniük, és nem újságírói 
beszámolóként, azaz nem lehet jelentés 
a versenyről vagy kommentár az egyéb 
résztvevők vagy akkreditált személyek 
tevékenységére vonatkozóan, valamint 
nem tehet közzé más személy vagy 
szervezet szempontjából bizalmas vagy 
személyes információt. a tweet ebben az 
értelmezésben rövid blognak minősül, és 
ugyanazok az irányelvek vonatkoznak 
rá, hogy egyes szám első személyben, 
naplószerűen kell megírni.
a bejegyzéseknek, blogoknak és 
tweeteknek mindenkor tiszteletben kell 
tartaniuk az olimpiai chartában foglalt 
olimpiai szellemiséget és az olimpizmus 
alapelveit, méltóságteljesnek és ízléses-
nek kell lenniük, és nem tartalmazhatnak 
vulgáris vagy obszcén szavakat vagy 
képeket.

Postings, Blogs and Tweets

the ioc encourages participants 
and other accredited persons to post 
comments on social media platforms or 
websites and tweet during the olympic 
games, and it is entirely acceptable for 
a participant or any other accredited 
person to do a personal posting, blog or 
tweet. However, any such postings, blogs 
or tweets should be in a first-person, 
diary- type format and should not be in 
the role of a journalist - i.e. they must not 
report on competition or comment on the 
activities of other participants or accred-
ited persons, or disclose any information 
which is confidential or private in relation 
to any other person or organisation. a 
tweet is regarded in this respect as a 
short blog and the same guidelines are 
in effect, again, in first-person, diary-type 
format.
postings, blogs and tweets should at all 
times conform to the olympic spirit and 
fundamental principles of olympism as 
contained in the olympic charter, be 
dignified and in good taste, and not con-
tain vulgar or obscene words or images.
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Fényképek

a résztvevők és egyéb akkreditált  
személyek közzétehetnek az olimpiai 
Helyszíneken készített fényképeket  
személyes használatra. tilos az ilyen 
fényképeket kereskedelmi forgalomba 
hozni, eladni vagy más módon  
terjeszteni.

Videó-/Hanganyag

a résztvevőknek és egyéb akkreditált 
személyeknek tilos a rendezvényekről, 
versenyekről vagy az olimpiai Helyszí-
neken tartott egyéb tevékenységekről 
videó- és/vagy hanganyagot közzéten-
niük. az ilyen videó- és/vagy hang-
anyagokat csupán saját felhasználásra 
szabad felhasználni, és tilos feltölteni 
 és/vagy megosztani bejegyzésben, 
blogon vagy tweetben semmilyen közös-
ségi médiafelületen vagy weboldalon. 
az olimpiai Helyszíneken kívül készült 
videó- és/vagy hanganyagok nem képe-
zik a fenti korlátozások tárgyát.

Sportolók és egyéb, az Olimpiai 
Faluban elszállásolt akkreditált 
személyek

a védett környezet miatt szigorúbb 
irányelvek vonatkoznak az olimpiai 
Falu lakóterületére: minden bejegyzést, 
blogot és tweetet egyes szám első 
személyben, naplószerű formátumban 
kell írni; a sportolókról vagy az olimpiai 
Faluban tartózkodó egyéb akkreditált 

Photographs

participants and other accredited persons 
can post still photographs taken within 
olympic Venues for personal use. it is 
not permitted to commercialise, sell or 
otherwise distribute these photographs.

Video/Audio

participants and other accredited 
persons cannot post any video and/or 
audio of the events, competitions or any 
other activities which occur at olympic 
Venues. Such video and/or audio must 
only be for personal use and must not 
be uploaded and/or shared to a post-
ing, blog or tweet on any social media 
platforms, or to a website.
Video and/or audio that are taken out-
side of olympic Venues are not subject 
to the above- noted restriction.
 
 
Athletes and Other Accredited 
Persons 

staying in the olympic Village
Because of the protected environment, 
there are more restrictive guidelines 
for the residential area of the olympic 
Village: any posting, blog or tweet must 
be in a first-person, diary-type format 
only; photos of the athletes themselves or 
other accredited persons in the olympic 
Village can be posted, but if any other 
persons appear in the photo, their prior 
permission must be obtained by the per-

személyekről készült fényképeket szabad 
közzétenni, de ha más személy is látható 
a fényképen, attól a fényképet közzé-
tevő személynek előzetes engedélyét 
kell kérnie. a lakóterületen belül készült 
videóanyagokat csak saját célra szabad 
felhasználni, és tilos közzétenni, ezen be-
lül bármilyen weboldalra vagy közösségi 
médiafelületre feltölteni.

Média

az akkreditált média szabadon használ-
hatja a közösségi médiafelületeket bona 
fide beszámolási célokra. az akkreditált 
fényképészek által készített fényképeket 
közzé lehet tenni beszámoló céljaira 
közösségi médiafelületeken a Fényképé-
szek Vállalásaival összhangban.  
az irányelvek minden további rendelke-
zése teljesül.

Olimpiai Jelek 

a résztvevők és egyéb akkreditált 
személyek nem használhatják a noB 
tulajdonát képező olimpiai Jelképet, ti. 
az öt egymásba fonódó kört egyedül 
használva, bejegyzéseikben, blogjaikon 
vagy tweetjeikben bármilyen közösségi 
médiafelületen vagy weboldalon.  
a résztvevők és egyéb akkreditált sze-
mélyek használhatják az „olimpia” szót 
és más olimpiával kapcsolatos szavakat 
bejegyzéseikben, blogjaikon vagy 
tweetjeikben bármilyen közösségi mé-
diafelületen vagy weboldalon tényszerű 
utalásként, amennyiben az „olimpia” szó 

son posting such photo. Video taken from 
within the residential area can only be for 
personal use and must not be broadcast, 
including uploaded to any websites or 
social media platforms.

 Media

accredited media may freely utilise 
social media platforms for bona fide 
reporting purposes. photos taken by 
accredited photographers may be 
published for editorial purposes on social 
media platforms in accordance with the 
photographers undertaking. all other 
provisions of these guidelines apply.

Olympic Marks

participants and other accredited per-
sons must not use the olympic Symbol – 
i.e. the five interlocking rings used alone, 
which is the property of the ioc, on their 
postings, blogs or tweets on any social 
media platforms or on any websites. par-
ticipants and other accredited persons 
may use the word “olympic” and other 
olympic-related words on their postings, 
blogs or tweets on any social media 
platforms or on their websites, as factual 
reference, provided that the word “olym-
pic” and other olympic-related words 
are not associated with any third party or 
any third party’s products or services. par-
ticipants and other accredited persons 
must not use other olympic identifications 
such as noc and/or locog emblems 
or mascots on their postings, blogs or 
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és más olimpiával kapcsolatos szavak 
nem kötődnek harmadik félhez vagy har-
madik fél termékeihez vagy szolgáltatá-
saihoz. a résztvevők és egyéb akkreditált 
személyek nem használhatják a további 
olimpiai megjelöléseket, mint a nemzeti 
olimpiai Bizottság és/vagy a locog 
emblémáit vagy kabalafiguráit bejegy-
zéseikben, blogjaikon vagy tweetjeikben 
bármilyen közösségi médiafelületen 
vagy weboldalon saját nemzeti olimpiai 
Bizottságuk és/vagy a locog előzetes 
írásos beleegyezése nélkül.

Hirdetés és szponzoráció 

a résztvevők és egyéb akkreditált szemé-
lyek nem népszerűsíthetnek semmilyen 
márkát, terméket vagy szolgáltatást 
bejegyzéseikben, blogjaikon vagy 
tweetjeikben bármilyen közösségi média-
felületen vagy weboldalon. a résztvevők 
és egyéb akkreditált személyek nem 
köthetnek kizárólagos üzleti szerződést 
semmilyen vállalattal bejegyzéseik, 
blogjaik vagy tweetjeik tekintetében 
bármilyen közösségi médiafelületen 
vagy weboldalon saját nemzeti olimpiai 
Bizottságuk előzetes írásos beleegyezé-
se nélkül   
az olimpiai charta 40. szabályával 
összhangban az olimpiai Játékokon 
résztvevő semelyik sportoló, edző vagy 
hivatalos kísérő nem engedélyezheti sze-
mélye, neve, képe vagy sportteljesítmé-
nye felhasználását hirdetési célra, kivéve 
azt, ha a noB Végrehajtó Bizottsága 
engedélyezi .

tweets on any social media platforms or 
on any websites, unless they have ob-
tained the prior written approval of their 
relevant noc and/or locog.

Advertising and Sponsorship

participants and other accredited persons 
are not permitted to promote any brand, 
product or service within a posting, blog 
or tweet on any social media platforms 
or on any websites. participants and 
other accredited persons must not enter 
into any exclusive commercial agreement 
with any company with respect to their 
postings, blogs or tweets on any social 
media platforms or on any websites, un-
less they have obtained the prior written 
approval of their relevant noc.
in accordance with rule 41 of the 
olympic charter, no competitor, coach, 
trainer or official who participates in the 
olympic games may allow his person, 
name, picture or sports performances to 
be used for advertising purposes except 
as permitted by the ioc executive 
Board1.

Domain Names/URLs/Page 
Naming

Domain names and urls including the 
word “olympic” or “olympics” or any 
similar words related thereto (or any 
foreign language equivalents thereof) 
are not allowed unless approved by the 
ioc beforehand. For example, www.
[myname]olympic.com would not be per-

Domainnevek/URL-ek/oldalak 
elnevezése

az „olimpia” szót vagy egyéb 
vonatkozó szót (vagy ezek bármilyen 
idegen nyelvű megfelelőjét) tartalmazó 
domainnevek és url-ek használata tilos, 
kivéve a noB által előzetesen jóváha-
gyott eseteket. például a www.[myname]
olympic.com cím nem engedélyezett, 
míg a www.[myname].com/olympic 
igen, de ez csupán az olimpiai Játékok 
időtartamára vonatkozik, amelyre a jelen 
irányelvek vonatkoznak. a résztvevők 
és egyéb akkreditált személyek sem 
hozhatnak létre önálló olimpiai témájú 
weboldalt, alkalmazást vagy más meg-
oldást, amelyen keresztül az olimpiai 
Játékokról számol be.

Linkek

a noB arra buzdítja a résztvevőket 
és egyéb akkreditált személyeket, 
hogy blogjaikon, weboldalaikon vagy 
közösségi médiafelületeiken az olimpiai 
mozgalom hivatalos honlapjára (www.
olympic.org), az olimpiai Játékok hivata-
los honlapjára (www.london2012.com) 
és a helyi nemzeti olimpiai Bizottság 
hivatalos honlapjára mutató linkeket 
helyezzenek el.

Felelősség

amennyiben résztvevők és egyéb 
akkreditált személyek úgy döntenek, 
hogy bármely kommentet, véleményt és 

mitted while www.[myname].com/olym-
pic would be allowed, but only during 
the period of the olympic games during 
which these guidelines are applicable. 
Similarly, participants and other accred-
ited persons may not create stand-alone 
olympic-themed websites, application or 
any other feature to host coverage of the 
olympic games.

Links

the ioc encourages participants and 
other accredited persons to “link” their 
blogs, websites or social media platforms 
to the official site of the olympic move-
ment (www.olympic.org), the official 
site of the olympic games (www.
london2012.com) and the official site of 
the relevant noc.

Liability

When participants and other accredited 
persons choose to go public with any 
comments, opinions and any other mate-
rial in any way, including on a posting, 
blog or tweet on any social media plat-
forms or on any websites, they are solely 
responsible. they can be held personally 
liable for any commentary and/or mate-
rial deemed to be defamatory, obscene 
or proprietary. they should not (i) intrude 
upon the privacy of participants and 
other accredited persons and entities at 
the olympic games without the consent 
of such participants, persons and entities, 
(ii) interfere with the competitions or the 
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bármilyen egyéb anyagot közzétesznek 
bármilyen módon, beleértve egy be-
jegyzést, blogot vagy tweetet bármilyen 
közösségi médiafelületen vagy webol-
dalon, kizárólagos felelősséggel bírnak. 
Személyesen vonhatóak felelősségre 
bármilyen becsületsértőnek, obszcénnak 
vagy jogsértőnek minősített kommentár 
és/vagy anyag okán. tilos (i) megsérte-
niük az olimpiai Játékokon a résztvevők 
és egyéb akkreditált személyek és jogi 
személyek magánéletét a szóban forgó 
résztvevők, személyek és jogi személyek 
hozzájárulása nélkül, (ii) megzavarniuk 
az olimpiai Játékok versenyeit vagy 
ünnepélyeit, a noB, a locog vagy 
egyéb, az olimpiai Játékok szerveze-
tébe tartozó jogi személyek szerepét 
és kötelezettségeit, illetve (iii) megszeg-
niük az olimpiai Játékok biztonságos 
menetéért hozott biztonsági rendelkezé-
seket. a résztvevők saját felelősségükre 
tesznek közzé véleményeket és egyéb 
anyagokat, és egyértelművé kell tenniük, 
hogy a közzétettek saját nézeteiket 
tartalmazzák.

Monitoring

a noB folyamatosan monitorozni 
fogja az olimpiai online tartalmakat, 
hogy biztosítsa a jogosult közvetítők 
és szponzorok jogainak, valamint az 
olimpiai charta rendelkezéseinek 
betartását. a noB valamennyi résztvevő 
és akkreditált személy segítségét kéri 
bármilyen tevékenység vagy weboldal 
megállításában, ami az olimpiai Játékok 
és az olimpiai mozgalom jó hírnevét 

ceremonies of the olympic games or 
with the role and responsibilities of the 
ioc, locog or other entities that are 
part of the organisation of the olympic 
games, or (iii) violate security measures 
instituted to ensure the safe conduct of 
the olympic games. in essence, partici-
pants and other accredited persons post 
their opinions and any other materials 
at their own risk and they should make it 
clear that the views expressed are their 
own.

Monitoring

the ioc will continue to monitor 
olympic on-line content to ensure that 
the integrity of rights-holding broadcast-
ers and sponsor rights as well as the 
olympic charter is maintained. the 
ioc asks for the support of all partici-
pants and other accredited persons in 
halting any ambush activity or any sites 
engaged in conduct which is offensive to 
or adversely affects the goodwill associ-
ated with the olympic games and the 
olympic movement. the ioc asks that 
participants and other accredited per-
sons discovering unauthorised content, 
please report it immediately to www.
olympicgamesmonitoring.com.

Infringements

the accreditations of any organisation 
or person accredited at the olympic 
games may be withdrawn without 
notice, at the discretion of the ioc, for 

támadja vagy hátrányosan befolyásolja. 
a noB arra kéri azokat a résztvevőket 
és egyéb akkreditált személyeket, akik 
nem engedélyezett tartalmat találnak, 
hogy haladéktalanul jelentsék a www.
olympicgamesmonitoring.com.

Az Irányelvek megszegése

Bármely szervezettől vagy személytől 
értesítés nélkül megvonható az akkreditá-
ció az olimpiai Játékokra a noB  
döntése szerint a jelen irányelvek betar-
tása érdekében. a noB fenntartja  
a jogot, hogy bármilyen egyéb megfele-
lő intézkedést tegyen a jelen irányelvek 
megszegésének esetében, beleértve 
„eltávolítási Felszólítás” kibocsátását, kár 
okozása miatt tett jogi lépéseket, illetve 
egyéb szankciók kivetését. 
a résztvevőkre és egyéb akkreditált sze-
mélyekre további irányelvek és szankciók 
vonatkozhatnak a közösségi média, 
blogok és az internet terén, amelyeket 
saját nemzeti olimpiai Bizottságuk vet ki.

Módosítás/Értelmezés

a noB fenntartja a jogot a jelen irányel-
vek módosítására szükség esetén.  
a noB Végrehajtó Bizottsága a mérv-
adó a jelen irányelvek értelmezése és 
alkalmazása terén. az irányelvek angol 
nyelvű változata tekintendő mérvadónak.

purposes of ensuring compliance with 
these guidelines. the ioc reserves all 
its right to take any other appropriate 
measures with respect to infringements 
of these guidelines, including issuing a 
take Down notice, taking legal action 
for damages, and imposing other sanc-
tions.
participants and other accredited per-
sons may also be subject to additional 
guidelines and sanctions in respect of 
social media, blogging and the internet, 
from their relevant noc.

Amendment/Interpretation

the ioc reserves the right to amend 
these guidelines, as it deems appropri-
ate. the ioc executive Board shall be 
the final authority with respect to the 
interpretation and implementation of 
these guidelines. the english version of 
these guidelines will prevail.
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Definíciók

Játékok Jelei az olimpiai játékokat 
azonosító hivatalos ábra, kabalafigura, 
piktogram és egyéb jelölés, kép, logó 
vagy jelvény, nem beleértve az olimpiai 
Jelképet
Irányelvek noB Közösségi média-, 
Blog- és internet irányelvek a 2012-es 
londoni olimpiai Játékok résztvevői és 
egyéb akkreditált személyek számára  
IBC international Broadcast centre 
(nemzetközi Közvetítő Központ)
NOB nemzetközi olimpiai Bizottság
LOCOG londoni olimpiai Szervezőbi-
zottság 
MPC main press centre (elsődleges 
Sajtóközpont)
Olimpiai Játékok a 2012-es londoni 
olimpiai Játékok, melyeket 2012. július 
27. és augusztus 12. között rendeznek 
meg
Olimpiai Helyszínek minden olyan 
helyszín, ahova csak olimpiai akkreditáci-
ós kártyával vagy jeggyel lehet belépni, 
beleértve az olimpiai Falut, a Faluteret, a 
 versenyhelyszíneket, az edző helyszíne-
ket és az olimpiai park Fő Helyszínt
Olimpiai Jelek az olimpiai Szimbó-
lum és a Játékok Jelei
Olimpiai Park Fő Helyszín az 
elsődleges olimpiai helyszín Kelet-lon-
donban, amely több olimpiai Helyszínt 
is magába foglal, beleértve az olimpiai 
Falut, az olimpiai Stadiont, a Vízi Sport 
Központot, a nKK-t, az eSK-t és számos 
egyéb olimpiai sport pályáit
Olimpiai Jelkép az öt egymásba 
fonódó kör önmagában

Definitions

Games Marks means the official 
emblem, mascot, pictograms and other 
identifications, designations, logos and 
insignias identifying the olympic games 
and does not include the olympic 
Symbol
Guidelines means the ioc So-
cial media, Blogging and internet 
guidelines for participants and other 
accredited persons at the london 2012 
olympic games
IBC means international Broadcast 
centre “ioc” means the international 
olympic committee
LOCOG means the london organising 
committee for the 2012 olympic and 
paralympic games
MPC means the main press centre 
NOC means national olympic 
committee
Olympic Games means the london 
2012 olympic games, to be held 
between 27July – 12 august 2012
Olympic Venues shall include all 
venues which require an olympic  
accreditation card or ticket to gain 
entry, including the olympic Village, 
Village Square, the competition venues, 
the training and practice venues and the 
olympic park common Domain
Olympic Marks means the olympic 
Symbol and the games marks
Olympic Park Common Domain
means the primary olympic site in east 
london which contains multiple olympic 
Venues, including the olympic Village, 
olympic Stadium, aquatics centre, 
iBc, mpc and the venues for numerous 

Olimpiai Játékok Időtartama  
az olimpiai Falu 2012. július 6-ai meg-
nyitásától az olimpiai Falu 2012. au-
gusztus 5-ei lezárásáig terjedő időszak
Eltávolítási Felszólítás utasítás 
egy résztvevőnek, egyéb akkreditált 
személynek vagy harmadik félnek, hogy 
távolítsa el egy blog részét vagy egészét 
megadott időn belül
Falutér az olimpiai Falu lakóterüle-
te melletti, elkülönített tér, ahol több 
esemény is zajlik majd, beleértve a 
csapatüdvözlő Ünnepélyeket

other olympic sports
Olympic Symbol means the five 
interlocking rings used alone
Period of the Olympic Games 
means the period from the opening of 
the olympic
Village on 16 July 2012 until the closing 
of the olympic Village on 15 august 
2012
Take Down Notice means a notice 
requiring a participant or other ac-
credited person or third party to take 
down a blog in whole or in part within a 
specified time
Village Square means the Square 
which will be located adjacent to but 
separated from the residential zone 
of the olympic Village which will host 
a number of activities including team 
Welcome ceremonies
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az alábbiakban találhatóak a szabá-
lyok arra vonatkozólag, hogy hogyan 
használható fel egy sportoló, edző vagy 
egyéb hivatalos kísérő (a továbbiakban 
együttesen „résztvevők”) képe  
a 2012-es londoni XXX. olimpiai Játékok 
(a továbbiakban „olimpiai Játékok”) 
időszaka alatt, ami a 40. szabály értel-
mezése szerint a nyitóünnepély napja 
előtt kilenc nappal kezdődik és  
a Záróünnepély utáni harmadik nap  
estéjén ér véget, azaz 2012. július  
18-ától 2012. augusztus 15-éig tart.
az olimpiai charta (40. szabály kiegé-
szítő rendelkezése, 3. pont) kimondja: 
„a noB Végrehajtó Bizottság eltérő 
engedélyének hiányában a sportoló, 
edző vagy egyéb hivatalos kísérő, aki 
részt vesz az olimpiai Játékokon, nem 
járulhat hozzá a személyének, nevének, 
képének vagy sport teljesítményének 
reklám célokra történő felhasználásához 
az olimpiai Játékok időszaka alatt.”
a noB (nemzetközi olimpiai Bizottság) 
a következő kivételeket és feltételeket 
hagyta jóvá:

1. olimpiai szponzorok és közvetítési 
joggal rendelkezők
1.1 a nemzeti olimpiai Bizottság jóvá-
hagyásától függően az oB szponzorai 
felhasználhatják, kizárólag Jóváhagyott 
Kommunikáció céljára (ezt az alábbi  
2. rész fejti ki), egy résztvevő vagy  

please find below the rules which will 
apply to the use of images of a competi-
tor, coach, trainer or official (hereinafter 
jointly referred to as “participants”) during 
the period of the games of the XXX 
olympiad in london in 2012 (hereinafter 
the “olympic games”), which, for the 
purpose of rule 40, is the period starting 
from and including nine days prior to  
the opening ceremony and ending  
on the end of the third day after the  
closing ceremony, i.e. 18 July 2012 until  
15 august 2012.
the olympic charter (rule 40, Bye-law 
paragraph 3) states that “except as per-
mitted by the ioc executive Board, no 
competitor, coach, trainer or official who 
participates in the olympic games may 
allow his person, name, picture or sports 
performances to be used for advertising 
purposes during the olympic games.”
the ioc has agreed to the following 
exceptions and conditions:

1. olympic Sponsors and Broadcasting 
rights Holders
1.1  Subject to the approval of the 
national olympic committee (noc), 
noc sponsors may use, for authorised 
communications only (as further detailed 
under Section 2. below), the image of 
a participant or of the noc olympic 
team, within the territory of the noc  
in which it is a sponsor.

40. szabály  
(KorábbaN 41)
rulE 40
(FormErly 41)

a nemzeti olimpiai csapat képét 
az adott nemzeti olimpiai Bizottság 
területén.
az olimpiai Játékokat befogadó 
területen a londoni olimpiai Szervező-
bizottság („locog”) tekinthető nemzeti 
olimpiai Bizottságnak a jelen szabály 
szempontjából.
1.2 a noB engedélyének függvényé-
ben a top partnerek avagy minden 
ország olimpiai Bizottságának olimpiai 
csapatának partnerei felhasználhatják, 
kizárólag Jóváhagyott Kommunikáció 
céljára (ezt az alábbi 2. rész fejti ki), 
egy résztvevő vagy a nemzeti olimpiai 
csapat képét több területen.
1.3 a noB engedélyének függvényé-
ben a Közvetítési Joggal rendelkezők 
1.1 a nemzeti olimpiai Bizottság 
(oB) jóváhagyásától függően az oB 
szponzorai felhasználhatják, kizárólag 
Jóváhagyott Kommunikáció céljára (ezt 
az alábbi 2. rész fejti ki), egy résztvevő 
vagy az oB olimpiai csapat képét azon 
a területen, ahol az adott Közvetítési Jog-
gal rendelkező megkapta az olimpiai 
Játékok közvetítésének jogát.
2. Jóváhagyott Kommunikáció
2.1  a Jóváhagyott Kommunikáció  
a következőket foglalja magában: (i) 
támogató, ösztönző üzenetek egy 
résztvevő vagy az oB olimpiai csapat 
számára az olimpiai Játékokban való 
részvételükre vonatkozóan, (ii) a sporto-
lót vagy a nemzeti olimpiai csapatot  
az olimpiai Játékokon való eredménye-
iért méltató gratulációk, illetve (iii) az 
olimpiával kapcsolatos egyéb hirdetés 
az alább kifejtett hozzáadott feltételek-
nek megfelelően.

in the host territory of the olympic 
games, the london organising  
committee of the olympic games and 
paralympic games limited (“locog”) 
shall act as noc for the purposes of 
this letter.
1.2  Subject to the approval of the ioc, 
top partners, as partners of the olympic 
team of each noc, may use, for au-
thorised communications only (as further 
detailed under Section 2 below), the 
image of a participant or of the noc 
olympic team on a multi-territory basis.
1.3  Subject to the approval of the ioc, 
Broadcasting rights Holders, may use, 
for authorised communications only 
 (as further detailed under Section 2 
below), the image of a participant in  
the territory for which such Broadcasting 
rights Holder has been granted rights
2. authorized communications
2.1  authorised communications include 
(i) supporting messages expressing the 
encouragement to a participant or the 
noc olympic team in view of their 
participation in the olympic games, (ii) 
congratulatory messages praising the 
athlete or the noc olympic team for 
their achievement at the olympic games 
and (iii) any other olympic-related adver-
tising subject to the cumulative conditions 
outlined below.
2.2  communications may not under 
any circumstances:
2.2.1  make textual or visual references 
to direct use of any product or service 
that enhances performance in practicing 
or competing in sport. this includes tex-
tual references such as “official product” 
of the athlete or the team, nor 
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2.2 a kommunikáció semmilyen körülmé-
nyek között nem teheti az alábbiakat:
2.2.1 nem tartalmazhat szöveges vagy 
képi utalásokat semmilyen termékre vagy 
szolgáltatásra, ami javítja a sporttelje-
sítményt edzés vagy versenyzés során. 
ide tartozik az olyan szöveges utalás is, 
mint a sportoló vagy a csapat „hivatalos 
terméke”, továbbá
2.2.2 nem kapcsolódhat a résztvevő-
nek az olimpiai Játékokon vagy más 
olimpiai Játékokon nyújtott teljesítményé-
hez, kivéve a gratulációkat.
2.3 a résztvevők olimpiai életrajzi 
utalásai csak tényszerűen szerepeltethe-
tőek (pl. 2008-ban olimpiai aranyérmet 
szerzett), amennyiben az utalás más 
információt egészít ki, és nem célja az 
utalás kiemelése.
2.4 a résztvevőknek (i) saját nemzeti 
olimpiai csapatuk egyenruhájában, 
(ii) nemzeti olimpiai csapatuk korábbi 
olimpiai játékokon használt egyenruhá-
jában, (iii) márkajelzés nélküli ruhában, 
vagy (iv) márkajelzéssel ellátott ruhában, 
amely megfelel az olimpiai charta 
50. szabályával és a noB vonatkozó 
irányelveivel.
2.5 a nemzeti olimpiai Bizottságok 
felelősek a saját szponzoraik kommu-
nikációjáért és a megfelelő szabályok 
betartásáért a jelen levélben leírtaknak 
megfelelően.
ezen felül a nemzeti olimpiai Bizottsá-
gok a fentieknek megfelelően monito-
rozzák és betartatják a fenti 1. részben 
nem felsorolt jogi személyekhez tartozó 
résztvevők, beleértve a sportfelszere- 
lésgyártókat, alkalmazkodását  
a 40. szabályhoz.

ebben az értelemben a nemzeti olimpiai 
Bizottságok kötelesek a szükséges mér-
tékben követni és betartani a területükön 
hatályos törvényeket és szabályozáso-
kat.
3. a résztvevők személyi jogai
egy résztvevő képének, nevének, 
megjelenítésének felhasználásakor 
minden esetben tiszteletben kell tartani 
a résztvevő személyi jogait, beleértve a 
résztvevő előzetes írásos hozzájárulásá-
nak szükségességét.

Köszönjük, hogy követi a fent felsorolt 
irányelveket és tájékoztatja a résztvevő-
ket, akik a nemzeti olimpiai csapat tag-
jai lesznek, valamint a nemzeti olimpiai 
Bizottság szponzorait.

 2.2.2  be in relation to the participant’s 
performance at the olympic games or 
at other olympic games except in the 
case of congratulatory messages.
2.3  participant’s olympic biographi-
cal references may only be used in a 
factual manner (e.g., 2008 olympic 
gold medallist) provided that any such 
references appear in an ancillary man-
ner and not in a manner so as to bring 
special attention to such reference.
2.4  participants must appear dressed in 
either (i) their national olympic team uni-
form, (ii) past games national olympic 
team uniforms, (iii) in generic, unbranded 
clothing, or (iv) in clothing branded in 
accordance with rule 50 of the olympic 
charter and the corresponding ioc 
guidelines. 
2.5 the nocs shall be responsible for 
the communication and implementation 
of the applicable conditions in respect 
of their noc sponsors as outlined in this 
letter.in addition, compliance with rule 
40 by participants in association with 
entities not listed in paragraph 1 above, 
including sporting goods manufacturers, 
shall be monitored and enforced accord-
ingly by the nocs. in this respect, the 
nocs shall abide and comply, to the 
extent necessary, with applicable laws 
and regulations in their territory.
3. participant’s individual rights
in all cases, use of a participant’s image, 
name, likelihood or other resemblance 
must respect the participant’s individual 
rights including the need to obtain  
the participant’s express prior written 
approval.

Kolonics György
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a becsületes játék az egyetlen út
faIr play Is the only way

2012. az olimpia éve, így számos ötlet 
merül fel az „olimpia” szó, vagy vala-
mely jelképének felhasználására. tekin-
tettel arra, hogy ezek jogi védelem alatt 
állnak, a magyar olimpiai Bizottság és 
az Önszabályozó reklám testület közös 
állásfoglalást készített a kommunikációs 
szakma munkájának megkönnyítésére.
az olimpiai ötkarika, mint olimpiai jelkép, 
magyarországon az olimpiai jelkép 
oltalmáról szóló, nairobiban, 1981. 
szeptember 26-án elfogadott szerző-
dés kihirdetéséről szóló, 2008. évi lX. 
törvény védelme alatt áll. a törvény ki-
mondja, hogy a nevezett olimpiai jelkép 
kizárólagos tulajdonosa  
a nemzetközi olimpiai Bizottság, és 
mint ilyen, bármilyen módon történő 
(akár kereskedelmi célból, akár véd-
jegyként történő lajstromozás céljából) 
felhasználására kizárólag a nemzetközi 
olimpiai Bizottság adhat engedélyt.  
az olimpiai jelkép a tulajdonos előzetes 
és írásos engedélye hiányában történő 
felhasználása magyarország területén 
törvénysértést valósít meg, amely  
a magyar jogban rögzített szankciók  
alkalmazását váltja ki. az olimpiai jelké-
pet a tömegtájékoztatásban kizárólag 
az olimpiai mozgalomról vagy annak 
tevékenységeiről szóló tájékoztatás 
céljára lehet felhasználni.
a sportról szóló 2004. évi i. törvény 
(sporttörvény) 38. § (3) bekezdés e) 

pontja alapján a magyar olimpiai 
Bizottság feladata az olimpiai mozga-
lom érdekében az olimpiai jelképek, 
szimbólumok védelme.
a magyar olimpiai Bizottság a sporttör-
vény alapján (2004. évi i. tv. 38. § (3) 
bekezdés f) pont fb) alpont) kizáróla-
gosan jogosult a nemzetközi olimpiai 
Bizottság előírásaival összhangban az 
olimpiai jelkép, zászló, jelvény, jelmon-
dat, himnusz, valamint az „olimpia” és  
az „olimpiai” elnevezés kereskedelmi 
vagy egyéb célú felhasználására, illetve 
ezek mások általi használatának, hasz-
nosításának engedélyezésére, valamint 
az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok 
gyakorlására, illetve az ezekkel való 
rendelkezésre magyarország területén.
a fentieknek megfelelően minden olyan 
megjelenés, amely a védett elnevezést, 
jelképet érinti, csak a moB engedélyé-
vel jogszerű. a használathoz szükséges 
engedély megszerzése érdekében 
meg kell keresni a magyar olimpiai 
Bizottságot. 
a fentiek alapján kizárólag a moB 
engedélyével, a nemzetközi olimpiai 
Bizottság előírásaival összhangban lehet 
használni az alábbiakat:
- „olimpia” és „olimpiai” elnevezés
- olimpiai zászló
- olimpiai jelvény
- olimpiai jelmondat ((„citius – altius - 
Fortius”)

- olimpiai embléma (az olimpiai karikák-
kal társított és egy további jellegzetes 
elemmel kiegészített mű), 
- olimpiai himnusz (Spiros Samara zenei 
alkotása), 
- olimpiai láng (az a láng, amelyet 
olympia városában gyújtanak meg  
a noB felhatalmazásával), 
- olimpiai fáklya (a noB által jóváha-
gyott hordozható fáklya, vagy annak 
élethű másolata, amelynek célja az 
olimpiai láng meggyújtása),

az olimpiai Játékok Szervezőbizott-
ságának jelképei és szimbólumai, így 
a londoni olimpiai Játékok Szervező-
bizottságának (locog) jelképei és 
szimbólumai nemzetközi védjegyoltalmat 
élveznek. a védjegyek a tulajdonos 
előzetes írásos engedélyének hiányában 
bármilyen módon történő felhasználása 
védjegybitorlásnak minősül, és mind  
a nemzetközi, mind a magyar jogban 
rögzített szankciók alkalmazását váltja ki.
a védjegyekkel kapcsolatban kialakult 
gyakorlat szerint az öt karika, más szín-
nel vagy kicsit módosított, de egyértel-
műen azonosítható minden megjelenése 
az olimpiai jelkép megjelenésének 
tekinthető, és ezért csak a moB enge-
délyével lehetséges. az olimpiai karikák 
és az „olimpia” elnevezés jogosulatlan 
használata miatt magyar és nemzetközi 
szervezetek is nagy számban indítottak 

Elvi állásFoglalás az „olimpia”  
szó És jElKÉpEK rEKlámbaN 
tÖrtÉNő HaszNálatáról

már eljárást, a kialakult gyakorlat szerint 
tehát ezen elemeknek egyértelmű és 
kitüntetett védelme van. 

az olimpiai Játékokon résztvevők 
személyének, nevének, képének vagy 
sportteljesítményének reklám célokra 
történő, az olimpiai Játékok időszaka 
alatti felhasználása
az olimpiai charta 40. szabályának 
kiegészítő rendelkezése szerint „a noB 
Végrehajtó Bizottság engedélyének 
hiányában a sportoló, edző vagy 
egyéb hivatalos kísérő (a továbbiakban 
együtt „résztvevők”), aki részt vesz az 
olimpiai Játékokon, nem járulhat hozzá 
a személyének, nevének, képének vagy 
sportteljesítményének reklám célokra 
történő felhasználásához az olimpiai  
Játékok időszaka alatt.” a 2012-es 
londoni XXX. nyári olimpiai Játékok  
(a továbbiakban „olimpiai Játékok”)  
időszaka a nyitóünnepély napja előtt 
kilenc nappal kezdődik, és a Záróün-
nepély utáni harmadik nap estéjén ér 
véget, azaz 2012. július 18-tól 2012. 
augusztus 15-ig tart.

a nemzetközi olimpiai Bizottság meg-
határozott a fenti szabály alól bizonyos 
kivételeket a nemzeti olimpiai bizottsá-
gok szponzorai és a közvetítési jogokkal 
rendelkezők részére, amelyekhez min-
den esetben szükség van a noB vagy 
a nemzeti olimpiai bizottság (magyaror-
szágon a moB) engedélyéhez. a részt-
vevők személyének, nevének, képének 
vagy sportteljesítményének felhasználása 
az olimpiai Játékok időszaka alatt  
a következő esetekben lehetséges:

1. a magyar olimpiai Bizottság jóváha-
gyásától függően a moB szponzorai 
felhasználhatják, kizárólag jóváhagyott 
kommunikáció céljára egy résztvevő 
vagy a magyar olimpiai csapat képét 
magyarország területén. az olimpiai 
Játékoknak otthont adó ország területén 
a londoni olimpiai Szervezőbizottság 
(„locog”) tekinthető nemzeti olimpiai 
bizottságnak a jelen szabály szempont-
jából.
2. a noB engedélyének függvényé-
ben a magyar olimpiai csapat top 
partnerei felhasználhatják, kizárólag 
jóváhagyott kommunikáció céljára egy 
résztvevő vagy a magyar olimpiai 
csapat képét.
3. a noB engedélyének függvényé-
ben a közvetítési joggal rendelkezők 
felhasználhatják, kizárólag jóváhagyott 
kommunikáció céljára egy résztvevő 
képét azon a területen, ahol az adott 
közvetítési joggal rendelkező megkapta 
az olimpiai Játékok közvetítésének 
jogát.
a jóváhagyott kommunikáció a követke-
zőket foglalja magában: (i) támogató, 
ösztönző üzenetek egy résztvevő vagy 
a magyar olimpiai csapat számára az 
olimpiai Játékokban való részvételükre 
vonatkozóan, (ii) a sportolót vagy a 
magyar olimpiai csapatot az olimpiai 
Játékokon való eredményeiért méltató 
gratulációk, illetve (iii) az olimpiával 
kapcsolatos egyéb hirdetés, az alábbi 
feltételeknek megfelelően. a kommuniká-
ció nem terjedhet ki az alábbiakra:
1. nem tartalmazhat szöveges vagy 
képi utalásokat semmilyen termékre vagy 
szolgáltatásra, ami javítja a sporttelje-

sítményt edzés vagy versenyzés során. 
ide tartozik az olyan szöveges utalás is, 
mint a sportoló vagy a csapat „hivatalos 
terméke”.
2. nem kapcsolódhat a résztvevőnek 
az olimpiai Játékokon vagy korábbi 
olimpiai Játékokon nyújtott teljesítményé-
hez, kivéve a gratulációkat.
3. a résztvevők olimpiai életrajzi 
utalásai csak tényszerűen szerepeltethe-
tőek (pl. 2008-ban olimpiai aranyérmet 
szerzett), amennyiben az utalás más 
információt egészít ki, és nem célja az 
utalás kiemelése.
4. a résztvevőknek (i) nemzeti olimpiai 
csapatuk egyenruhájában, (ii) nemzeti 
olimpiai csapatuk korábbi olimpiai 
játékokon használt egyenruhájában, 
(iii) márkajelzés nélküli ruhában, vagy 
(iv) márkajelzéssel ellátott ruhában kell 
megjelenniük, amely megfelel az olim-
piai charta 50. szabályának és a noB 
vonatkozó irányelveinek.
5. a nemzeti olimpiai bizottságok felelő-
sek szponzoraik kommunikációjáért és  
a fenti szabályok betartásáért.
a fentieken kívül a résztvevők képének, 
nevének, megjelenítésének felhasználá-
sakor minden esetben tiszteletben kell 
tartani a résztvevők személyiségi jogait, 
beleértve a résztvevők előzetes írásos 
hozzájárulásának szükségességét.
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KülDÖttsÉg tHE HuNgariaN olympic
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dr. Leyrer Richárd 
moB alelnök
Hoc Vice president

dr. Tóth Miklós 
moB alelnök
Hoc Vice president

Szabó Bence
sportszakmai igazgató, olimpiai attasé
Director of Sport, olympic attaché

Mihók Ildikó
marketing igazgató
marketing Director

Török Olivér 
sajtóattasé
press attaché

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Borkai Zsolt
moB elnök
Hoc president

Molnár Zoltán 
moB főtitkár
Secretary general

dr. Magyar Zoltán
moB alelnök
Hoc Vice president

dr. Nagy Zsigmond
moB nemzetközi igazgató
Hoc Director of international relations

dr. Deutsch Tamás 
moB alelnök
Hoc Vice president

A küldöttség vezetője  
Head of Delegation

A küldöttségvezetés tagjai  
Members of Delegation

Csapatvezető  
Chef de Mission

Csapatvezető helyettes  
Deputy Chef de Mission

magyar olimpiai KülDÖttsÉg
HuNgariaN olympic DElEgatioN
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dr. Balogh Péter
az egészségügyi csoport vezetője
Head of medical Staff

Báthori Zsófia 
adminisztratív munkatárs
administrative personnel

Farkas Judith
adminisztratív munkatárs
administrative personnel

Dósa Viktória
adminisztratív munkatárs
administrative personnel

Csapatiroda  
Team Office

A csapatiroda további tagja  
Member of Team Office

dr. Sipos Gertrúd 
adminisztratív munkatárs
administrative personnel

Medvegy Iván
szakmai főmunkatárs
chief consultant

Molnár Krisztina
adminisztratív munkatárs
administrative personnel

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Moldvai Ildikó
fizioterapeuta
physiotherapist
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Ambrus Gábor
mti

Amler Zoltán
nemzeti Sport

Jancsó Kornél 
mti

Lódi Renáta
mti

Krasz Emil
nemzeti Sport

Spiller István
mti

Szűcs Miklós
nemzeti Sport

újságíróK
prEss

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Kovács Attila
index

Deák Zsigmond 
magyar nemzet

Dajka Balázs
magyar telekom

Bruckner Gábor
népszabadság

Ballai Attila
magyar nemzet

Juha Pál 
origo

Bálint Mátyás 
nemzeti Sport

Dr. Tóth János
metropol

Veress Katalin
Heti Válasz

További újságírók  
Journalists
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Nagy Gábor
HVg

Gallov Rezső
magyar edzők társasága

Horog László
pannon lapok társasága

Lakner Gábor 
győr plusz

Márton István
nógrád megyei Hírlap

Vasfői Balázs
győr plusz

Balássy László
www.mob.hu

újságíróK
prEss

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Gombkötő Roland
www.judoinfo.hu

Illyés Tibor
mti

Szűcs Tamás 
www.samsungsport.hu 

Kollányi Péter
mti

Dobos Sándor
www.sport24.hu

Kovács Tamás
mti

Kovács Zsófia
www.hirtv.net

Szabó Miklós
nemzeti Sport

Fotóriporterek  Photographers
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Kovács Anikó
www.mob.hu

Huszti István
index

Fehér Sándor 
www.utlondonba.hu

Szalmás Péter
népszava

Tuba Zoltán
origo

Mérei László
kizárólag egy sportágban 
újságíró
www.masz.hu

Jocha Károly
Szabadúszó

Stuber Sándor
kizárólag egy sportágban 
fotóriporter
www.vlv.hu

újságíróK
prEss

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Ványai Zoltán
mti, technikus

5 nem jogtulajdonos tV/
rádió (enr- non right 
holder): rtl Klub, DigiS-
port, class Fm, inforádió. 
Dobor Dezső, szabadúszó

Novotny Zoltán 
közvetítő riporter 

Petur András
közvetítő riporter, műsorvezető

Lantos Gábor
közvetítő riporter, szerkesztő-
műsorvezető

Gulyás László
közvetítő riporter, 
műsorvezető

Hajdu B. István
közvetítő riporter

Kalapos Mihály
közvetítő riporter

MTVA - Magyar Rádió londoni stábja

További fotóriporterek 
Photographers
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Virányi Zsolt
riporter, szerkesztő

Tomka Tivadar
riporter

Sütő László
hangmérnök, csapatvezető

Kovács István
vezető hangmérnök

Orosz Péter
hangmérnök

Horváth-Árkosi Róbert 
angmérnök, informatikus

Böjti-Bera Emese
riporter

Szabó Szilárd
riporter

P. Fülöp Gábor
szerkesztő-műsorvezető

újságíróK
prEss

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Riskó Géza 
főszerkesztő, csapatvezető

Schulek Csaba 
nemzetközi vezető 

Havas Judit
m1, m2, Duna tv koordinátor

Kiss Viktória
rendező

Az MTVA stáb további tagjai 
Members of MTVA

Czák Norbert
operatőr

Majszin György
operatőr

Koncsik László
operatőr

Székely Dávid
kommentátor

Halászi László
szerkesztő

L. Pap István
szerkesztő, riporter, kommentátor

Menczer Tamás  
kommentátor, riporter 

Szurdoki Erika
rendező

MTVA - Magyar Televízió londoni stábja



122 123
m

a
g

ya
r 

o
li

m
pi

a
i k

ü
ld

ö
tt

sé
g

 t
h

e 
h

u
n

g
a

ri
a

n
 o

li
m

pi
c

 d
el

eg
a

ti
o

n
m

a
g

ya
r o

lim
pia

i k
ü

ld
ö

ttség
th

e h
u

n
g

a
ria

n
 o

lim
pic

 d
eleg

a
tio

n

Suba Katalin
vezető szerkesztő, felelős 
szerkesztő

Deák Krisztina
munkatárs

Vidu Pál 
munkatárs

Bobák Róbert
riporter

Vobeczky Zoltán
szerkesztő, riporter

Deák Horváth Péter
kommentátor

újságíróK
prEss

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Gundel-Takács Gábor
kommentátor, műsorvezető

Petrovics-Mérei Andrea
műsorvezető, kommentátor

Szujó Zoltán
műsorvezető, riporter

Mezei Dániel
kommentátor, riporter

Faragó Richárd
kommentátor

Mohay Benedek
kommentátor, riporter

Knézy Jenő
kommentátor

MTVA - Magyar Rádió londoni stábja



124 125
m

a
g

ya
r 

o
li

m
pi

a
i k

ü
ld

ö
tt

sé
g

 t
h

e 
h

u
n

g
a

ri
a

n
 o

li
m

pi
c

 d
el

eg
a

ti
o

n
m

a
g

ya
r o

lim
pia

i k
ü

ld
ö

ttség
th

e h
u

n
g

a
ria

n
 o

lim
pic

 d
eleg

a
tio

n

Szabó Gábor 
kommentátor

Horváth Kőrösi 
Mariann
kommentátor

Matuz Krisztián
kommentátor

újságíróK
prEss

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

A nemzetközi szövetségek által a XXX.  
Londoni Nyári Olimpiai Játékokra akkreditált 
tisztségviselők és meghívottak

Asztalitenisz  
pákh imre    
ittF meghívott   
Faragó Judit   
ittF vezérigazgató

Atlétika  
mátraházi imre  
iaaF delegált

Birkózás  
dr. Hegedűs csaba  
Fila technikai igazgató
gáspár tamás   
Fila Sportbizottság tag
Bacsa péter   
versenybíró

Evezés   
Szántó Éva   
FiSa technikai Bizottság tag

Kajak-Kenu  
dr. Baráth etele  
icF meghívott  
Kadler gusztáv  
icF meghívott   
Vaskúti istván   
icF alelnök   
dr. Janza péter  
versenybíró

moska Éva   
versenybíró
némethné móra anikó 
versenybíró
nagy róbert   
versenybíró
dr. ungár mónika  
versenybíró

Tenisz   
petrdi tamás   
versenybíró

Tollaslabda  
csanda lajos    
versenybíró

Torna   
dr. Karácsony istván  
Fig technikai Bizottság tag  
Bérczi istván  
versenybíró   
Kalmár Zsuzsanna  
versenybíró

Triatlon
márkus gergely  
itu sportigazgató
csovelyák Vera  
itu sportadminisztráció vezető
nagy alpár   

Kézilabda
andorka Sándor  
versenybíró

Műugrás
Kelemen ildikó  
versenybíró

Ökölvívás  
Szűcs Vera  
versenybíró

Öttusa   
Bretz gyula  
uipm kincstárnok
Szatmári lászló  
versenybíró

Röplabda  
Hóbor Béla  
játékvezető

Súlyemelés  
dr. aján tamás  
iWF elnök   
Ádámfi attila  
iWF technikai delegált 
Baloghné Hódosi Éva 
versenybír   
csontos gyula  
versenybíró

itu sportadminisztráció asszisz.
dr. Varga Béla   
versenybíró
Schmidt János   
itu fotós
dr. márkus gábor  
itu meghívott
Horváth Henrietta  
itu meghívott

Úszás   
gyárfás tamás  
Fina Bureau tag

Vitorlázás 
Hajdú Balázs   
Finn osztályszövetség elnök

Vívás  
Kaposvári Zsolt  
versenybíró

Vizilabda 
dr. martin györgy  
Fina delegált   
Juhász györgy   
játékvezető
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A Magyar Olimpiai Csapat arany fokozatú
főtámogatója a Telekom.

Szurkoljunk szívből a magyar csapat sikereiért!

Janics_Kovacs_MOB_210x210.indd   1 7/9/12   6:08 PM

asztalitENisz
tablE tENNis

először 1988-ban került az olimpia programjába. a magyar színek képviselői eddig 
még nem nyertek érmet. Sydneyben a női páros a negyedik helyen végzett. Klampár 
tibor szintén a 4. lett Szöulban.
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Téglás Péter
sportágvezető, edző
team leader, coach

Harczi Zsolt
edző
coach

asztalitENisz
tablE tENNis

Szakvezetők   Team Management

Pattantyús  Ádám

nagykőrös, 1978.10.10

174 cm /  71 kg

BVSc                    

uttc Stockerau 

Dobrotka györgy, tokaji Sándor,  
Harczi Zsolt, aranyosi péter

csapat: 8. (2008.)

csapat: 6. (2011.)

tánciskolák Éjszakája ötletgazda és 
főszervező

Zwickl Dániel

Budpest, 1984.08.30, 

176 cm / 71 kg

BVSc                    

aSD Siracusa

patrizio Deniso

-

-

-

labdarúgás, síelés, lovaglás, sport-
menedzsment, pszichológia, ezoterika

Póta Georgina

Budapest, 1985.01.13

170 cm / 60kg

Statisztika pSc                                         

ttc eastside Berlin 
         
téglás péter, Fülöp istván,  
tanja Kramer
legjobb 32, egyéni, 2008, peking

csapat: 5. (2008)     

csapat: 1. (2007) Belgrád
női páros: 1 (2008) Szentpétervár
síelés, tenisz, mozi

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
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Tóth Krisztina

miskolc, 1974.05.29

164 cm /  65 kg

gödöllői Sc 

FSV Kroppach

orgoványi imre, Dennis leicher

női páros: 4. (1996, 2000, 2004, 
2008.) 
női páros: 3. (1995.)

vegyes páros: 1 (2003), csapat: 1. 
(2007), női páros: 1. (2008)

biciklizés, nyelvtanulás, főzés, színház

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

atlÉtiKa
atHlEtics

az első újkori játékok óta az olimpiák első számú sportága. a magyar atléták 9 első, 12 
második, 17 harmadik helyezést szereztek. legutóbb 2004-ben, Kővágó Zoltán nyert 
ezüstérmet diszkoszvetésben a magyar atlétika számára.
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atlÉtiKa
atHlEtics

Dornbach Ildikó
szövetségi kapitány
Head coach

Ifj. Tomhauser István
edző
coach

Németh Zsolt
edző
coach

Szabó György
edző
coach

Szakvezetők   Team Management

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Igaz Bálint
masszőr
massseur

Csoma Ferenc
ezdő
coach

Dr Téglássy György
orvos
Doctor
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Baji Balázs
110 m gátfutás / 110 m hurdles
1989.06.09., Békéscsaba

192 cm / 83 kg

Buda-cash Békéscsabai atlétikai club          

Buda-cash Békéscsabai atlétikai club

medovarszki János, ifj. tomhauser istván

-

Junior 7. (2008.) 110 m gát
Fedettpályás 12. (2012) .60 m gát
2. (2011.) 2. hely 110 m gát 13.58

kutyasétáltatás, mozi, kikapcsolódás  
a barátokkal
13.50 (2012, Helsinki, 110 gát)

Deák Nagy Marcell
400 m síkfutás / 400 m 
1992.01.28., Budapest

gödöllői eac

Benkő Ákos

-

Junior 2. (2010)

2. (2012) 400 m síkfutás: 45.52; 
11. (2010)  4x400 váltó
számítógépezés

400 m: 45.52 (tallinn 2011)

Helebrandt Máté
20 km gyaloglás / 20 km walk
1989.01.12., nyíregyháza

175 cm / 60 kg

nyírsuli 

nyírsuli 

Bakosiné Senci erika, pokrovenszki József

-

-

-

Hobbi: mozi, kerékpározás 

1:24.10 (2012, podebrady)

atlÉtiKa
atHlEtics

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Egyéni csúcs
Personal best

Kazi Tamás
800 m síkfutás / 800 m
1985.05.16., Baja

182 cm / 70 kg

Debreceni Sc

Dr. gyimesi Zsolt

 -

elődöntő (2009)

 -

tlabdarúgás (korábban a Dunaferr 
igazolt futballistája volt)
1:45.55 (2009, ostrava)

Kiss Dániel
110 méteres gátfutás / 110 m hurdles
1982.02.12., Budapest
  
197 cm / 96 kg

ikarus BSe 
              
ikarus BSe          
        
nagy József, ifj. tomhauser istván

21. (2008)110 m gát,

elődöntő (2009) 110 m gát,
döntő 8. (2010) 60 m gát
7. (2006), 3. (2010)

-

60 gát: 7.56,  
110 gát: 13.32 (2010, Budapest)

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
Egyéni csúcs
Personal best

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Kovács Tamás
maratoni futás / marathon
1983.09.18, Hódmezővásárhely

179 cm / 62 kg 

Veszprémi egyetemi és Diák 
atlétikai club           
Veszprémi egyetemi és Diák 
atlétikai club 
Szemán János

-

-

-

mindenféle sport, zenehallgatás, 
tőzsde
2:14.23 (2011, reggio emilia)
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Kővágó Zoltán
diszkoszvetés / discus throw
1979.04.10., Szolnok

205 cm / 130 kg 

Szolnoki mÁV

Szolnoki mÁV

Kővágó györgyné

olimpiai részvétel: 2. (2004) 21. (2008)

Junior világbajnok (1998) 6.  (2009)

3. (2012)

küzdősportok, autó, motor

69,95 m (2006, Salon-de-provence)

Kürthy Lajos
súlylökés / shot put
1986.10.22., mohács

190 cm, /120 kg

mohácsi te

mohácsi te

petre manu, annus adrián

34. hely 2008, peking

14. hely, 2011

9. hely, 2012

mozi, tánc

egyéni rekordja 20,78 (2008, mohács)

Minczér Albert
3000 m akadály / 3000 m steeple chase
1986.10.01., esztergom  

179 cm / 61 kg 

esztergomi atlétikai club               

VeDac 

Szabó i. gábor, tóthné Stupián anikó 

 -

 -

Junior 2. (2005), 12. (2009) 

horgászás

8:27.49 (2011, Strasbourg)

atlÉtiKa
atHlEtics

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Egyéni csúcs
Personal best

Pars Krisztián
kalapácsvetés / hammer throw
1982.02.18., Körmend

188 cm / 115 kg 

Dobó Se Szombathely

Dobó Se Szombathely

németh pál, németh Zsolt

5. (2004.), 4. (2008)

2. (2011)

1. (2012.)

pihenés, kutyasétáltatás

82.45 m (2006, celje)

Szabó Attila
tízpróba / decathlon
1984.07.16., Budapest

195 cm / 97 kg

Budaörsi ac

Dr. Vágó Béla

-

31. (2009)

-
 
-

8003 pont (2012, Budapest)

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
Egyéni csúcs
Personal best

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Erdélyi Zsófia
maratoni futás / marathon
1987.12.10., Budapest

163 cm / 54 kg

geac 
     
ute 

Kirchhofer József, gadanecz 
györgy, csoma Ferenc
 - 

Junior 12. (2006) 3000 m 
akadály
5. 5000 m, 2. 10000 m (2009),
13. 10000 m (2010)
könyvek, film 

2:36.56 (2012, Houston)
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atlÉtiKa
atHlEtics

Farkas Györgyi
hétpróba / heptathlon
1985.02.13., Budapest

170 cm, / 59 kg 

csepeli Dac                 

BHSe

Deák Balázs, Bakai József  

28. (2008) 

24. (2011)

-

olvasás, internetezés, időtöltés 
barátokkal, családdal
6068 pont (2011, Bressano)

Juhász Vanda
gerelyhajítás / javelin throw
1989.06.06., Dunaújváros

172 cm / 74 kg 

Ftc

Széles lajos

-

-

10. (2011.)

kajak (kajakozóként kezdte pályafutását, 
2005. eyoF 5.  K-2 1000 m)
59.31 m (2012, Szekszárd)

Kálovics Anikó 
maratoni futás / marathon
1977.05.13., Szombathely

172 cm / 57 kg 

Haladás                   

Zalaszám-Zac  

Kívés istván, Zsódér Zsolt  

20. (2004) 10000 m, 22. (2008) 
10000 m
20. (2003) 10000 m, 12. (2005) 5 
000 m, 11. (2006) 20 km
8. (1998)10000 m, 12. (2002)  
10000 m, 10. (2010) 5000 m
evés, úszás, kirándulás

2:29.04 (2008, róma)

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Egyéni csúcs
Personal best

Márton Anita
súlylökés / shot put
1989.01.15., Szeged 

172 cm / 90 kg  

Szegedi Vasutas Sport  
egyesület 
Buda-cash Békéscsabai atlétikai 
club

eperjesi lászló 
-

22. (2011. )

11. (2010.), 5. (2011.)

olvasás, filmek, állatok

18.48 (2012, Drazavina)

Madarász Viktoria
20 km-es gyaloglás / 20 km walk
1985.05.12., Budapest

153 cm, / 46 kg

Újpest    

Buda-cash Békéscsabai ac

Juraj Bencik, tóth Sándor

 -

kizárták (2011)

- 

országúti kerékpár, séta a kutyákkal

1:33.34 (2012, lugano)

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
Egyéni csúcs
Personal best

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Orbán Éva
kalapácsvetés / hammer throw
1984.11.29., pápa

175 cm, 73 kg

pápai Se

VeDac

Kiss Károly/Zentai tibor,  
Dan lange (egyesült Államok)
24. (2004, athén), 34. (2008, 
peking)
13. (2011)

7. (2012, Helsinki)

-

universiade ezüstérem 71.33 m 
(2011, Shenzen, országos csúcs)
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atlÉtiKa
atHlEtics

Rakonczai Beáta
maratoni futás / marathon
1977.06.25., nyíregyháza 

170 cm, 56 kg

nyVSc               

nyVSc

györgy roland

2004. athén, maraton 48. hely, 2008. 
peking, maraton 
2006. 20 km-es utcai Futó Vb 24. hely 
2001 utcai Futó Vb 26. hely
2001. mezei európa-bajnokság 14. hely

gasztronómia

maraton 2:29:54 (2003, amszterdam)

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Egyéni csúcs
Personal best

birKózás
WrEstliNg

eddig csak egyszer hiányzott – még 1900-ban – a programból. athénben már a 
hölgyek is szőnyegre léphettek. a negyedik legsikeresebb magyar sportág 19 első, 15 
második és 17 harmadik helyezéssel. pekingben Fodor Zoltán lett ezüstérmes.
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Maróthy István
edző
coach

Gulyás István
szabadfogású szövetségi kapitány
Head coach, Freestyle

Struhács György 
kötöttfogású szövetségi kapitány
Head coach, greco-roman

Wöller Ákos
női edző
coach, women

Takács Ferenc
kötöttfogású edző
greco-roman coach

Hadi Gergely 
masszőr
masseur

birKózás
WrEstliNg

Szakvezetők  Team Management

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Bácsi Péter
kötöttfogás / greco-roman, 74 kg
1983.05.15., Budapest

175 cm, 83 kg

Ftc 

Ftc

petrezselyem antal, Széles József, Sike 
andrás
5. hely, kötöttfogású birkózás, 2008, 
peking  
7. hely, 2008.

2008: 1. hely, 2011: 2. hely         

horgászat

Deák Bárdos Mihály
kötöttfogás  / greco-roman, 120 kg
1975.01.30., miskolc

195 cm, 128 kg

DVtK

Diósgyőri Birkózó club   

Juhász József, repka attila

2000 Sydney: 11. hely, 2004 athén: 9. 
hely, 2008 peking: 8. hely
ötszörös vb-ezüstérmes (1997, 2001, 
2002, 2003, 2005)
2001: 1. hely, 2002, 2003: 2. hely, 
2000, 2009, 2011: 3. hely
abdarúgás, DVtK meccsre járás

Lőrincz Tamás
kötöttfogás / greco-roman, 66 kg
1986.12.20., cegléd

172 cm, 73 kg

cegléd

cegléd

pap Ferenc, pap attila, 
Szűcs andrás
2008, peking 8. hely

5. hely: 2007, 2009, 2010 

2006: 1. hely, 2011: 2. hely   

horgászat
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Módos Péter
kötöttfogás / greco-roman, 55 kg
1987.12.17., Szigetvár

170 cm, 63 kg

Szigetvári Birkózó Se (1992)

Hőszig-izoteq Szigetcvári Birkózó Se

módos János

2008, peking 8. hely

5. hely: 2010, moszkva és 2011, 
isztambul
ezüstérem 2012, Belgrád

horgászat

Hatos Gábor
szabadfogás, / freestyle, 74 kg
1983.10.03., eger

170 cm, 80 kg

Haladás VSe

Haladás VSe
 
Veréb istván

2004, athén 15. hely

bronzérem 2010, moszkva

bronzérem: 2006, 2011, 2012.        

zene, tánc

Ligeti Dániel
szabadfogás /  freestyle, 120 kg
1987.03.27., Debrecen

189 cm, 93 kg

Debreceni Sportcentrum

Debreceni Sportcentrum-Sportiskola

nagy istván, raus tamás

-

 -

2009, 1. hely, csapat

lemezlovaskodás (DJ)

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

birKózás

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Sastin Marianna
szabadfogás / freestyle, 63 kg
1983.07.10., mosonmagyaróvár

161 cm, 67 kg

Delta Se mosonmagyaróvár 
                   
Vasas Sc

nagy györgy, Wöller Ákos

15. hely 2008, peking              

2005: 59 kg 2., 2009: 59 kg 3., 2011: 
63 kg 2.
2006: 59 kg 3., 2007:59 kg 2., 2008: 
63 kg 3., 2010: 59 kg 3.
mozi, színház, olvasás, sütés-főzés

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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juDo
juDo

tokióban 1964-ben rendezték meg először, s azóta (1968 kivételével) szerepel az 
olimpia programjában. 1992 óta a hölgyek is részt vehetnek az ötkarikás programban. 
a sportág legnagyobb sikerét Kovács antal aratta: 1992-ben aranyérmes lett.

A Coop üzletlánc a közösségi- és sportélet elkötelezett híve, 16 éve a Magyar Olimpiai Csapat 
arany fokozatú főtámogatója, a női kézilabda- és férfi vízilabda-válogatott kiemelt szponzora.

1996 óta szívügyünk az olimpiai eszme, ezért 2012-ben is útjára indítottuk szurkolói mozgalmunkat, 
melynek keretében 3000 boltban országszerte mintegy 15 km hosszú szalagra írhatták a vásárlók 
és a dolgozók a londoni olimpiára induló magyar sportolóknak küldött lelkesítő jókívánságaikat.

a magyar olimpiai csapat mellett

A jó szomszéd

csapatkonyv_210x210_120704.indd   1 2012.07.05.   12:45
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Csernoviczki Csaba
edző
coach 

Pánczél Gábor
edző
coach 

Toncs Péter 
esző
coach 

Bíró Tamás
edző
coach

Kovács Gábor
edző
coach 

Illés Sándor
edző
coach 

Hangyási László 
edző
coach 

juDo
juDo

Szakvezetők  Team Management

Tóth István
masszőr
masseur

A szakvezetés további tagjai  Members of Team Management

dr. Hidas Péter
orvos
Doctor

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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Bor Barna
+ 100 kg
1986.12.12., Kerepestarcsa

192 cm, 130 kg

margitszigeti ac

atomerőmű Se

dr. Deierl Krisztián, Hangyási lászló

2008, peking helyezetlen

ezüstérem, nyílt kategória 2011, tyumen

2009: 1. hely csapat; 2010, 2011, 
2012: 2. hely
pihenés, mozi, barátok

Csoknyai László
81 kg
1987.10.25., Dunaújváros

172 cm, 83 kg

atomerőmű Se

atomerőmű Se

Dobai Krecht lászló, Hangyási lászló

 -

 -

2009, 1. hely, csapat

család, barátok

Madarász Tamás
90 kg
1987.03.27., Debrecen

189 cm, 93 kg

Debreceni Sportcentrum

Debreceni Sportcentrum-Sportiskola

nagy istván, raus tamás

-

 -

2009, 1. hely, csapat

lemezlovaskodás (DJ)

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

juDo
juDo

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Ungvári Miklós
66 kg
1980.10.15., cegléd

176 cm, 70 kg

ceglédi VSe (1990)

tatabánya Sc-ippon

Bíró tamás

2004, helyezetlen, férfi 66 kg; 2008, 
helyezetlen, férfi 66 kg
2005, 3. hely; 2007, 3. hely; 2009, 3. 
hely (mind férfi 66 kg)
2002, 2009 (csapatban is) és 2011: 
aranyérem, férfi 66 kg
motorozás, lovaglás, lóverseny,  
díjugratás

Csernoviczki Éva
48 kg
1986.10.16., tatabánya

160 cm, 51 kg

tatabánya

ippon Judo tatabánya

csernoviczki csaba

2008, 7. hely, női 48 kg

2011, bronzérem, női 48 kg
legjobb 
ezüstérem 2009, 2010 és 2011

zenehallgatás, filmnézés, kutyázás

Joó Abigél
78 kg
1990.08.06., Budapest

183 cm, 78 kg

KSi Se

KSi Se

Szombat attila, pánczél gábor

 -

2011, 7. hely, női 78 kg

aranyérem 2010 és 2012

teknősfigura és hógömb gyűjtés, 
kreatív hobbi, festés, rajzolás

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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Karakas Hedvig
57 kg
1990.02.21., Szolnok

168 cm, 59 kg 

Wadokai Judo club

ute

Kovács gábor

 -

2009, bronzérem, női 57 kg

2009 és 2010 bronzérem

utazás, vezetés, sétálás, vásárlás, zene-
hallgatás

Mészáros Anett
70 kg
1987.07.14., Budapest,

180 cm, 70 kg

margitszigeti ac

Honvéd-Kipex

Fülöp Sándor, toncs péter

2008, 7. hely, női 70 kg

2009, 2010 ezüstérem, női 70 kg

2010, aranyérem, női 70 kg
2009 és 2010 bronzérem
vásárlás, kutyanevelés

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

juDo
juDo

EvEzÉs
roWiNg

1900 óta megszakítás nélkül szerepel az olimpia műsorán. a magyar evezősök eddig 
egy 2. és két 3 helyezést szereztek. 
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Székely Balázs
edző
coach

Dani Zsolt
edző
coach

EvEzÉs
roWiNg

Szakvezetők  Team Management Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Simon Béla
kormányos nélküli kettes / pairs
1988.08.04., Szolnok

191 cm, 91 kg 

tisza evezős egylet 

tisza evezős egylet

molnár csaba, molnár Dezső

 -

2. (u23, 2009)

5. (2009)

nBa, xbox, kerékpár, olvasás

Széll Domonkos
kormányos nélküli kettes / pairs
1989.07.25., Budapest

184 cm, 82 kg

csepel evezős Klub

csepel evezős Klub

Bene lászló/ molnár Dezső

-

10. (u23, egypár 2011)

10. (egypár 2011)

kerékpár, túra, falmászás, olvasás

Varga Tamás
könnyűs. kétpárev./lw double sculls
1978.06.17., Budapest

184 cm, 72 kg

ganz Villamossági evezős club

eDF DÉmÁSZ Bajai  
Spartacus Sport club
móritz lászló, erdélyi géza/
Dani Zsolt
5. (2004, athén), 14. (2008, 
peking)
1. (2005, gifu)

1. (2007, poznan),  
3. (2008, athén)
kerékpározás

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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Hirling Zsolt
könnyűs. kétpárev./lw double sculls
1984.05.28., Budapest

180 cm, 70 kg

-

Vác Városi evezős club

nagy gábor/Dani Zsolt

5. (2004, athén), 14. (2008, peking)

1. (2005)

1. (2007)

-

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

EvEzÉs
roWiNg

KajaK-KENu
caNoE - KayaK

az 1936-os berlini olimpia óta megszakítás nélkül szerepel a programban. a szlalom 
szakág münchenben, 1972-ben mutatkozott be, s 1992 Barcelona óta kap ismét helyet 
a műsorban. a magyar versenyzők eddig 19 első, 26 második, 25 harmadik helyezést 
szereztek. a pekingi 3 aranyéremből kettő a magyar kajak-kenu sporthoz fűződik.
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dr. Ábrahám Attila
sportágvezető
team leader

Csipes Ferenc 
edző
coach

Storcz Botond
szövetségi kapitány
Head coach

Fábiánné Rozsnyói Katalin
edző
coach

Vécsi Viktor
edző
coach

Szilárdi Katalin
edző
coach

KajaK-KENu
caNoE - KayaK

Szakvezetők  Team Management

dr. Fischer Miklós
pszichológus
psychologist

Molnár Tamás
masszőr
masseur

dr. Komka Zsolt 
orvos
Doctor

A szakvezetés további tagja
Member of Team Management

Douchev Andrian 
edző
coach

Klenyán Tamás
masszőr
masseur

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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Dudás Miklós
K-1, 200 m
1991. 04.14., Budapest

-

margitszigeti ac

Bakó-Kajak aVSe 

Belcsik Ferenc/márfi gábor, pál Zoltán 

-

4. (K-1 200 m váltó, 2010); ifjúsági: vb-1. 
(K-1 500 m, 2008; K-4 500 m, 2008)
 -

tollas, motorozás, foci

Dombi Rudolf
K-2, 1000 m
1986.11.09., Budapest,

181 cm, 80 kg

Újpesti Kajak Sport club (1996), Építők 
margitszigeti Diák Kajak club
Honvéd-Kipex

máté attila, Szilárdi Katalin

 -

2011 - 6. K-2, 1000m

2011: 3. K-2 1000m; 2012: 1. K-2 
1000m
nyitott vízparti reggeli/ebéd/vacsora 
egy hangulatos étteremben, film, zene, 

Kökény Roland
K-2, 1000 m
1975.10.24., miskolc

185 cm, 84 kg

nyíregyházi Vízügyi Se

esztergomi Kajak-Kenu Se 

Kökény Zoltán, pjatacsuk Vitalij

2000: K-1 1000m középfutam 4., 2004: 
K-1 1000m 6. 
2003: K-4 1000m 2. , 2005: K-2 
1000m 1. , 2006: K-4 1000m 1.
2002: K-4 1000m 2., K-2 500m 2.; 
2005: K-4 500m 1., K-2 1000m 2. 
kertészkedés, főzés

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

KajaK-KENu
caNoE - KayaK

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Tóth Dávid
K-4, 1000 m
1985.02.21., Székesfehérvár

181 cm, 81 kg

VVSi

mtK

Fehér Zsolt, gaálné major ildikó/
Fábiánné rozsnyói Katalin 
 -

2011, K-2 500m, 1.           

2008 K-2 1000m, 8.     

Hobbi: olvasás, mozi, főzés

Kammerer Zoltán
K-4, 1000 m
1978.03.10., Vác

180 cm, 83 kg

gödi Se

mtK

nieberl lászló, Sári nándor, Fábiánné 
rozsnyói Katalin
aranyérmes 2000: K-2 500 m és K-4 
1000 m, 2004: K-4 1000 m.
3x világbajnok 1997: K-4 500 m; 1999: 
K-4 1000 m; 2006: K-2 1000 m
5x európa-bajnok (K-2 1000 m, 2006, 
2007; K-4 500 m, 1997; K-4 1000 m,
kirándulás, gyereknevelés, gokart, jet-ski

Kulifai Tamás
K-4, 1000 m
1989. 05.04., Budapest

187cm, 82 kg 

gödi Se

mtK 

Sinkó lászló, makrai csaba/Fábiánné 
rozsnyói Katalin
 -

1. (2011. K-2 500 m)

6. (2011. K-2 500 m), 5. (2012. K-4 
1000 m)
olvasás, sütés-főzés

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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Pauman Dániel
K-4, 1000 m
1986.08.13., Vác

187 cm, 85 kg 

Váci Hajó (1996)

mtK (2005 óta)

takács elemér/Fábiánné rozsnyói 
Katalin
-

2011 9. K1-5000m 

2008 8. K2-1000m, 2011 6. hely K1-
5000m
olvasás, könyvgyűjtés, vártúrák családdal

Vajda Attila
c-1, 200 m, 1000 m
1983.03.17., Szeged
179 cm, 83 kg 
eDF Démász Szeged

eDF Démász Szeged

Vécsi Viktor

aranyérem c-1 1000 m, 2008; bronzé-
rem: c-1 1000 m, 2004 
2x vb-1. (c-1 1000 m, 2007, 2011), 2x 
vb-2. (c-1 1000 m, 2010, c-1 200 m
2x eb-1. (c-1 1000 m, 2007, 2009)

Hobbi: fotózás, gitározás, olvasás

Douchev-Janics Natasa
K-1, 200 m és K-2, 500 m
1982.06.24., Bácskapalánka

174 cm, 65 kg

eDF Démász Szeged

eDF Démász Szeged

milan Janic, Kovács lászló, andrian 
Douchev
olimpiai részvétel: 3x aranyérmes; ezüs-
térmes K-4 500 m, 2008
18x vb-1.   

17x eb-1. 

 -

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

KajaK-KENu
caNoE - KayaK

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Kozák Danuta
K-1, 500 m és K-4, 500 m
1987.01.11., Budapest

168 cm, 62 kg

KSi Se

Domino-Honvéd 

agócs mihály, Simon miklós/csipes 
Ferenc
ezüstérem K-4 500 m, 2008, peking

5x VB-1., VB 2. (K-1 500 m, 2011)
VB-3. (K-2 1000 m, 2007) 
7x eB-1.

filmnézés, sütés-főzés, séta

Kovács Katalin
K-2, 500 m és K-4, 500 m
1976.02.29., Budapest

173 cm, 64 kg

-

Domino-Honvéd 

Schmidtné pavlovics angyal, csipes 
Ferenc
2x aranyérmes, 4x olimpiai 2. 

31x VB-1. 

27x eb-1. 

fotózás

Szabó Gabriella
K-4, 500 m
1986.08.14., Budapest

170 cm, 62 kg

KSi Se

Domino-Honvéd 

agócs mihály/csipes Ferenc

ezüstérem (K-4 500 m, 2008)

4x vb-1. (K-2 500 m, 2009, 10; 
K-2 1000 m, 2010; K-4 500 m, 11)
5x eb-1. (K-2 500 m, 2008, 2009; 
K-2 1000 m, 2007, 2010, 2011)
vezetés, kocsikázás 

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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Fazekas Krisztina
K-4, 500 m
1980.08.01., Budapest

173 cm, 64 kg

-

graboplast-győr

gebauer tamás, rami Zur 

 -

4x vb-1 (K-4 500 m, 2006; K-4 200 m, 
2001; K-4 1000 m, 2003, 2007)
3x eb-1 (K-4 200 m, 2001; K-4 500 m, 
2006; K-4 1000 m, 2007)
surfski

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

KajaK-KENu
caNoE - KayaK

KErÉKpározás (országúti-, pálya-, 
HEgyiKErÉKpár És bmX)
cycliNg

már az első újkori olimpián szerepelt a programban. azóta csak 1904-ben hiányzott. 
a magyar kerékpárosok még nem szereztek érmet. Sydneyben Szabolcsi Szilvia, a női 
repülő versenyben ötödik lett.
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Takács Gyula
edző
coach

KErÉKpár
cycliNg

Szakvezető  Team Management

Valter Tibor
edző
coach

Benkó László
edző
coach

Benkó Barbara
hegyikerékpár / mountain bike
1990.01.21., Budapest

173 cm, 61 kg

pilis cross country club (pccc) 

Focus-mig team (germany) 

Benkó lászló

-

2. (2008), 

2. hely (2007)

utazás, olvasás, főzés, túrázás, sí 

Parti András
hegyikerékpár / mountain bike
1982.09.18., Budapest

174 cm, 66 kg

trek Se

euroone Waberer’s cube pro mtB 
team
molnár Dénes, Szöllőssy istván

23. (2008, peking), 44. (2004, athén)

47. (2008)

24. (2011)

túrázás, korcsolyázás, horgászat

Lovassy Krisztián
o.ú. ker., mezőnyvers. / road race
1988.06.23., Budapest

180 cm,  69 kg

BVSc

tusnad cycling team (székely)

pataki ibolya 

 -

ifjúsági pálya-vb, 
pontverseny 5. hely 
ifjúsági 7. hely

kerékpározás, barátok

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
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KÉzilabDa
HaNDball

a sportág nagypályás változata 1936-ban egyszer már szerepelt az olimpia program-
jában. a teremkézilabda azonban csak 1972-től van műsoron. a hölgyek négy évvel 
később kapcsolódhattak be. magyar részről a hölgyek voltak eredményesebbek, hiszen 
eddigi mérlegük 1 második és 2 harmadik helyezés.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Untitled-1   1   2012.07.12.   11:25:43
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Vetési Iván
sportágvezető, elnök
team leader

dr. Erdélyi Gábor
orvos
Doctor

Mocsai Lajos
szövetségi kapitány
Head coach

Szikra-Mezei Csaba
fizioterapeuta
physiotherapist

Juhász István
edző
coach

Tímár Csaba 
masszőr
masseur

KÉzilabDa
HaNDball

Szakvezetők  Team Management

A szakvezetés további tagja 
Member of Team Management

Császár Gábor

1984.06.16., celldömölk

198 cm / 96 kg

Dunaferr Se

mKB Veszprém Kc

mocsai lajos

2004 (6.)

9. (2007), 6. (2009), 7. (2011)

9. (2004), 13. (2006), 8. (2008), 14. 
(2010), 8. (2012)
olvasás, Harry potter-könyvek, tanulás

Fazekas Nándor

1976.10.16., Kecskemét

192 cm / 93 kg

lajosmizsei Ke

mKB Veszprém Kc

Kiss Szilárd

4. (2004)

11. (1999), 6. (2003), 9. (2007), 6. 
(2009), 7. (2011)
9. (2004), 13. (2006), 8. (2008), 14. 
(2010), 8. (2012)
-

Gulyás Péter

1984.03.04., Veszprém

200 cm / 102 kg

Fotex Kc Veszprém 

mKB Veszprém Kc

nagy róbertné

- 

7. (2011)

8. (2008), 14. (2010), 8. (2012)

paródia

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
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Harsányi Gergely

1981.05.03., nyíregyháza

91 cm / 95 kg

nyíregyházi Kc                            
            
tatabánya carbonex Kc

Bartha Dénes, Debre Viktor

csapat: 4. (2004)

6. (2009), 7. (2011)

13. (2006), 8. (2012)

olvasás

Ilyés Ferenc

1981.12.20., Székelyudvarhely

198 cm / 105 kg

Székelyudvarhely                              

mKB Veszprém Kc

Bakó lajos, mocsai lajos
Jelenlegi egyesülete:                 
csapat: 4. (2004)

9. (2007), 6. (2009), 7. (2011)

9. (2004), 13. (2006), 8. (2008), 14. 
(2010), 8. (2012)
 olvasás

Iváncsik Gergő

1981.11.30., győr

190 cm / 88 kg

győri eto Kc  
                          
mKB Veszprém Kc

tóth lászló, mocsai lajos

csapat: 4. (2004)

6. (2003), 9. (2007), 6. (2009), 7. 
(2011)
9. (2004), 13. (2006), 8. (2008), 14. 
(2010), 8. (2012)
mozi

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

KÉzilabDa
HaNDball

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Laluska Balázs

1981.06.20., Szeged  

201 cm / 106 kg

pick Szeged

mandl gábor, mocsai lajos

mKB Veszprém Kc

4. (2004)

6. (2003)

9. (2004), 13. (2006), 8. (2008), 14. 
(2010), 8. (2012)
olvasás

Lékai Máté

1988.06.16. 

190 cm / 83 kg

Szentendre Kc
           
pacor Vilmos, Skaliczki lászló

pick Szeged
                         
-

7. (2011)

-

olvasás

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Mikler Roland

1984.09.20., Dunaújváros   

190 cm / 100 kg

Dunaferr Se                            

pick Szeged                

imre Vilmos, Skaliczki lászló

-

csapat: 7. (2011)

csapat: 13. (2006), 8. (2012)

DJ
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Mocsai Tamás

1978.12.09., Budapest

96 cm / 95 kg

tBV lemgo                            

Sg Flensburg-Handewitt                

mocsai lajos, ljubomir Vranjes

csapat: 4. (2004)

csapat: 9. (2007), 6. (2009), 7. (2011)

csapat: 9. (2004), 8. (2008), 8. (2012)

olvasás

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Nagy László

1981.03.03., Székesfehérvár  

pick Szeged

Fc Barcelona

Xavi pascual

csapat: 4. (2004)

csapat: 11. (1999), 6. (2003),  
9. (2007), 6. (2009)
csapat: 9. (2004), 13. (2006), 
8. (2008)
zenehallgatás

Carlos Reinaldo Pérez

1971.08.26., Havanna

198 cm / 107 kg

ciudad Havana

mKB Veszprém Kc 
                     
Klubedzője: José crus, mocsai lajos

csapat: 4. (2004)

csapat: 6. (2003), 7. (2011)

-

zenehallgatás

KÉzilabDa
HaNDball

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Schuch Timuzsin

1985.06.05., nagyatád

197 cm / 105 kg

csurgói KK                            

mKB Veszprém Kc                
                           
Vörös Károly, Velky mihály,  
mocsai lajos
-

csapat: 7. (2011)

csapat: 14. (2010), 8. (2012)

tanulás

Vadkerti Attila

1982.02.22., Szeged 

182 cm / 90 kg

pick Szeged                            

pick Szeged                

gera norbert, Skaliczki lászló

-

csapat: 9. (2007)

csapat: 8. (2012)

internetezés

Zubai Szabolcs

1984.03.31., mezőkövesd

193 cm / 93 kg

mezőkövesdi Kc                            

pick Szeged                

Juhász istván, Skaliczki lászló

-

csapat: 6. (2009), 7. (2011)

csapat: 13. (2006), 8. (2008),  
14. (2010), 8. (2012)
mozi
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Mészáros Anett cselgáncsozó, Jakabos Zsuzsanna úszó, Gyurta Dániel úszó, Marosi Ádám öttusázó, 
Berki Krisztián tornász
Az E.ON Olimpiai Csapat tagjai

Nem kis teljesítmény! 
Ott vagyunk a legjobbak között.

LOND.ON
 Olimpia 2012

EON_12_007_OLIMPIA2012_CSOPORT_HI_210x210_02.indd   1 2012.07.10.   12:05:38

műugrás
DiviNg

az 1912-es stockholmi olimpia óta szerepel a programban. a magyar műugrók eddig 
még nem szereztek érmet. az első hat közé is mindössze egyszer, 1956-ban sikerült 
bejutnia magyar versenyzőnek.
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műugrás
DiviNg

Haász Katalin
szövetségi kapitány
Head coach

Szakvezető
Team Management

Sportoló

Barta Nóra
női 3 méter
1984.04.02., Budapest

170 cm, 58 kg

lagúna Dc

BVSc

ligárt Balázs 

22. (2000), 14. (2004), 12. (2008)

11. (2003)

2. (2008, eindhoven – 1 méter), 3. 
(2006 és 2008 Budapest – 3 méter)
tánc, foci, fotózás

Gondos Flóra
női 3 méter
1992.04.11., Budapest

158 cm / 48 kg

rugóláb lendület Se

rugóláb lendület Se

Haász Katalin

-

12. (2009, szinkron), 23. (2009) 

6. (2009, 2010, 2011, 2012 –  
szinkron, 3 méter), 7. (2010) 
alvás, napozás, nyelvtanulás

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

ÖKÖlvívás
boXiNg

először 1904-ben St. louisban szerepelt a programban, s azóta mindössze egyszer, 
1912-ben hiányzott. a magyar versenyzők eddig 10 első, 2 második és 8 harmadik he-
lyezést szereztek. a legeredményesebb magyar ökölvívó: papp lászló 3 aranyéremmel.
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dr. Kovács László
szövetségi kapitány
Head coach

Makocsai Sándor
masszőr
masseur

Szántó Imre
edző
coach

ÖKÖlvívás
boXiNg

Szakvezetők  
Team Management

A szakvezetés további tagja
Member of Team Management

Harcsa Zoltán
75 kg
1992.11.20., Budapest
185 cm, 75 kg

KSi

unio Sport Kispest Se

Svasznek Jenő, Szántó imre

2010. szingapúri ifjúsági olimpia: 
bronzérem
3. (2010)

2. (2008 és 2009)

séta, mozi, foci

Káté Gyula
64 kg
1982.02.03., Budapest

177 cm, 64 kg 

Kispesti Sport club        

unio Sport Kispest Se

Fogarasi mihály/Szántó imre

2004 (1. forduló), 2008 (1. forduló)

3. (2003, 2009) és junior világbajnok 
(2000, pehelysúly)
2. (2008, 2010), 3. (2004, 2006)

horgászás

Varga Miklós
60 kg
1984.08.26., Debrecen

170 cm, 60 kg 

Harangi imre Se
            
Harangi imre Se

máté attila

2008 (1. forduló)

5. (2011)

3. (2008)

olvasás, motorozás

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
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Öttusa
pENtatHloN

az 1912-es stockholmi olimpia óta szerepel a programban. a magyar műugrók eddig 
még nem szereztek érmet. az első hat közé is mindössze egyszer, 1956-ban sikerült 
bejutnia magyar versenyzőnek.

outstanding achievement 
– our shared success 

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu  bank@kh.hu
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Pálvölgyi Miklós
férfi szövetségi kapitány
Head coach

dr. Deák Valéria
orvos
Doctor

Balaska Zsolt
edző
coach

Balassa Levente
pszichológus
psychologist

Magyary István
edző
coach

Berka Imre
masszőr
masseur

Szakvezetők   Team Management

Öttusa
pENtatHloN

Kasza Róbert
férfi egyéni
1986.04.05., Budapest

180 cm, 71 kg

KSi-Se

KSi Se 

takács péter

 -

5. (2011, egyéni), 2. (2011, csapat), 1. 
(2011, váltó)
3. (2008, egyéni), 2. (2008 és 2012 
csapat; 2012, egyéni), 1. (2011, váltó), 
gasztronómia, történelmi filmek, könyv, 
régiségek, extrém sportok

Marosi Ádám
férfi egyéni
1984.07.26., Budapest

181 cm, 74 kg 
 
Budapesti Spartacus                    

BHSe

plagányi Zsolt/Kállai Ákos

-

1. (2009 egyéni, csapat; 2011, váltó), 2. 
(2011, csapat), 3. (2011, egyéni)
1. (2004, 2011 váltó), 2. (2008, csa-
pat), 3. (2009, egyéni)
olvasás, motorozás, zene, kertészkedés

Kovács Sarolta
női egyéni
1991.03.12., tapolca

167 cm, 59 kg

alba Volán Sc 

alba Volán Sc

Szloboda József/Korponai istván

 -

1. (2008, 2011 váltó), 2. (2011, 
egyéni, csapat; 2012, csapat)
1. (2010, 2011 váltó, 2011 csapat)

társasjáték, jégkorong mérkőzések, 
kutyák

Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

A szakvezetés további tagja
Member of Team Management
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Tóth Adrienn
női egyéni
1990.11.24., Budapest

174 cm, 57 kg

Bp. Honvéd Se (2003)

Bp. Honvéd Se (2003)

Hicsák Zsolt/Kállai Ákos

 -

1. (2008, 2011 váltó), 2. (2011, 2012, 
csapat)
1. (2010, 2011 váltó; 2011 csapat), 2. 
(2011, egyéni)
Hobbi: filmek, könyvek, pszichológia

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Öttusa
pENtatHloN

sportlÖvÉszEt
sHootiNg

már az első újkori olimpián is műsoron szerepelt és azóta mindössze kétszer (1904, 
1928) hiányzott a programból. a hölgyek számára 1984 óta rendeznek külön verse-
nyeket. a magyar lövők eddig 7 első, 3 második és 7 harmadik helyezést szereztek. 
legutóbb, athénban igaly Diána révén 1 aranyérmet nyertek.
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Herczegh Szabolcs
edző
coach

Szakvezetők  Team Management

sportlÖvÉszEt
sHootiNg

Bognár Richárd
dupla trap / double trap
1967.04.25., mosonmagyaróvár

181 cm, 105 kg

tatabánya Városi lövészklub

Honvéd Bolyai János Se

 -/pongrátzné Vasvári erzsébet

-

5. (2010), 10. (2007), 27. (2011)

7. (2006). 8. (2007), 11. (2011)

Hobbi: főzés, horgászat

Sidi Péter
légpuska, kisöbű p. f., kisöbű p. összetett
1978.09.11., Komárom

180 cm, 80 kg

Komáromi VSe

Bajnokok olympia Se

Sidi lászló/Herczegh Szabolcs

2000 13., 15., 25.), 2004 (12., 19., 
28.), 2008 (6., 25., 39.)
1. (2010, kisöbű puska összetett)

1. (2002, 2004, 2009 légpuska; 2009, 
2011 kisöbű puska összetett)
ejtőernyőzés, számszeríjászat, 
motorozás

Csonka Zsófia
légpi., sportpi. / air pist., sport pist.
1983.09.12., pécs

164 cm, 78 kg

pécsi VlK (1996)

pécsi Sport nonprofit Zrt.

Herrné Kiss Éva, Herr lászló, 
Herbai János/csonka péter
2004 (lp: 26., sp: 30.), 2008 (lp: 
29., sp 32.)
4. (2002, sp, 30+30), 7. (2002, 
lp 40)
2. (2010, lp 40)

kreatív tevékenységek, lakberen-
dezés, zongora, írás, természet

Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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súlyEmElÉs
WEigHtliFtiNg

az atlétikai versenyszámok keretein belül már az 1896-os és az 1904-es olimpia műso-
rán is szerepelt. Önálló sportágként 1920-ban került a programba. Sydneyben már a 
hölgyek is indulhattak. 
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súlyEmElÉs
WEigHtliFtiNg

Bökfi János
szövetségi kapitány
Head coach

Szakvezető
Team Management

Sportoló

Nagy Péter
105 kg
1986.01.16., Komárom

192 cm, 135 kg

-

Szegedi lelkesedés SK

oláh imre/Ördögh istván

 -

2011 szakítás 5., összetett 8.

2012: szakítás 3. összetett 7. 

olvasás, pihenés, filmek

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

sziNKroNúszás
syNcHroNisED sWimmiNg

1984-ben szerepelt először az olimpia műsorán. magyar versenyzők először Sydney-
ben vehettek részt az olimpián. most, londonban, újra sikerült a bravúr.
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sziNKroNúszás
syNcHroNisED sWimmiNg

Szauder Gábor
szövetségi kapitány
Head coach

Szakvezető
Team Management

Sportolók

Czékus Eszter
páros / pairs
1995.01.03., Budapest

173 cm, 54 kg

alfa Sc–tököl

alfa Sc

Jancsovics Szilvia

 -

2011, Shanghai (páros rp: 21.; hosszú 
program: 24.; szóló rövid program: 17.)
-

foci, röplabda, Forma 1, család, barátok

Kiss Szofi
páros / pairs
1995.01.17., Budapest

172 cm, 52 kg

H2o Synchro Se

H2o Synchro Se

Hámori Zsuzsanna

-

2011, Shanghai (páros rp: 21.; hp: 
24.; szóló rp: 17)
 -

olvasás, rajzolás, mozi, színház

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

tENisz
tENNis

athéntől párizsig szerepelt a műsorban. majd csak 1988-ban került vissza. az egyetlen 
magyar helyezést, még athénben tapavicza momcsillo szerezte: férfi egyesben harma-
dik lett.
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tENisz
tENNis

Temesvári Andrea
sportágvezető
team leader

Szakvezető
Team Management

Sportolók

Babos Tímea
női páros / double
1993. 05.10., Sopron

179 cm, 68 kg

Soproni Vasutas Se

mtK

Babos csaba, Baratosi levente

3. (2010, páros, szingapúri ifjúsági 
olimpia)
 -

-

zenehallgatás, vásárlás, barátok

Szávay Ágnes
női egyes, páros / single, double
1988.12.29., Kiskunhalas

171 cm, 60 kg

Újhidy te-Kecskemét                       

mtK

Újhidy Zoltán/Köves gábor

2008. (1. forduló)

 -

 -

zene, lovaglás

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

torNa
gymNastics

Kezdettől fogva szerepel a programban. a ritmikus gimnasztika 1984-ben, a gumiasz-
tal 2000-ben került a műsorba. a magyar tornászok eddig 14 első, 11 második és 14 
harmadik helyezést értek el. Sydneyben csollány Szilveszter olimpiai bajnok lett.
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Szakvezetők  Team Management

torNa
gymNastics

Kovács István
férfi szövetségi kapitány
Head coach men

dr. Halasi Tamás
orvos
Doctor

Laufer Béla 
edző
coach

dr. Lénárt Ágota
pszichológus
psychologist

Petrovszki Pál
edző
coach

Laszák László
masszőr
masseur

Berki Krisztián
lólengés / pommel horse
1985.03.18., Budapest

178 cm, 70 kg

KSi Se

Újpesti torna egylet

Kovács istván

 -

1. (2010, 2011 lólengés)

1. (2005/2007/2008/2009/2011)

playstation, vezetés

Hidvégi Vid
férfi egyéni / individual all around
1986.08.23., Budapest

170 cm, 60 kg

KSi Se

KSi Se

laufer Béla

 -

4. (2011 lólengés)

4. (2011 lólengés)

palacsintázás, barátnőmmel matekozás, 
kutyázás, kézilabda nézés

Böczögő Dorina
női egyéni / individual all around
1992.02.15., orosháza

160 cm, 50 kg

torna club Békéscsaba

torna club Békéscsaba

petrovszki pál

12. (2008 lóugrás)

17. (2009 lóugrás)

12. (2010 csapat), 16. (2010 
lóugrás)
kutyázás

Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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triatloN
triatHloN

Sydneyben óriási sikerrel mutatkozott be a sportág. azóta magyar versenyző nem 
végzett pontszerző helyen.

           READ MORE.
KNOW MORE.
         LIVE MORE.

Diamond Sponsor
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triatloN
triatHloN

dr. Zakariás Géza
sportágvezető, edző
team leader, coach

Szakvezető   
Team Management

Sportoló

Kovács Zsófia
női egyéni
1988.02.07., gyöngyös

179 cm, 59 kg

-                

team Bátorfi agria KtK / eger

esküdt roland/Zakariás géza

-

31. (2010)

7. (2011)

olvasás, főzés, körömfestés

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

úszás, Hosszútávúszás
sWimmiNg, loNg DistaNcE sWimmiNg

az újkori játékok történetében az atlétika mellett a legjelentősebb, a műsor közép-
pontjában álló sportág. a magyar úszók eddig 23 első, 23 második és 17 harmadik 
helyezést szereztek. a magyar úszó válogatott (mint a legnépesebb magyar alakulat) 
32 sportolót indít londonban.
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úszás, Hosszútávúszás

Szakvezetők  Team Management

Kiss László
szövetségi kapitány
Head coach 

Petrov Iván
edző
coach

Széles Sándor 
edző
coach

Farkas András
edző
coach

Turi György 
edző
coach

Fehérvári Balázs
edző
coach

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

Shane Tusup
edző
coach

dr. Verrasztó Zoltán
edző
coach

Nagy Péter 
edző
coach

Kovácshegyi Ferenc
edző
coach

Hajós Gyula
edző
coach

Sántics Béla
edző
coach

sWimmiNg, loNg DistaNcE sWimmiNg
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Szakvezetők   Team Management

dr. Kausz István
orvos
Doctor

Baranyai István 
masszőr
masseur

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
Egyéni csúcs
Personal best

Dara Eszter
50 és 100m gyors, 4x100m gyorsváltó 
1990.05.30., Budapest

187 cm, 69 kg

Kőbánya Sc

Kőbánya Sc

nemes Zoltán /turi györgy

2008 peking: 6. 4x200 m gyorsváltó, 
13. 100 m pillangóúszás
2009: 6. 4x200 m gyorsváltó

2010: 1. 4x200 m gyorsváltó, rövidpá-
lyás eB: 3. 100 m pillangóúszás
vásárlás, olvasás, mozi

50 gyors: 25.31 (2009), 100 gyors: 
58.39 (2008, peking)

Gregus Brigitta
4x100 m vegyesváltó
1992.07.21., Szeged

180 cm, 86 kg

-

Bajai Spartacus
pass Ferenc, Siposné cserjés mária

-

-

22. (2012. női 100 mell)

olvasás, kerékpározás

100 m mell: 1:10,59 (2012, Debrecen)

Hosszú Katinka
200 m pillangó, 
1989.05.03., pécs
175 cm, 63 kg

eDF DÉmÁSZ Bajai Spartacus Sc

eDF DÉmÁSZ Bajai Spartacus Sc

Bakos lászló/Dave Salo

(2004) 31. 200 m gyors, (2008) 
12. 400 m vegyes, 17. 200 m v.
2009: 1. 400 m vegyes, 2x3. 200 
m pillangóúszás, 200 m vegyes
2010:3x1. 200 m pillangó, 200 m 
vegyes, 4x200 m gyorsváltó, 
mozi, szörfözés

200 m pillangó: 02:04,27 (2009), 
200 m vegyes: 02:07,46 (2009), 
400 m vegyes: 04:30,31 (2009)

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Wayúszás, Hosszútávúszás

sWimmiNg, loNg DistaNcE sWimmiNg
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Jakabos Zsuzsanna
200 m pillangó, 400 m vegyes  
1989.04.03.

184 cm, 69 kg

anK Úszóklub pécs

anK Úszóklub pécs

Dr. petrov anatolij/Fehérvári Balázs

2008 peking: 6. 4x200 m gyorsváltó

2011: 5. 4x200 m gyorsváltó, 6. 200 m 
pillangóúszás
2010: 2. 200 m pillangóúszás, 2012: 
3x2. 200 m pillangóúszás, 
kinekt, filmnézés, olvasás

200 pillangó: 2:06,35 (2011, Shang-
hai), 400 vegyes: 4:35,68 (2012, 
Debrecen)

Joó Sára
4x200 m gyorsváltó/4x200 m freestyle
1995.05.25., Budapest

171 cm, 58 kg

Jövő Sc-Veolia

Virth Balázs

-

-

-

21. (2012. női 200 vegyes)

zene, mozi, olvasás

200 m gyors: 2:02,20 (2012, Debrecen)

Kádas Vivien
4x200 m gyorsváltó/4x200 m freestyle
1992.03.31., miskolc

170 cm, 57 kg

-

Kőbánya Sc

Friedl Bernadett, Krajnyák györgy, 
nemes Zoltán/turi györgy
-

-

17. (2010. női 800 gyors)

barátok

200 m gyors: 2:02,40 (2012, Budapest)

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Egyéni csúcs
Personal best

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
Egyéni csúcs
Personal best

Kapás Boglárka
400m és 800 m gyorsúszás
1993.04.22., Debrecen

164 cm, 48 kg

BVSc

BVSc

nagy péter

29. (2008, peking: 400 gyors), 1. (szin-
gapúri ifjúsági olimpia, 
5. (2011, Shanghai, női 800 gyors)

1. (2012, Debrecen: női 800 gyors)

iskolába járás

400 m gyors: 4:08,22 (2011, Barce-
lona), 800 m gyors: 8:24,79 (2011, 
Shanghai)

Mutina Ágnes
200 m gyorsúszás, 4x100 m gyorsváltó, 
1988.04.19., miskolc

170 cm, 61 kg

eger Városi Úszó Klub

a Jövő Sc

Krajnyák györgy/Verrasztó Zoltán, Fehé-
rvári Balázs
38. (2004, athén, 100 gyors), 6. (2008, 
peking, 4x200gyorsváltó, 11. 200 gyors)
5. (2011 női 4x200 gyorsváltó)

1. (2010 női 4x200 gyorsváltó)

fotózás

200 m gyors: 1:56,47 (2009, róma)

Povázsay Eszter
100 m hátúszás, 4x100 m vegyes
1990.11.14., Budapest

183 cm, 77 kg

- 

BHSe

Kovács gábor, arthur albiero

-

-

6. (2012 női 4x100 vegyesváltó)

zenehallgatás, rajzolás

100 m hát: 1:02,38 (2012, 
Debrecen)

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Wayúszás, Hosszútávúszás

sWimmiNg, loNg DistaNcE sWimmiNg
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Risztov Éva
400 m és 800 m gyors, 4x100 m gyors
1985.08.30., Hódmezővásárhely

173 cm, 64 kg

Hódúszó Se

Debreceni Sportcentrum-Sportiskola

csókay miklós/garádi géza, Dévay 
lászló
2000 (14. 800gy, 16. 200p, 29. 
400gy), 2004 (4. 400 v, 8. 200p,)
2. (2003: női 400 gyors, 200 pillangó, 
400 vegyes)
1. (2002 női rp. 400, 800 gyors, 200 
pillangó, 2003.)
motokrossz

400 m gyors: 4:07,24 (2002, Berlin), 
800 m gyors: 8:27,87 (2012, Debrecen)

Szekeres Dorina
200 m hátúszás/200 m backstroke
1992.07.30., Zalaegerszeg

176 cm, 63 kg

-

Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub

Horváth csaba

- 

-

15. (2010.)

biciklizés

200 m hát: 2:14,28 (2012, Debrecen)

Szilágyi Liliána
100 m pillangó, 4x100 m vegyesváltó
1996.11.19., Budapest

172 cm, 55 kg

-

Kőbánya Sc

gyenes andrás/turi györgy

-

- 

8. (2012. női 100 pillangó)

-

100 m pillangó: 59,07  
(2012, Debrecen)

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Egyéni csúcs
Personal best

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
Egyéni csúcs
Personal best

Sztankovics Anna
4x100 m vegyesváltó/4x100 m medley
1996.01.10., Budapest

175 cm, 60 kg

Jövő Sc-Veolia

Jövő Sc-Veolia

perjámosi Katalin/ Fehérvári Balázs, Ver-
rasztó Zoltán, Horváth péter
-

-

6. (2012. női 4x100 vegyesváltó)

olvasás, zene

100 m mellúszás: 01:09,31 (2011, 
Belgrád)

Tompa Orsolya
4x100 m vegyesúszás/4x100 m medley
1991.17.14., Budapest

170 cm, 56 kg

-

Jövő  Sc-Veolia

ifj. Szabó lászló/Széles Sándor

40. (2008, női 100 gyors)

-

6. (2008, 4x200 gyorsváltó)

zene, olvasás, mozi

100 m pillangó: 59,18 (2012, Debre-
cen)

Verrasztó Evelyn
200 m v, 4x100/200 m gyorsváltó
1989.07.17., Budapest

170 cm, 56 kg

-

Jövő Sc-Veolia

Verrasztó Zoltán/Bernáth Károly

2004 (14. 200 hát), 2008 (6. 
4x200 gyorsváltó; 9. 200 vegyes;)
5. (2011 női 4x200 gyorsváltó)

1. (2010 női 4x200 gyorsváltó)

divat, vezetés, zene

200 m vegyes: 2:09.87  
(2009, eger)

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Wayúszás, Hosszútávúszás

sWimmiNg, loNg DistaNcE sWimmiNg
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Balogh Gábor
200 m hát,4x100 m gyorsváltó
1990.09.02., Békéscsaba

186 cm, 81 kg

Békéscsabai előre Úszó Klub                  

Dunaferr Se

lipták Éva/Kovács József

2008 peking: 31. 200 m hátúszás
eddigi eredményei: 2008 ifjúsági eB: 2. 
-

2012: 8. 200 m hátúszás

power kite, póker, römi, wakeboard, 
barátok
200 m hátúszás: 01:58,43

Bernek Péter
200 m hát, 4x100/200 m gyorsváltó
1992.04.13., Budapest

193 cm, 81 kg 

Kőbánya Sc                  

Kőbánya Sc

turi Varga Zsuzsanna/turi györgy

2010 ifjúsági olimpia: 1. 200 m 
hátúszás bajnok
2011: 9. 200 m hátúszás

2012: 2., 200 m hátúszás, 2x3. 4x200 
m gyorsváltó, 4x100 m vegyesváltó
Filmek, sorozatok

200 m hátúszás: 01:55,88

Biczó Bence
200 m pillangóúszás / 200 m butterfly
1993.01.19., pécs

182 cm, 81 kg

Délzalai Vízmű Se nagykanizsa                  

pécsi Sport nonprofit Zrt.

polgár Sándor, Sántics Béla

2010 ifjúsági olimpia: 1., 200 m pil-
langóúszás
(2011) 8.

(2012) 2. 200 m pillangóúszás, rövidpá-
lyás eB (2009) 3. 200 m pillangóúszás
Fotózás

200 m pillangó: 01:54,79

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Egyéni csúcs
Personal best

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
Egyéni csúcs
Personal best

Bohus Richárd
100 m hátúszás, 4x100 m vegyesváltó
1993.04.09., Békéscsaba

183 cm, 77 kg

Békéscsabai előre Úszó Klub  
               
Békéscsabai előre Úszó Klub 

lázár olga/Szarvas János 

 -

-

(2012) 3. 50 m hátúszás

Zenehallgatás, filmnézés, röplabda

100 m hátúszás: 54,35

Cseh László
200 m pillangó, 200/400 vegyes 
1985.12.03., Budapest
 
188 cm, 82 kg
 
Bp. Spartacus                  

Kőbánya Sc

turi györgy, Krajnyák györgy, nemes 
Zoltán
2004 3. 400 m vegyes, 2008 3x2. 
200/400 m vegyes, 200 m pillangó
2005: 1. 400 m vegyesúszás

2004: 2x1. 100 m hát, 400 m vegyes, 
2006: 2x1. 200/400 m vegyesúszás,
Fényképezés, horgászat, Xbox

200 m pillangóúszás: 01:52,70 (2008), 
200 m vegyesúszás: 01:55,18 (2009), 
400 m vegyesúszás: 04:06,16 (2008)

Financsek Gábor
4x100 m vegyesváltó 
1985.08.27., pécs

186 cm, 79 kg

pécsi Sárkányhajó Se                   

pécsi Sport nonprofit Zrt.

Szamek Katalin/Sántics Béla

-

 -

2012: 13. 50 m mellúszás

Kirándulás, számítógép

100 m mellúszás: 01:01,84  
(2012)

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Wayúszás, Hosszútávúszás

sWimmiNg, loNg DistaNcE sWimmiNg
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Gercsák Csaba
10 km nyíltvízi úszás
1988.08.19., Budapest

171 cm, 65 kg

a Jövő Sc Veolia                  

aligátor Sc

Hajós gyula

2008 peking: rosszullét miatt feladta

(2011) 3. 25 km, 2007: 10. 10 km

(2011) 5. 25 km, 8. 10 km

Zene, filmek, horgászat

Gyurta Dániel 
100, 200 m mell, 4x100 m vegyes
1989.05.04., Budapest

184 cm, 77 kg

Darnyi tamás Sport club                  

a Jövő Sc Veolia

perjámosi Katalin/Széles Sándor, Kovác-
shegyi Ferenc, Virth Balázs
2004 athén: 2., 2008 peking: 5.

2009, 2011: 1.

2010, 2012: 1.

Sorozatok, filmek, autó

100 m mellúszás: 01:00,23 (2011), 200 
m mellúszás 02:07,64 (2009)

Gyurta Gergely
1500 m gyorsúszás / 1500 m freestyle
1991.09.12., Budapest

175 cm, 68 kg 

a Jövő Sc Veolia                  

a Jövő Sc Veolia                  

Széles Sándor, Kovácshegyi Ferenc, Virth 
Balázs
-

rövidpályás VB 2010: 3. 1500 m 
gyorsúszás
2012: 3. 1500 m gyorsúszás

kosárlabda közvetítések - nBa

1500 m gyorsúszás: 15:04,38 (2012)

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Egyéni csúcs
Personal best

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
Egyéni csúcs
Personal best

Kis Gergő
400 m gyors, 1500 m gyors
1988.01.19., tapolca
 
186 cm, 76 kg

rája ’94 Úszó Klub                

rája ’94 Úszó Klub

Farkas andrás

2008 peking: 6. 400 m vegyesúszás

(2011) 2x3. 800 m gyorsúszás, 1500 m 
gyorsúszás
2008, 2012: 1. 800 m gyorsúszás, 
2012: 2x2. 400 m gyorsúszás, 1500 m 
túrázás, kutyasétáltatás

400 m gyorsúszás: 03:45,68 (2009, 
róma), 1500 m gyorsúszás: 14:45,66 
(Sanghai, 2011)

Kozma Dominik
200 m gyorsúszás, 4x100 m vegyesváltó, 
1991.04.10., Dunfermline
 
192 cm, 79 kg

Kőbánya Sc                  

Kőbánya Sc

turi györgy, lévai anita, nemes Zoltán, 
Friedl Bernadett
2008 peking: 13. 4x200 m gyorsváltó

 -

2012: 3x3. 200 m gyorsúszás, 4x100 m 
vegyesváltó, 4x200 m gyorsváltó
úszás, autózás

200 m gyorsúszás: 01:47,52 (2012)

Molnár Ákos
100 m mellúszás / 100 m breaststroke
1987.07.22., Szeged

193 cm, 90 kg

a Jövő Sc Veolia                  

a Jövő Sc Veolia

Fehérvári Balázs, Verrasztó Zoltán, 
Horváth péter
-

2011: 13. 200 m mellúszás 

2008 rövidpályás eB: 6. 200 m 
mellúszás
Zene, mozi, könyv

100 m mell: 2:11,29 (2009)

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Wayúszás, Hosszútávúszás

sWimmiNg, loNg DistaNcE sWimmiNg
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Pulai Bence
100 m pillangó, 4x100 m vegyesváltó 
1991.10.27., Budapest

191 cm, 85 kg

Kőbánya Sc                  

Kőbánya Sc

nemes Zoltán/turi györgy

 -

-

2012: 8. 100 m pillangóúszás

mozi, olvasás

100 m pillangóúszás: 52,56 (2012)

Rákos Patrik
4x200 m gyorsváltó 
1992.01.21., Veszprém

187 cm, 74 kg

-                 

Balaton Úszó Klub, Veszprém

Szokolai lászló

-

-

2012: 8. 400 m gyorsúszás

mozi

200 m gyorsúszás: 01:50,37 (2012)

Takács Krisztián
50 m gyorsúszás, 4x100 m gyorsváltó
1985.12.30., Budapest

186 cm, 82 kg

Dunaferr Se                   

Dunaferr Se

Kovács József/Berzlánovits Éva

2004 athén: 32. 50 m gyorsúszás, 
2008 peking: 9. 50 m gyorsúszás
2011: 6. 50 m gyorsúszás

rövidpályás eB 2011: 3. 100 m gyor-
súszás, 6. 50 m gyorsúszás
motorozás, kiteozás

50 m gyorsúszás: 21,42 (2009)

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

Egyéni csúcs
Personal best

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby
Egyéni csúcs
Personal best

Verrasztó Dávid
200 m vegyesúszás, 400 m vegyesúszás
1988.08.22., Budapest

180 cm, 72 kg

a Jövő Sc Veolia  
                
a Jövő Sc Veolia 
                 
Verrasztó Zoltán, Fehérvári Balázs, 
Horváth péter
-

- 

2010 rövidpályás eB: 1. 400 m vegyes, 
2010, 2012: 2. 400 m vegyesúszás, 
vezetés, autók

200 m vegyes: 1:58,09 (2011), 400 m 
vegyes: 4:11,71 (2011)

Zámbó Balázs
4x200 m gyorsváltó 
1992.04.26., Budapest 

185 cm, 75 kg

a Jövő Sc Veolia                

a Jövő Sc Veolia                

magyarovits Zoltán/Fehérvári Balázs

-

-

-

-

200 m gyors: 1:50,37 (2012)

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Wayúszás, Hosszútávúszás

sWimmiNg, loNg DistaNcE sWimmiNg
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vitorlázás, szÖrF
sailiNg,  surFiNg

eddig csak kétszer hiányzott az olimpiák műsorából (1896-ban és 1904-ben). magyar 
versenyzők eddig 1 harmadik helyezést értek el, még 1980-ban (Detre fivérek).

Start engines for London!
Good luck from Suzuki!
Genuinely Hungarian. And Japanese. Suzuki is a Diamond Sponsor 

of the Hungarian Olympic Team

olimpiai hird OK210x210 ANG.indd   1 7/11/12   2:55:46 PM
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Utassy Lóránd
edző
coach

Kelemen Tamás
edző
coach

Szakvezető  
 Team Management

vitorlázás, szÖrF
sailiNg, surFiNg

Berecz Zsombor
vitorlázás, laser Standard osztály
1986. 04.26., Székesfehérvár

195 cm, 82 kg 

Velencei-tavi Vízi Sportiskola/VVSi

team proximo

Kelemen tamás

29. (2008, peking, laser Standard)     

24. (2012)

22. (2011)

horgászás

Gádorfalvi Áron
férfi szörf (rS:X)   
1977.12.05., Budapest

184 cm, 73 kg

axon Se    

Balatonfüredi yacht club

gádorfalvi Károly

40. (1996, mistral), 24. (2000, mistral), 
21. (2004, mistral), 19. (2008, rSX) 
2. (2000, raceboard)

11. (2002)

snowboard, sí, foci

Detre Diána
női szörf (rS:X)
1983.11.22., Budapest

169 cm, 58 kg 

Kenese marina-port

Balatonfüredi yacht club (2010)

christophe Boutet

22. (2008, peking)

34. (2012)

15. (2010)

lovaglás, vitorlázás, zene, tánc

Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

A szakvezetés további tagja
Member of Team Management
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vívás
FENciNg

Kezdettől fogva, megszakítás nélkül szerepel az olimpia programjában. a magyar vívók 
34 első, 22 második és 26 harmadik helyezést szereztek. ezzel előkelő helyen állnak a 
sportági örökranglistán. legutóbb athénban nagy tímea nyert olimpiai bajnokságot.

Anett Mészáros judo, Zsuzsanna Jakabos swimmer, Dániel Gyurta swimmer, Ádám Marosi penthatlonist, 
Krisztián Berki gymnast
The members of E.ON Olympic Team

Not an ordinary performance!
We are there among the best.

LOND.ON
 Olympics 2012

EON_12_007_OLIMPIA2012_CSOPORT_HI_210x210_02_eng.indd   1 2012.07.10.   12:06:16
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Kulcsár Győző
edző
coach

Somlai Béla 
edző
coach

Solti Antal
edző
coach

Dancsházy-Nagy Tamás
edző
coach

Szakvezetők   Team Management

vívás
FENciNg

Imre Géza
férfi párbajtőr egyéni / epee, individual
1974.12.23., Budapest

184 cm, 76 kg 

-
 
BHSe

Dancsházy-nagy tamás

1996 (3. egyéni; 6. csapat), 2004 (2. 
csapat), 2008 (12. egyéni; 5. csapat)
1. (1998, 2001 csapat)

1. (2008 egyéni, 1998, 2006, 2007 
2009, 2010 csapat)
internet

Szilágyi Áron
férfi kard egyéni / sabre, individual
1990.01.14., Budapest

184 cm, 76 kg 

Vasas Sc

Vasas Sc (1999)

gerevich györgy/ Somlai Béla
eddigi eredményei: 2x országos bajnok 
2008 (15. egyéni; 7. csapat)            

6. (2010, 2011 - egyéni), 1. (3. csapat, 
6. egyéni)
3. (2011, egyéni), 4. (2009, csapat) 

csocsó, squash

Mohamed Aida
női tőr egyéni / foil, individual 
1976.03.12., Budapest

162 cm, 57 kg 

mtK

törekvés Se

Solti antal

1996 (8. egyéni; 4. csapat), 2000 
(7. ; 6.), 2004 (4. e), 2008 (10. 4.)
2. (1993, e), 3. (e: 2001, 2003, 
2006, 2007; csapat: 1994)
1. (2007, cs), 2. (e: 1992; csapat: 
2001, 2002, 2008), 3. (1999, cs)
lakberendezés, kertészkedés

Sportolók

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way
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Szász Emese
női párbajtőr egyéni / epee, individual
1982.09.07., Budapest

176 cm, 68 kg

BSe

Vasas Sc

Felletár györgy, Kopetka Béla/ Kulcsár 
győző
2008 (12. egyéni)

2. (2010, egyéni; 2005, csapat), 3. 
(2006, egyéni)
5. (2007, 2009 – egyéni), 2. (2004, 
2006, 2007 – csapat)
olvasás, zene

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

vívás
FENciNg

vízilabDa 
WatErpolo

a századforduló óta, megszakítás nélkül szerepel az olimpia programjában. Sydneyben 
már a hölgyek is bekapcsolódhattak. a magyar vízilabdázók eddig 9 első, 3 második 
és 3 harmadik helyezést szereztek, s ezzel vezetik a sportág örökranglistáját. a magyar 
férfi vízilabda válogatott a legutóbbi 3 olimpián diadalmaskodott.
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dr. Kemény Dénes
férfi válogatott szövetségi kapitánya
Head coach, men

Merész András
női válogatott szövetségi kapitánya
Head coach, women

Mátéfalvy Csaba
edző
coach

Gulyás Zoltán
edző
coach

Benedek Tibor
edző
coach

Kelemen Attila
edző
coach

vízilabDa
WatErpolo

Szakvezetők  Team Management

dr. Pavlik Attila
orvos (női válogatott)
Doctor (women)

Illés Roland
masszőr
masseur

Horváth Ákos
masszőr
masseur

Kemény Kristóf
technikus
technician

Szakvezetők  Team Management

dr. Gábor Antal
orvos (férfi válogatott)
Doctor (men)

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly Way

A szakvezetés további tagja
Member of Team Management
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Biros Péter

1976.04.05., miskolc      

194 cm, 97 kg

miskolc Vasutas Sc            

egri Vízilabda Klub

Kelemen attila/gerendás györgy 

3-szoros olimpiai bajnok (Sydney, athén, 
peking)
világbajnok (2003) 

európa-bajnok (1999)

horgászás

Hárai Balázs

1987.04.05., Budapest

202 cn, 110 kg

BVSc                

teVa-Vasas-uniQa

Földi lászló

-

4. (2011)

3. (2012)

horgászás, foci

Hosnyánszky Norbert

1984.03.04., Budapest

196 cm, 100 kg

BVSc

Szolnoki Dózsa-KÖZgÉp

Felkai lászló, Kádas géza/ifj. cseh 
Sándor
1. (2008)

4. (2011)

3. (2008, 2012) 

olvasás, filmek

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

WatErpolo

Férfi válogatott

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Kásás Tamás

1976.07.20., Budapest

201 cm, 96 kg

KSi Se (1986)

pro recco (2006)

Vindisch Ferenc/pino porzio

1. (2000, 2004, 2008), 4. (1996)

1. (2003) 2. (1998, 2005, 2007)

1. (1997, 1999) 2. (1995, 2006), 3. 
(2001, 2003, 2008, 2012) 
zene, könyv, tenisz, ac milan, la lakers, 
roger Federer

dr. Kiss Gergely

1977.09.21., Budapest

198 cm, 112 kg

BVSc (1986)

teVa-Vasas-uniQa (2010)

tóth Sándor, godova gábor/Földi 
lászló
1. (2000, 2004, 2008)

1. (2003) 2. 3x(1998, 2005, 2007)

1. (1997, 1999) 2. (2006), 3. (2001, 
2003, 2008, 2012) 
utazás, olvasás, kerékpározás

Madaras Norbert

1979.12.01., eger

191 cm, 91 kg 

egri Vízilabda Klub                    

pro recco (2004)

 -/giuseppe porzio 

2-szeres olimpiai bajnok (athén, 
peking) 
1. (2003) 

2. (2006)

édességek

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly WayvízilabDa
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Nagy Viktor

1984.07.24., Budapest

198 cm, 100 kg

BVSc

teVa-Vasas-uniQa

nagy Károly, Felkai lászló, matusik 
lajos/Földi lászló
 -

2. (2007)

3. (2008)

motorozás, kirándulás, tenisz, póker, 
fotózás

Szécsi Zoltán

1977.12.22., Budapest

198 cm, 100 kg

BVSc (1998)

ZF eger (2007)

Benkő Sándor, Wolf péter, Felkai lászló, 
ambrus tamás/gerendás györgy
1. (2000,2004,2008)

1. (2003), 2. (2005,2007)

2. (2006), 3. (2001,2003, 2008)

horgászat

Szivós Márton

1981.08.19., Budapest

192 cm, 95 kg

KSi Se (1990)

Honvéd (2006-2012), a-Híd Szeged 
Beton (2012)
lakics ilona, Königh györgy, Dömötör 
Zoltán / Vad lajos, Vincze Balázs
 -

2. (2005, 2007)

2. (2006) 

horgászat, mozi 

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

WatErpolo

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

dr. Steinmetz Ádám

1980.08.11., Budapest

198 cm, 104 kg

KSi Se

Vasas Sc

pék gyula, Dömötör Zoltán/Földi lászló

1. (2004)

2. (2005)

2. (2006) 

vadűzés, erdőzúgás 

Varga Dániel

1983.09.25., Budapest

200 cm/

ute 1997                 

primorje rijeka

csombor Zoltàn/ ivan asic

olimpiai bajnok (peking)

világbajnoki ezüstérmes (2005, 2007), 
junior ezüstérmes (2003)
ezüstérmes (2006), junior ezüst (2002), 
ifjúsági európa-bajnok (2001)
fotózás

Varga Dénes

1987.03.29., Budapest

193 cm/

teva-Vasas-plaket                 

primorje rijeka

-

olimpiai bajnok (peking) e

világbajnoki ezüstérem (2006) 

európa-bajnoki ezüstérem (2006)

-

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly WayvízilabDa
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Varga Tamás

1975.07.14., Szolnok

203 cm, 95

Szolnoki VSe               

Debreceni VSe

-
 
2-szeres olimpiai bajnok (athén, 
peking) 

1. (2003)

2. (1995)

sport

Bolonyai Flóra

1991.04.05., Budapest

179 cm, 70 kg

angyalföldi Si, Újpesti VSe

uSc (university of Southern california)

Áts Bertalan/marco pintaric, Jovan Vavic

 -

4. (junior 2009), 2. (2011)

3. (2012)

időtöltés a barátokkal, olvasás

Gangl Edina

1990.06.25., mosonmagyaróvár

181 cm, 64 kg

ute, Újpesti VSe 

ZF-eger (2010) 

Áts Bertalan/Kelemen attila

 -

9. (2011)

3. (2012)

bármilyen sport űzése, olvasás, keresztre-
jtvény fejtés, filmnézés

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

WatErpolo

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Antal Dóra

1993.09.09., eger

169 cm, 62 kg

ZF-eger (1998)

ZF-eger (1998)

Kelemen attila

 -

-

-

orvosi és krimi sorozatok

Bujka Barbara

1986.09.05., Budapest 

173 cm, 81 kg

SV canstatt (1992) 

Despar messina (2010)

Bujka gábor/misiti Francesco

 -

4. (2007), 9. (2011)

3. (2006, 2008, 2012), 5. (2010)

főzés/sütés, barátokkal találkozás, mozi, 
alvás, imádok a kutyámmal játszani

Csabai Dóra

1989.04.20., Budapest

175 cm, 63 kg

angyalföldi Si 

BVSc 

tóth endre/petrovics mátyás

 -

 -

3. (2012)

kosárlabda

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly WayvízilabDa

Női válogatott
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Czigány Dóra

1992.10.23., cegléd

172 cm, 62 kg

restart ceglédi VSe

egri Vízilabda Klub

czigány Károly/Kelemen attila

 -

2. (junior 2012), 9. (2011)

 -

napozás a vízparton

Drávucz Rita

1980.04.14., Szolnok 

180 cm, 68 kg

Szolnok VSe

pro recco

Kiss andrás/riccardo tempestini

6. (2004), 4. (2008)

1. (2005), 2. (2001, 2003)

1. (2001), 3. (2006, 2008, 2012)

kerékpározás, olvasás, kártyajátékok, 
mozi, baráti találkozók

Keszthelyi Rita

1991.12.10., Budapest

177 cm, 67 kg

ute 

Szentesi VK (2011) 

Áts Bertalan,Keszthelyi tibor/ Zantleitner 
Krisztina
 -

2. (junior 2011), 7. (2009), 9. (2011)

3. (2012), 5. (2010)

olvasás, zene hallgatás és film nézés

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

WatErpolo

Név
Name
Születési hely, idő
Birthday/place
Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 
First club
Jelenlegi egyesülete
Current Club
Nevelőedző/edző
Coach
Olimpiai részvétel
Olympic participation
Legjobb vb helyezés
Best WC place
Legjobb Eb helyezés
Best EC place
Hobbi
Hobby

Kisteleki Hanna Anna

1991.03.10., Budapest 
 
174 cm, 65 kg

Újpesti VSe 

BVSc

Benczur márton/petrovics mátyás

-

- 

3. (2012), 5. (2010)

olvasás, film, zene

Menczinger Kata Mária

1989.01.17., Budapest  

178 cm, 68 kg

BVSc, angyalföldi Si

Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda 
egyesület
mihók attila

-

- 

2. (junior 2008), 3. (2012), 5. (2010)

 -

Szűcs Gabriella

1988.03.07., Székesfehérvár   

183 cm, 73 kg

Dunaújvárosi Városi Sportiskola 

Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda 
egyesület
mihók attila

-

7. (2009), 9. (2011) 

3. (2012), 5. (2010)

olvasás, sütés

a bEcsülEtEs játÉK az EgyEtlEN út
Fair play is tHE oNly WayvízilabDa
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Takács Orsolya

1985.05.20., Budapest  
  
190 cm, 83 kg

BVSc 

Szentesi VK

Dolnay ottó/Zantleitner Krisztina

4. (2008)

1. (2005), 4. (2007), 7. (2009), 9. 
(2011) 
3. (2006, 2008, 2012), 5. (2010)

Hobbi: olvasás, filmek-sorozatok, kutya-
sétáltatás, zenehallgatás

Tóth Ildikó

1987.04.23., Budapest    

175 cm, 70 kg

BVSc

BVSc

pesti Ágnes/petrovics mátyás

 -

7. (2009), 9. (2011) 

3. (2012), 5. (2010)

olvasás, kerékpározás

Név
Name

Születési hely, idő
Birthday/place

Magasság/testsúly
Height/weight
Anyaegyesület 

First club
Jelenlegi egyesülete

Current Club
Nevelőedző/edző

Coach
Olimpiai részvétel

Olympic participation
Legjobb vb helyezés

Best WC place
Legjobb Eb helyezés

Best EC place
Hobbi
Hobby

WatErpolo
vízilabDa
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a becsületes játék az egyetlen út
faIr play Is the only way

programoK  
És statisztiKáK
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 25. 
 
Labdarúgás női  csoport mérkőzések

18:00 - 19:45 (F)  Jpn - can  city of coventry stadium  
20:45 - 22:30 (F) sWe - rsa 
17:00 - 18:45 (e) gbr - nzL  cardiff, millennium stadium 
19:45 - 21:30 (e) cam - bra  
18:00 - 19:45 (g) Usa - Fra  glasgow, Hampden park 
20:45 - 22:30 (g) coL - prk  
 

JÚLIUS 26.  
Labdarúgás FérFi csoport mérkőzések 
 
20:45 - 22:30 (c) bLr - nzL  city of coventry stadium 
20:45 - 22:30 (c) bra - egY  cardiff millennium stadium 
18:00 - 19:45 (a) Uae - UrU  manchester, old traford 
21:00 - 22:45 (a) gbr - sen  
15:30 - 17:15 (b) meX - kor  newcastle, st. James park 
18:15 - 20:00 (b) gab - sUi    
13:00 - 14:45 (d) Hon - mar  glasgow, Hampden park 
15:45 - 17:30 (d) esp - Jpn  
 
 
 
JÚLIUS 27. 
 
ÍJászat    
 
10:00 - 12:00 Férfi rangsoroló Lord’s cricket ground 
14:00 - 16:00 női rangsoroló  
20:30 - 23:30 megnyitó  olympic stadium 
    

JÚLIUS 28. 
 
asztaLitenisz   
 
10:00 - 13:45  női egyes selejtező  excel north Hall 1 
  póta georgina,  
 tóth Krisztina 
 női egyes 1 forduló   
  Férfi egyes selejtező  
 pattantyús ádám, 
 zwickl Dániel 
15:30 - 18:30  női egyes 1. forduló   
 Férfi egyes 1. forduló  
 20:00 - 23:00   Férfi egyes 1. forduló  
  női egyes 2. forduló  
 
 
evezés eLőFUtamok     
 
10:30 - 15:10  női kettes előfutam 1-2  eton dorney, buckinghamshire 
 női négypár előfutam 1-2  
  Férfi nyolcas előfutam 1-2  
  Férfi kétpár előfutam 1-3  
  Férfi könnyűsúlyú négyes előfutam 1-3  
  Férfi négypár előfutam 1-3  
  Férfi kettes előfutam 1-3  
 széll Domonkos, 
 simon béla 
  Férfi egypár előfutam 1-5  
   női egypár előfutam 1-5  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 28. 
 
ÍJászat   
 
10:00 - 11:30 Férfi csapat selejtező nyolcaddöntőig  Lord’s cricket ground 
16:00 - 20:00 Férfi csapat negyeddöntő, elődöntő  
 döntő  
 
 
JUdo  

10:30 - 13:30 Férfi -60 kg selejtező 64, 32, 16, 8 excel north Hall 
 női -48 kg selejtező 2    
 csernoviczki Éva 
15:00 - 17:30 Férfi -60 kg döntő  sF, F  
 női -48 kg döntő  
 
 
kerékpár     
 
11:00 - 17:15 Férfi országúti verseny  the mall 
 lovassy Krisztián 
 
 
kéziLabda női csoport mérkőzések  
 
10:30  (a) rUs - ang olympic park, Handball arena 
12:15 (b) esp - kor  
15:30 (a) cro - bra  
17:15 (b) den - sWe   
20:30  (a) mne - gbr  
22:15 (b) nor - Fra   
 

kosárLabda, női csoport mérkőzések   
 
10:00 (a) cHn - cze basketball arena 
12:15 (b) can - rUs  
15:30 (a) tUr - ang  
17:45 (a) Usa - cro  
21:00 (b) bra - Fra  
23:15 (b) aUs - gbr  
 
 
Labdarúgás, női csoport mérkőzések 
  
13:00 - 14:45 (F) Jpn - sWe  city of coventry stadium 
15:45 - 17:15  (F) can - rsa 
15:30 - 17:15 (e) nzL - bra cardiff, millennium stadium 
18:15 - 20:00  (e) gbr - cam  
18:00 - 20:00 (g) Usa - coL glasgow, Hampden park 
20:45 - 22:45  (g) Fra - prk 
 
 
LovagLás    
    
11:00 - 17:45  military első nap egyéni és greenwich park 
 csapat (díjlovaglás) 
 
 
ÖkÖLvÍvás   
    
 
14:30 - 17:30  Férfi 56 kg és 75 kg  excel south Hall 2 
 Harcsa zoltán 
23:30 - 00:30 Férfi 56 kg és 75 kg   
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 28. 
 
rÖpLabda, női csoport mérkőzések   
    
10:30 (a) aLg - Jpn  earls court 
12:30 (b) cHn - srb  
15:45 (a) gbr - rUs  
17:45 (a) ita - dom  
21:00 (b) Usa - kor  
23:00 (b) bra - tUr  
 
 
sportLÖvészet     
 
09:15 - 10:30 női légpuska selejtező  the royal artillery barracs 
11:45 női légpuska döntő  
13:00 Férfi légpisztoly selejtező  
16:30 Férfi légpisztoly döntő  
 
 
strandrÖpLabda     
 
10:00 - 24:00  Férfi és női selejtezők  Horse guards parade 
  
 
súLYemeLés    
 
16:30 - 18:30  női 48 kg döntő excel south Hall 3 
   
 
toLLasLabda    
   
09:30 - 12:00 Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező Wembley arena 
13:30 - 18:00  Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező   
19:30 - 24:00  Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező   
 

tenisz      
 
12:30 - 21:00 Férfi egyes 1. forduló Wimbledon 
 Férfi páros 1. forduló  
  női egyes 1. forduló  
 szávay ágnes, babos tímea  
  női páros 1. forduló   
 
 
torna    
    
12:30 - 14:10  Férfi selejtező 1 csoport north greenwich arena 
 berki krisztián, Hidvégi vid 
16:30 - 18:40  Férfi selejtező 2 csoport  
 21:00 - 23:10  Férfi selejtező 3 csoport  
 
 
úszás eLőFUtamok   
 
11:00 - 14:00 Férfi 400 m vegyes   olympic park aquatics centre 
 Cseh László,Verrasztó Dávid 
 női 100m pillangó   
 Szilagyi Liliána 
  Férfi 400 m gyors   
 Kis Gergő 
  női 400m vegyes    
 Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsa  
  Férfi 100m mell    
 Gyurta Dániel 
  női 4x100 m gyors    
 magyar váltó 
20:30 - 22:35 elődöntők, döntők  
20:30 - 20:37 Férfi 400 m vegyes döntő  
20:40 - 20:48 női 100m pillangó elődöntő   
20:51 - 20:57 Férfi 400m gyors döntő  
21:09 - 21:16 női 400 m vegyes döntő  
21:28 - 21:36 Férfi 100m mell elődöntő  
21:48 - 21:54 női 4x100m gyors döntő   
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 28. 
 
vÍvás   
    
11:30 - 16:30  női tőr egyéni selejtező  excel south Hall 1 
 mohamed aida 
19:00 - 21:30  női tőr egyéni döntő   
  
 
JÚLIUS 29. 
 
asztaLitenisz     
 
10:00 - 13:00  Férfi egyes 2. forduló excel north Hall 
 pattantyus ádám, zwickl Dániel 
  női egyes 2. forduló 1    
14:30 - 17:30  Férfi egyes 2. forduló   
 póta georgina, tóth krisztina 
19:00 - 23:00  női egyes 3. forduló    
 
 
evezés   
 
10:30 - 12:50  Férfi kétpár reményfutam  eton dorney, buckinghamshire 
 Férfi könnyűsúlyú négyes reményfutam  
 Férfi egypár reményfutam 1– 2  
 női egypár reményfutam 
 női könnyűsúlyú kétpár előfutam 1 - 3 
 Férfi könnyűsúlyú kétpár előfutam 1 – 4  
 varga  tamás, Hirling zsolt 
  női nyolcas előfutam 1 - 2  
 

gYepLabda női csoport mérkőzések  
   
09:30 - 11:00 (b) nzL - aUs riverbank arena . olympic park 
11:45 - 13:15 (a) ned - beL  
14:45 - 16:15 (a) cHn - kor  
17:00 - 18:30 (b) arg - rsa  
20:00 - 21:30 (a) gbr - Jpn  
22:15 - 23:45 (b) ger - Usa   
 
 
ÍJászat    

10:00 - 11:30 női csapat selejtező nyolcaddöntőig Lord’s cricket ground 
6:00 - 20:00  női csapat negyeddöntő,  
 elődöntő, döntő   
 
 
JUdo   
    
10:30 - 13:30  Férfi -66 kg selejtező  excel north Hall 2 
 ungvári miklós 
  női -52 kg selejtező  
15:00 - 17:30  Férfi -66 kg döntő  
  női -52 kg döntő  
 
 
kaJak-kenU szLaLom   
   
14:30 - 18:40 Férfi c-1, k -1 előfutam Lee valley White Water centre 
 
 
kerékpár országúti    
 
13:00 - 17:15  női országúti verseny  the mall 
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 29.  
 
kéziLabda, FérFi csoport mérkőzések   
 
10:30 - 11:45  (a) isL - arg olympic park Handball arena 
12:15 - 13:30  (b) cro - kor  
15:30 - 16:45  (a) sWe - tUn  
17:15 - 18:30  (b) esp - srb   
20:30 - 21:45  (a) Fra - gbr  
22:15 - 23:30  (b) HUn - den   
 
 
kosárLabda, FérFi csoport mérkőzések    
 
10:00 - 11:15  (a) ngr - tUn olympic park basketball arena 
12:15 - 13:30  (b) bra - aUs  
15:30 - 16:45  (a) Usa - Fra  
17:45 - 18:30  (b) esp - cHn   
21:00 - 22:15  (b) rUs - gbr  
23:15 - 00:30  (a) arg - LtU  

Labdarúgás (Fb), FérFi csoport mérkőzések 
 
13:00 - 14:45  (c) egY - nzL old trafford, manchestert 
16:00 - 17:45   (c) bra - bLr  
15:30 - 17:15  (b) meX - gab city of coventry stadium, coventry 
18:15 : 20:00   (b) kor - sUi  
18:00 - 19:45  (d) Jpn - mar  st. James’ park, newcastle 
20:45 - 22:30  (d) esp - Hon  
18:00 - 19:45  (a) sen - UrU  Wembley stadium 
 20:45 - 22:30  (a) gbr - Uae  
 

LovagLás, miLitarY    
    
11:00 - 17:15   egyéni és csapat díjlovaglás 2. nap greenwich park 
  
 
műUgrás    
    
16:00 - 17:15   női szinkron műugrás 3 m  olympic park aquatics centre 
 
 
ÖkÖLvÍvás    
    
14:30 - 17:30   Férfi 60 kg és 69 kg  excel south Hall 2 
  varga miklós – 60 kg 
23:30 - 00:30  Férfi 60 kg és 69 kg   
 
 
rÖpLabda, FérFi csoport mérkőzések   
 
10:30 - 12:00  (a) gbr - bUL earl’s court 
12:30 - 14:00   (b) rUs - ger  
15:45 - 17:15   (a)aUs - arg  
17:45 - 19:15    (b) Usa - srb  
21:00 - 22:30   (a) ita - poL  
23:00 - 00:30   (b) bra - tUn  
 
 
sportLÖvészet   
 
10:00 - 18:30   ??? the royal artillery barracs 
10:00 - 11:15  női légpisztoly selejtező   
  csonka zsófia 
11:45  női légpisztoly döntő  
10:00 - 16:00  női skeet selejtező döntő  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 29.  
 
strandrÖpLabda   
    
10:00 - 13:50  férfi, női selejtező Horse guards parade 
15:30 - 19:20  férfi, női selejtező  
21:00 - 00:50  férfi, női selejtező  

súLYemeLés    
   
11:00 - 13:00  férfi 56 kg „b” csoport excel south Hall 
13:30 - 15:00  női 53 kg „b” csoport 3  
16:30 - 18:30  női 53 kg „a” csoport   
20:00 - 22:00  férfi 56 kg „a” csoport   
 
 
tenisz    
 
12:30 - 21:00  Férfi egyes 1. forduló Wimbledon  
   Férfi páros 1. forduló  
   női egyes 1. forduló  
   női páros 1. forduló   
  szávay ágnes, babos timea 
 
 
toLLasLabda     
 
09:30 - 12:00   Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező  Wembley arena 
13:30 - 18:00   Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező   
19:30 - 00:00   Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező   
 

torna     
 
10:30 - 13:45  női selejtező north greenwich arena 
  böczögő Dorina  
15:45 - 19:00  női selejtező  
21:00 - 22:30  női selejtező  
 
 
úszás      
  
11:00 - 13:50   előfutamok olympic park aquatics centre 
11:00 - 11:19   női 100 m hát  
   povázsay Eszter 
11:24 - 12:08  Férfi 200 m gyors  
  Kozma Dominik 
12:13 - 12:33 -   női 100 m mell  
   sztankovics anna 
12:38 - 13:05 -  Férfi 100 m hát  
   bohus richárd 
13:10 - 13:37 -   női 400 m gyors   
  Kapás boglárka, risztov Éva 
13:41 - 13:50 -   Férfi 4x100 m gyors   
   magyar váltó 
20:30 - 22:35  elődöntők, döntők  
20:30 - 20:34   női 100 m pillangó döntő  
20:36 - 20:45   Férfi 200 m gyors elődöntő  
20:47 - 20:55   női 100 m mell elődöntő  
21:07 - 21:11   Férfi 100 m mell döntő  
21:13 - 21:21   női 400 m gyors döntő  
21:24 - 21:32   női 100 m hát elődöntő  
21:45 - 21:53   Férfi 100 m hát elődöntő  
21:55 - 22:01   Férfi 4x100 m gyors döntő   
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 29.  
 
vitorLázás    
    
13:00 - 19:00  Férfi Finn olympic park aquatics centre 
  Férfi star  
  női elliot 6m X  
 
 
vÍvás      
    
11:30 - 15:00   Férfi kard egyéni selejtező 1   excel south Hall 
  szilágyi áron 
19:00 - 20:50   Férfi kard egyéni döntő   
 
 
vÍziLabda, FérFi csoport mérkőzések   
 
11:00 - 12:20  (a) gre - cro olympic park Water polo arena 
12:20 - 13:40   (a) kaz - esp  
15:10 - 16:30  (a) ita - aUs  
16:30 - 17:50    (b)HUn – srb  
19:20 - 20:40  (b) roU - gbr  
20:40 - 22:00   (b) mne – Usa  
 
 
JÚLIUS 30.  
asztaLitenisz     
 
11:00 - 15:00   Férfi egyes 3. forduló excel north Hall 1 
  pattantyus ádám, zwickl Dániel 
16:30 - 18:30   női egyes 4. forduló   
  póta georgina, tóth Krisztina 
 20:00 - 22:00   Férfi egyes 4. forduló   
 

evezés     
    
10:30 - 12:10   Férfi kettes reményfutam   eton dorney, buckinghamshire 
  széll Domonkos, simon béla 
   Férfi négyes előfutam 
   Férfi nyolcas reményfutam 
   Férfi négypár reményfutam 
   női kettes reményfutam 
   női kétpár előfutam 
   női négypár reményfutam  
 
 
gYepLabda, FérFi csoport mérkőzések   
 
09:30 - 11:00  (b) kor - nzL olympic park - Hockey centre 
11:45 - 13:15   (a) aUs - rsa   
14:45 - 16:15  (a) esp - pak  
17:00 - 18:30   (b) ned - ind   
20:00 - 21:30    (a) gbr - arg  
22:15 - 23:45  (b) ger - beL   
 
 
ÍJászat      
 
10:00 - 14:00  Férfi - női egyéni selejtező Lord’s cricket ground 
16:00 - 18:40   Férfi - női egyéni selejtező   
 
 
JUdo      
    
10:30 - 13:30  Férfi -73 kg selejtező excel north Hall 2 
  női -57 kg selejtező    
  Karakas Hedvig 
15:00 - 17:30   Férfi -73 kg döntő  
   női -57 kg döntő  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 30.  
 
kaJak-kenU szLaLom   
 
14:30 - 18:30  Férfi c-2, női k-1 előfutam  Lee valley White Water centre 
 
 
kéziLabda, női csoport mérkőzések  

10:30 - 11:45  (a) ang - cro olympic park, Handball arena 
12:15 - 13:45  (b) kor - den  
15:30 - 16:45  (a) gbr - rUs  
17:15 - 18:45  (b) Fra - esp  
20:30 - 21:00  (a) bra - mne  
22:15 - 23:45  (b) sWe - nor  
 
 
kosárLabda, női csoport mérkőzések   
 
10:00 - 11:30   (a) cro - cHn olympic park basketball arena 
12:15 - 13:45    (a) cze - tUr  
15:30 - 17:00    (b) Fra - aUs  
17:45 - 19:15   (b) rUs - bra  
21:00 - 22:30   (b) gbr - can  
23:15 - 00:45   (a) ang - Usa  
 
 
LovagLás    
 
13:30 - 18:30   military egyéni és csapat-, terepverseny  greenwich park 
 
 
műUgrás      
  
16:00 - 17:15  Férfi szinkron tornyugrás 10 m  olympic park aquatics centre 
 
 
 

ÖkÖLvÍvás  
 
14:30 - 17:30   Férfi 52 kg és 81 kg  excel south Hall 2  
23:30 - 00:30   Férfi 52 kg és 81 kg   
 
 
rÖpLabda, női csoport mérkőzések   
  
10:30 - 12:00   (b) cHn - tUr earl’s court 
12:30 - 14:00   (b) sbr - kor  
15:45 - 17:15   (a) dom - rUs  
17:45 - 19:15   (b) Usa - bra   
21:00 - 22:30   (a) ita - Jpn  
23:00 - 00:30   (a) gbr - aLg   
 
 
sportLÖvészet     
 
10:00 - 15:30   Férfi légpuska selejtező, döntő the royal artillery barracs 
   sidi péter 
  Férfi skeet selejtező  
 
 
strandrÖpLabda     
    
10:00 - 13:50   Férfi, női selejtező  Horse guards parade 
15:30 - 19:20    Férfi, női selejtező   
21:00 - 00:45    Férfi, női selejtező   
 
  
súLYemeLés   
  
11:00 - 15:00   Férfi 62 kg „b” csoport  excel south Hall 3 
  női 58 kg „b” csoport  
16:30 - 18:30   női 58 kg „a” csoport  
20:00 - 22:00   Férfi 62 kg „a” csoport  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 30.  
 
tenisz     
 
12:30 - 21:00   Férfi egyes 2. forduló   Wimbledon 
  Férfi páros 2. forduló 
   női egyes 2. forduló   
  szávay andrea, babos timea 
   női páros 2. forduló  
 
 
torna      
 
17:30 - 20:30   Férfi csapat döntő  north greenwich arena 
   
 
toLLasLabda     
    
09:30 - 12:00   Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező  Wembley arena 
13:30 - 18:00   Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező  
19:30 - 00:00    Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező  
 
 
vitorLázás     
    
13:00 - 19:00   Férfi 49-es 1-2 futam Weymouth and portland 
  Férfi Finn 3-4 futam 
   Férfi Laser 1-2 futam  
  berecz zsombor 
   Férfi star 3-4 futam 
   női elliot 6m 
   női Laser radial 1-2 futam 

úszás  eLőFUtamok   
    
11:00 - 11:34   női 200m gyors   olympic park aquatics centre 
         mutina ágnes  
11:38 - 12:01   Férfi 200 m pillangó    
       biczó bence, cseh lászló 
12:06 - 12:38   női 200 m vegyes     
       Hosszú Katinka, verrasztó Evelyn 
20:30 - 22:15   elődöntők, döntők  
20:30 - 20:40   női 200 m gyors elődöntő  
20:43 - 20:47   Férfi 200 m gyors döntő  
20:50 - 20:55   női 100 m hát döntő  
20:58 - 21:02   Férfi 100 m hát döntő  
21:15 - 21:19   női 100 m mell döntő  
21:31 - 21:41   Férfi 200 m pillangó elődöntő  
21:53 - 22:03   női 200 m vegyes elődöntő   
 
 
vÍvás     
    
11:30 - 16:30   női párbajtőr egyéni selejtező excel south Hall 1 
  szász Emese   
19:00 - 21:30   női párbajtőr egyéni döntő   
 
 
vÍziLabda, női csoport mérkőzések        
    
15:10 - 16:30   (a) esp - cHn olympic park Water polo arena 
16:30 -  17:50    (b) ita -  aUs  
19:20 - 20:40   (b) gbr - rUs  
20:40 - 22:00   (a) HuN – usa  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 31. 
 
asztaLitenisz    
 
11:00 - 15:00   női egyes negyeddöntő excel north Hall 1 
17:00 - 19:00   női egyes elődöntő  
21:00 - 23:00   Férfi egyes negyeddöntő  
 
 
evezés      
 
10:30 - 13:40  Férfi négyes reményfutam excel north Hall 1 
   Férfi könnyűsúlyú négyes reményfutam 
   Férfi egypár negyeddöntő 
   Férfi kétpár elődöntő 
   Férfi könnyűsúlyú kétpár reményfutam   
  varga tamás, Hirling zsolt 
   női nyolcas reményfutam 
   női egypár negyeddöntő 
   női kétpár reményfutam 
   női könnyűsúlyú kétpár reményfutam  
 
 
gYepLabda, női seLeJtező     
    
09:30 - 11:00   (b) rsa - nzL olympic park- Hockey centre 
11:45 - 13:15   (a) ned - Jpn  
14:45 - 16:15   (a) beL - cHn  
17:00 - 18:30   (a) gbr - kor  
20:00 - 21:30  (b) arg - Usa  
22:15 - 23:45   (b) ger - aUs  

 

ÍJászat    
 
10:00 - 14:00   Férfi - női egyéni selejtező Lord’s cricket ground 
16:00 - 18:40   Férfi - női egyéni selejtező  
 
 
JUdo      
 
10:30 - 13:30   Férfi -81 kg selejtező excel north Hall 2 
  csoknyai lászló 
   női -63 kg selejtező  
15:00 - 17:30   Férfi -81 kg döntő 
   női -63 kg döntő  
 
 
kaJak-kenU szLaLom    
    
14:30 - 16:30   Férfi c-1 elődöntő, döntő  Lee valley White Water centre 
   
 
kéziLabda, FérFi csoport mérkőzések  
 
10:30 - 12:00   (a) tUn - isL  olympic park Handball arena 
12:15 - 13:45  (b) kor - HUn  
15:30 - 17:00   (a) gbr - sWe  
17:15 - 18:45  (b) srb - cro  
20:30 - 22:00   (b) den - esp  
22:15 - 23:45  (a) arg - Fra  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 31.  
 
kosárLabda, FérFi csoport mérkőzések    
 
10:00 - 11:15  (b) cHn - rUs olympic park basketball arena 
12:15 - 13:30   (b)  aUs - esp  
15:30 - 16:45   (a) LtU - ngr  
17:45 - 18:30   (b) gbr - bra  
21:00 - 22:15  (a) Fra - arg  
23:15 - 00:30   (a) tUn - Usa 

 
Labdarúgás, női csoport mérkőzések 
    
15:30 - 17:15   (F) Jpn - rsa  milleneum stadium, cardiff  
15:30 - 17:15   (F) can - sWe  st. James’ park, newcastle 
18:15 - 20:00   (g) Fra - coL  ??? 
18:15 - 20:00   (g) Usa - prk  old trafford, manchester  
20:45 - 22:30   (e) nzL - cmr  city of coventry stadium, coventry 
20:45 - 21:30  (e) gbr - bra  Wembley stadium  
 
 
LovagLás     
 
11:30 - 17:00   military egyéni és csapat díjugratás  greenwich park 
 
 
műUgrás      
    
16:00 - 17:10   női szinkron toronyugrás 10 m  olympic park aquatics centre 
 
 
ÖkÖLvÍvás       
  
14:30 - 17:30   Férfi 49 kg és 64 kg  excel south Hall 2 
  Káté gyula 
23:30 - 00:30   Férfi 49 kg és 64 kg   

rÖpLabda, FérFi csoport mérkőzések  
 
10:30 - 12:00   (b) srb - tUn  earl’s court 
12:30 - 14:00   (a) poL - bUL   
15:45 - 17:15   (a) ita - arg  
17:45 - 19:15   (b) Usa - ger   
21:00 - 22:30   (a) gbr - aUs  
23:00 - 00:30   (b) bra - rUs   
 
 
sportLÖvészet     
  
10:00 - 16:15   Férfi skeet selejtező, döntő  the royal artillery barracs 
 
 
strandrÖpLabda     
    
10:00 - 13:50   Férfi, női selejtező  Horse guards parade 
15:30 - 19:20   Férfi, női selejtező   
21:00 - 00:50   Férfi, női selejtező   
 
 
súLYemeLés       
    
11:00 - 15:00   Férfi 69 kg „b” csoport excel south Hall 3 
  női 63 kg „b” csoport   
 16:30 - 18:30   női 63 kg „a” csoport   
 20:00 - 22:00   Férfi 69 kg „a” csoport   
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

JÚLIUS 31.  
 
tenisz    
    
12:30 - 21:00   Férfi egyes 2. forduló Wimbledon 
   Férfi páros negyeddöntő 
   női egyes 2. forduló  
  szávay ágnes, babos timea 
   női páros 2. negyeddöntő  
 
 
toLLasLabda      
 
09:30 - 12:00   Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező Wembley arena 
13:30 - 18:00   Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező  
19:30 - 24:00   Férfi, női, páros, vegyespáros selejtező   
 
 
torna      
 
17:30 - 19:40   női csapat döntő  north greenwich arena 
 
 
vitorLázás     
 
13:00 - 19:00  Férfi 49-es Weymouth and portland 
   Férfi Finn 
   Férfi Laser   
  berecz zsombor 
   Férfi rs:X szörf  
  gádorfalvy áron 
   Férfi star 
   női elliot 6m 
   női Laser radial 
   női rs:X szörf    
  Detre Diána 

úszás     
 
11:00 - 13:15   előfutamok   olympic park aquatics centre 
  Férfi 100 m gyors  
  Kozma Dominik 
  Férfi 200 m mell   
  gyurta Dániel, molnár ákos 
  Férfi 4x200 m gyors  
  magyar váltó 
  női 200 m pillangó  
  jakabos zsuzsanna, Hosszú Katinka 
20:30 - 22:20   elődöntő, döntők olympic park aquatics centre 
  Férfi 100 m gyors elődöntő 
  Férfi 200 m mell elődöntő 
  Férfi 200 m pillangó döntő 
  Férfi 4x200 m gyors döntő 
  női 200 m pillangó elődöntő 
  női 200 m gyors döntő 
  női 200 m vegyes döntő  
 
 
vÍvás     
  
11:30 - 16:30  Férfi tőr egyéni selejtező excel south Hall 1 
19:00 - 21:30  Férfi tőr egyéni döntő  
 
 
vÍziLabda, FérFi csoport mérkőzések  
 
11:00 - 12.20   (B) HUN – MNE olympic park Water polo arena 
12:20 - 13:40  (a) cro - esp  
15:10 - 16:30  (a) aUs - kaz  
16:30 - 17:50  (a) gre - ita  
19:20 - 20:40  (b) srb - gbr   
20:40 - 22:00  (b) Usa - roU  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 1. 
 
asztaLitenisz     
 
11:00 - 13:00   Férfi egyes negyeddöntő  excel north Hall 1 
15:30 - 17:30   női egyes döntő   
 
 
evezés       
 
10:30 - 13:50   Férfi kettes elődöntő eton dorney, buckinghamshire 
  széll Domonkos, simon béla 
   Férfi nyolcas döntő 
   Férfi egypár elődöntő  
   Férfi könnyűsúlyú kétpár helyosztó   
  varga tamás, Hirling zsolt 
   női négypár elődöntő 
   női kettes döntő 
   női négypár döntő  
 
 
gYepLabda, FérFi seLeJtező    
   
09:30 - 11:00   (a) esp - aUs olympic park- Hockey centre 
11:45 - 13:15   (b) beL - ned  
14:45 - 16:15   (b) nzL - ind  
17:00 - 18:30    (a) rsa - gbr   
20:00 - 21:30  (a) pak - arg  
22:15 - 23:45    (b) kor - ger   
 
 
ÍJászat      
 
10:00 - 14:00   Férfi - női egyéni selejtező  Lord’s cricket ground 
16:00 - 18:40   Férfi - női egyéni selejtező   

JUdo      
 
10:30 - 13:30   Férfi -90 kg selejtező excel north Hall 2 
  madarász tamás 
   női -70 kg selejtező   
  mészáros anett 
16:00 - 18:40  Férfi -90 kg döntő   
   női -70 kg döntő  
 
 
kaJak-kenU szLaLom     
    
14:30 - 17:05   Férfi k-1 elődöntő, döntő  Lee valley White Water centre 
 
 
kerékpár országúti     
 
11:00 - 12:30   női időfutam verseny  the mall 
14:00 - 17:15    Férfi időfutam verseny   
 
 
kéziLabda, női csoportmérkőzés   
   
10:30 - 12:00   (b) nor - kor  olympic park Handball arena 
12:15 - 13:45  (a) mne - ang  
15:30 - 17:00   (b) Fra - sWe  
17:15 - 18:45  (a) gbr - bra  
20:30 - 22:00   (b) esp - cro  
22:15 - 23:45  (a) rUs - Fra  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 1. 
 
kosárLabda, női csoport mérkőzések   
 
10:00 - 11:30   (b) can - Fra olympic park basketball arena 
12:15 - 13:45    (a) cHn - ang  
15:30 - 17:00    (b) aUs - bra  
17:45 - 19:15   (b) gbr - rUs  
21:00 - 22:30   (a) cro - cze  
23:15 - 00:45   (a)  Usa - tUr  
 
 
Labdarúgás, FérFi csoport mérkőzések 
  
15:30 - 17:15   (c) egY - bLr  Hampden park, glasgow 
15:30 - 17:30   (c) bra - nzL  st. James’ park, newcastle   
18:00 - 19:45   (d) Jpn - Hon        city of coventry stadium, coventry 
20:45 - 22:30   (a) sen - Uae   
18:00 - 19:45   (b) meX - sUi  millennium stadium, cardiff 
20:45 - 22:30   (a) gbr - UrU    
18:00 - 19:45   (d) esp - mar  old trafford, manchester  
18:00 - 19:45   (b) kor - gab  Wembley stadium  

műUgrás      
     
16:00 - 17:15   Férfi szinkron műugrás 3 m  olympic park aquatics centre 
 
 
ÖkÖLvÍvás      
    
14:30 - 17:30   Férfi 56, 91 és +91 kg  nyolcaddöntő excel south Hall 2 
23:30 - 00:30   Férfi 56, 91 és +91 kg nyolcaddöntő  
 

rÖpLabda, női csoport mérkőzések  
 
10:30 - 12:00   (a) dom - Jpn  earl’s court 
12:30 - 14:00   (a) aLg - rUs   
15:45 - 17:15   (b) srb - tUr  
17:45 - 19:15   (a) gbr - ita   
21:00 - 22:30   (b) Usa - cHn  
23:00 - 00:30   (b) bra - kor   
  
 
sportLÖvészet    
 
10:00 - 17:15   női sportpisztoly selejtező, döntő  the royal artillery barracs 
  csonka zsófia 
 
 
strandrÖpLabda    
  
10:00 - 13:50   Férfi, női selejtező  Horse guards parade 
15:30 - 19:20   Férfi, női selejtező   
21:00 - 00:50   Férfi, női selejtező  
 
 
súLYemeLés      
    
11:00 - 15:00   Férfi 77 kg „b” csoport excel south Hall 3 
  női 69 kg „b” csoport  
16:30 - 18:30   női 69 kg „a” csoport   
20:00 - 22:00   Férfi 77 kg „a” csoport  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 1. 
 
tenisz    
    
12:30 - 21:00   Férfi egyes 3. forduló Wimbledon 
   női egyes 3. forduló  
  szávay ágnes 
   vegyespáros 1 forduló  

toLLasLabda     
    
10:00 - 12:00   Férfi, női, vegyespáros negyeddöntő.  Wembley arena 
13:30 - 16:30   Férfi, női, vegyespáros negyeddöntő.   
18:00 - 21:00   Férfi, női, vegyespáros negyeddöntő.   
 
 
torna      
    
17:30 - 20:35   Férfi összetett egyéni döntő  north greenwich arena 
  Hidvégi vid 
 
 
vitorLázás    
    
13:00 - 19:00  Férfi 49-es Weymouth and portland 
   Férfi Laser     
  berecz zsombor 
   Férfi rs:X szörf   
  gádorfalvy áron 
   női elliot 6m 
   női Laser radial 
   női rs:X szörf    
  Detre Diána  
 

úszás     
 
11:00 - 14:05   előfutamok    olympic park aquatics centre 
   Férfi 200 m hát   
  bernek péter, balog gábor 
   Férfi 200 m vegyes   
  cseh lászló, verrasztó Dávid 
  női 100 m gyors    
  női 200 m mell  
  női 4x200 m gyors    
  magyar  váltó  
20:30 - 22:35  elődöntők, döntők olympic park aquatics centre 
  Férfi 200 m hát elődöntő 
   Férfi 200 m vegyes elődöntő 
   Férfi 100 m gyors döntő 
   Férfi 200 m mell döntő 
   női 100 m gyors elődöntő 
   női 200 m mell elődöntő 
   női 200 m pillangó döntő 
   női 4x200 m gyors döntő 
 
 
vÍvás     
    
10:00 - 16:40   Férfi párbajtőr egyéni selejtező excel south Hall 1 
  imre géza 
   női kard egyéni selejtező  
18:30 - 22:20    Férfi párbajtőr egyéni döntő  
   női kard egyéni döntő  
 
 
vÍziLabda, női csoport mérkőzések  
  
15:10 - 16:30   (a) HuN - cHN  olympic park Water polo arena 
16:30 - 17:50   (b) ita - rUs   
19:20 - 20:40   (a) esp - Usa  
20:40 - 22:00   (b) gbr - aUs 
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 2. 
 
asztaLitenisz   
 
11:00 - 13:00   Férfi egyes elődöntő  excel north Hall 1 
15:30 - 17:30    Férfi egyes döntő   
 
 
evezés     
  
10:30 - 13:50   Férfi négyes elődöntő eton dorney, buckinghamshire 
  Férfi könnyűsúlyú négyes döntő 
   Férfi kétpár döntő 
   Férfi könnyűsúlyú kétpár elődöntő   
  varga tamás, Hirling zsolt 
   női nyolcas döntő 
   női egypár elődöntő 
  női könnyűsúlyú kétpár elődöntő  
 
 
gYepLabda, női seLeJtezők    
 
09:30 - 11:00   (a) kor - Jpn olympic park- Hockey centre 
11:45 - 13:15    (b) aUs - Usa   
14:45 - 16:15   (a) cHn - ned  
17:00 - 18:30   (b) rsa - ger  
20:00 - 21:30   (a) beL - gbr  
22:15 - 23:45   (a) nzL - arg   
 
 
ÍJászat      
 
10:00 - 11:45   női elődöntő  Lord’s cricket ground 
15:00 - 17:20   női döntő  

 

JUdo      
  
10:30 - 13:30   Férfi -100 kg selejtező excel north Hall 
   női -78 kg selejtező 2    
  joó abigél 
15:00 - 17:30  Férfi -100 kg döntő  
   női -78 kg döntő  
 
 
kaJak-kenU szLaLom    

14:30 - 18:00   Férfi c-2 elődöntő, döntő Lee valley White Water centre 
   női k-1 elődöntő, döntő  
 
 
kerékpár páLYa    
    
17:00 - 19:30   Férfi üldözéses csapat előfutam olympic park velodrome 
   Férfi sprint csapat döntő 
   női sprint csapat döntő  
 
 
kéziLabda, FérFi csoport mérkőzések   
 
10:30 - 12:00   (b) esp - kor  olympic park Handball arena 
12:15 - 13:45  (a) Fra -  tUn  
15:30 - 17:00   (b) cro - HUn  
17:15 - 18:45  (a) gbr - arg  
20:30 - 22:00   (b) srb - den  
22:15 - 23:45  (a) sWe - isL  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 2.  
 
kosárLabda, FérFi csoport mérkőzések    
 
10:00 - 11:15  (a) Fra - LtU olympic park basketball arena 
12:15 - 13:30   (b)  aUs - cHn  
15:30 - 16:45   (a) arg - tUn  
17:45 - 18:30   (b) bra - rUs  
21:00 - 22:15  (a) esp - gbr  
23:15 - 00:30   (a) Usa - ngr 

 
LovagLás     
    
12:00 - 16:30   díjlovagló csapat 1. nap  greenwich park 
 
 
ÖkÖLvÍvás     
 
14:30 - 16:30   Férfi 60 kg, 75 kg nyolcaddöntő excel south Hall 2 
  varga miklós, Harcsa zoltán  
21:30 - 23:30  Férfi 60 kg, 75 kg nyolcaddöntő   
 
 
rÖpLabda, FérFi csoport mérkőzések  
 
10:30 - 12:00   (b) srb - ger  earl’s court 
12:30 - 14:00   (a) aUs - bUL   
15:45 - 17:15   (b) rUs - tUn  
17:45 - 19:15   (a) poL - arg   
21:00 - 22:30   (b) bra - Usa  
23:00 - 00:30   (a) gbr - ita   
 

sportLÖvészet     
  
10:00 - 17:15   Férfi gyorstüzelő pisztoly selejtező the royal artillery barracs 
      Férfi dupla trapp selejtező, döntő  
  bognár richárd 
 
 
strandrÖpLabda    
   
10:00 - 13:50   Férfi, női selejtező  Horse guards parade 
15:30 - 19:20   Férfi, női selejtező 2  
1:00 - 00:50   Férfi, női selejtező   
 
 
tenisz    
    
12:30 - 21:00   Férfi egyes negyeddöntő Wimbledon 
   Férfi páros elődöntő  
   női egyes negyeddöntő  
   női páros elődöntő   
   vegyespáros negyeddöntő  
 
 
toLLasLabda 
 
10:00 - 12:00  Férfi, női, vegyespáros negyeddöntő Wembley arena 
13:30 - 16:30   Férfi, női, vegyespáros negyeddöntő  
18:00 - 21:00   Férfi, női, vegyespáros negyeddöntő  
 
 
torna      
 
17:30 - 19:30   női összetett egyéni döntő  north greenwich arena  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 2.  
 
úszás 
 
11:00 - 13:10   előfutamok ??? 
  Férfi 50 m gyors   
  takács Krisztián 
  Férfi 100 m pillangó   
  pulai bence 
  női 200 m hát     
  szekeres Dorina 
  női 800 m gyors   
  Kapás boglárka, risztov Éva 
20:30 - 22:05   elődöntők, döntők 
   Férfi 50 m gyors elődöntő 
   Férfi 100 m pillangó  
   Férfi 200 m hát döntő 
   Férfi 200 m vegyes döntő 
   női 200 m hát elődöntő 
   női 100 m gyors döntő 
   női 200 m mell döntő  
 
 
vitorLázás      
  
13:00 - 19:00   Férfi 49-es Weymouth and portland 
   Férfi rs:X szörf   
  gádorfalvy áron 
   Férfi Finn 
   Férfi star 
   női rs:X szörf   
  Detre Diána 
    női elliot 6m  

vÍvás      
     
10:00 - 17:30   női tőr csapat selejtező  Excel south Hall 1 
19:00 - 21:50   női tőr csapat döntő  Excel south Hall 1 
 
 
vÍziLabda, FérFi csoport mérkőzések   
 
11:00 - 12:20   (a) esp - aUs olympic park Water polo arena 
12:20 - 13:40   (a) kaz - gre  olympic park Water polo arena 
15:10 - 16:30   (b) mne - srb olympic park Water polo arena 
16:30 - 17:50   (B) ROU - HUN  olympic park Water polo arena 
19:20 - 20:40   (b) gbr - Usa olympic park Water polo arena 
20:40 - 22:00   (a) ita - cro olympic park Water polo arena 
 
 
AUGUSZTUS 3. 
 
 
asztaLitenisz     
    
11:00 - 14:00   női csapat 1. forduló  excel north Hall 1 
15:30 - 18:30   női csapat 1. forduló  excel north Hall 1 
20:00 - 23:00   női csapat 1. forduló excel north Hall 1 
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 3.  
 
atLétika     
    
11:00 - 14:45  Férfi 400 m gát előfutam olympic stadium 
   Férfi 3000 m akadály előfutam  
  minczér albert 
   Férfi kalapács selejtező   
  pars Krisztián 
   Férfi súlylökés selejtező    
  Kürthy lajos 
   női 100 m előfutam 
   női 400 m előfutam 
   női hármasugrás selejtező 
   női hétpróba 100 m gát    
  Farkas györgyi 
   női hétpróba magasugrás   
  Farkas györgyi 
20:00 - 22:55   Férfi 1500 m előfutam olympic stadium 
   Férfi távolugrás selejtező 
   Férfi súlylökés döntő 
   női 100 m előfutam 
   női 10 000 m döntő 
   női diszkosz selejtező 
   női hétpróba súlylökés  
  Farkas györgyi 
   női hétpróba 200 m   
  Farkas györgyi 
 
 
evezés     
  
10:30 - 13:50   Férfi kettes döntő eton dorney, buckinghamshire  
   Férfi egypár döntő 
   női négypár döntő 
   női kétpár döntő  

 
gUmiasztaL 
 
15:00 - 17:15   Férfi selejtező, döntő  north greenwich arena 
 
 
gYepLabda, FérFi csoport mérkőzések   
  
09:30 - 11:00  (a) aUs - arg riverbank arena - Hockey centre 
11:45 - 13:15  (b) ned - nzL  riverbank arena - Hockey centre 
14:45 - 16:15  (b) ger - ned riverbank arena - Hockey centre 
17:00 - 18:30  (a) gbr - pak  riverbank arena - Hockey centre 
20:00 - 21:30  (a) rsa - esp riverbank arena - Hockey centre 
22:15 - 23:45   (b) beL - kor  riverbank arena - Hockey centre 
 
 
ÍJászat     
 
10:00 - 11:45   Férfi elődöntő  Lord’s cricket ground 
15:00 - 17:20   Férfi döntő  Lord’s cricket ground 
 
 
JUdo       
  
10:30 - 13:30   Férfi +100 kg selejtező  excel north Hall 
  bor barna 
   női +78 kg selejtező  
15:00 - 17:30   Férfi +100 kg döntő excel north Hall 
    női +78 kg döntő  
 
 
kerékpár páLYa     
  
17:00 - 19:55   Férfi üldözéses csapat döntő olympic park velodrome  
   női keirin döntő 
   női üldözéses csapat előfutam  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 3.  
 
kéziLabda, női csoportmérkőzés   
  
10:30 - 12:00   (a) ang - gbr  olympic park Handball arena 
12:15 - 13:45  (b) kor - Fra olympic park Handball arena 
15:30 - 17:00   (a) cro - mne olympic park Handball arena 
17:15 - 18:45  (a) rUs - bra olympic park Handball arena 
20:30 - 22:00   (b) esp - sWe olympic park Handball arena 
22:15 - 23:45  (b) den - nor olympic park Handball arena 
 
 
kosárLabda, női csoport mérkőzések   
 
10:00 - 11:30   (a) ang - cro olympic park basketball arena 
12:15 - 13:45    (b) rUs - aUs  olympic park basketball arena 
15:30 - 17:00    (b)  bra – can olympic park basketball arena 
18:45 - 20:15   (a) tUr  -  cHn  olympic park basketball arena 
21:00 - 22:30   (b) Fra - gbr olympic park basketball arena 
23:15 - 00:45   (a)  cze - Usa olympic park basketball arena 
 
 
Labdarúgás, női negYeddÖntők 
    
13:00 - 15:00  (19) 1F - 2g Hampden park, glasgow 
15:30 - 17:30  (20) 1g - 3e/F  st. James’ park, newcastle  
18:00 - 20:00   (21) 2e - 2F millennium stadium, cardiff  
20:30 - 22:30   (22) 1e - 3F/g  city of coventry stadium, coventry  
 
 
LovagLás     
    
12:00 - 16:30  díjlovagló csapat 2. nap  greenwich park 
 
 

műUgrás    
    
15:30 - 18:30   női műugrás 3m selejtező olympic park aquatics centre 
  barta nóra, gondos Flóra 
 
ÖkÖLvÍvás    
    
14:30 - 16:30   Férfi 52 kg, 69 kg nyolcaddöntő  excel south Hall 2 
21:30 - 23:30   Férfi 52 kg, 69 kg nyolcaddöntő  excel south Hall 2 
 
 
rÖpLabda, női csoport mérkőzések    
   
10:30 - 12:00   (b) bra - cHn  earl’s court 
12:30 - 14:00   (a) Jpn - rUs earl’s court  
15:45 - 17:15   (b) tUr - kor earl’s court 
17:45 - 19:15   (a) gbr - dom earl’s court  
21:00 - 22:30   (b) Usa - srb earl’s court 
23:00 - 00:30   (b) aLg - ita  earl’s court 

sportLÖvészet     
 
10:00 - 17:15   Férfi gyorstüzelő pisztoly döntő the royal artillery barracs 
   Férfi puska fekvő selejtező, döntő   
  sidi péter 
 
 
strandrÖpLabda    
 
10:00 - 11:50   Férfi, női nyolcaddöntő  Horse guards parade 
14:00 - 15:50   Férfi, női nyolcaddöntő  Horse guards parade 
18:00 - 19:50   Férfi, női nyolcaddöntő  Horse guards parade 
22:00 - 23:50   Férfi, női nyolcaddöntő  Horse guards parade 
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 3.  
 
súLYemeLés    
    
11:00 - 12:00   Férfi 85 kg „b” csoport excel south Hall 
12:30 - 15:00  női 75 kg „b” csoport   
16:30 - 18:30   női 75 kg „a” csoport   
20:00 - 22:00   Férfi 85 kg „a” csoport   
 
 
tenisz    
 
13:00 - 21:00   Férfi egyes elődöntő Wimbledon  
   női egyes elődöntő  
   vegyespáros elődöntő 
 
 
toLLasLabda      
 
10:00 - 13:00   Férfi egyes elődöntő Wembley arena 
   vegyes páros bronz mérkőzés  
14:30 - 18:00   női egyes elődöntő  
   vegyes páros döntő   
 
 
vitorLázás     
    
13:00 - 19:00   Férfi 49-es radial Weymouth and portland 
    Férfi 470 
   Férfi Finn 
   Férfi Laser   
  berecz zsombor 
   Férfi star 
   női 470 
    női Laser  

úszás     
    
11:00 - 13:50   előfutamok olympic park aquatics centre 
   Férfi 1500 m gyors   
  Kis gergő, gyurta gergely 
   Férfi 4x100 m vegyes   
  magyar váltó 
   női 50 m gyors  
  Dara Eszter 
   női 4x100 m vegyes    
  magyar váltó 
20:30 - 21:50  döntők olympic park aquatics centre 
   Férfi 500 m gyors döntő 
    Férfi 100 m pillangó döntő 
   női 50 m gyors elődöntő 
   női 200 m hát döntő 
    női 800 m gyors döntő  
 
 
vÍvás     
 
11:30 - 16:30   Férfi kard csapat selejtező  excel south Hall 1 
19:00 - 20:50   Férfi kard csapat döntő   
 
 
vÍziLabda, női csoport mérkőzések   
    
15:10 - 16:30   (a) esp - HUn  olympic park Water polo arena 
16:30 - 17:50    (b) rUs - aUs  
18:20 - 19:40   (b)  gbr - ita  
20:40 - 22:00   (a) cHn - Usa 
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 4. 
 
asztaLitenisz   
    
11:00 - 14:00   Férfi csapat 1. forduló  excel north Hall 1 
15:30 - 18:30   női csapat negyeddöntő   
20:00 - 23:00   női csapat negyeddöntő   
 
 
atLétika     
 
11:00 - 14:45   Férfi 100 m előfutam olympic stadium 
  Férfi 400 m előfutam   
  Deák Nagy marcell 
   női 3000 m akadály előfutam 
   női rúdugrás selejtező 
   női hétpróba távolugrás   
  Farkas györgyi 
   női hétpróba gerely   
  Farkas györgyi 
18:00 - 19:45   Férfi 20 km gyaloglás    
  Helebrandt máté 
19:50 - 23:05   Férfi 400 m gát középfutam  
   Férfi 10 000 m döntő 
   Férfi távolugrás döntő 
   női 100 m középfutam 
   női 400 m középfutam 
   női 100 m döntő 
   női diszkosz döntő 
   női hétpróba 800 m   
  Farkas györgyi 

evezés     
     
10:30 - 13:50   Férfi négyes döntő eton dorney, buckinghamshire 
   Férfi könnyűsúlyú kétpár döntő 
  varga tamás, Hirling zsolt 
   női egypár döntő 
   női könnyűsúlyú kétpár döntő  
 
 
gYepLabda, női csoport mérkőzések   
  
09:30 - 11:00  (b) aUs - rsa olympic park- Hockey centre 
11:45 - 13:15   (a) ned - kor   
14:45 - 16:15  (a) Jpb - beL  
17:00 - 18:30  (a) cHn - gbr   
20:00 - 21:30  (b) Usa - nzL  
22:15 - 23:45  (b) ger - arg   
 
 
kerékpár páLYa    
 
11:00 - 12:30   Férfi omnium repülőverseny olympic park velodrome 
   Férfi sprint egyéni selejtező  
17:00 - 19:40   Férfi omnium 30 km-es pontverseny  
   Férfi sprint egyéni selejtező 
   női üldöző csapat döntő  
 
 
kéziLabda, FérFi csoport mérkőzések   
 
10:30 - 12:00   (a) tUn - gbr  olympic park Handball arena 
12:15 - 13:45  (b) kor - srb  
15:30 - 17:00   (a) sWe - arg  
17:15 - 18:45  (b) cro - den  
20:30 - 22:00   (a) isL - Fra  
22:15 - 23:45  (b) HuN - Esp  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 4.  
 
kosárLabda, FérFi csoport mérkőzések    
    
10:00 - 11:15  (a) tUn - Fra  olympic park basketball arena 
12:15 - 13:30   (b) rUs - esp  
15:30 - 16:45   (a) LtU - Usa  
17:45 - 18:30   (b) cHn - bra   
21:00 - 22:15  (a) gbr - aUs  
23:15 - 00:30   (a) ngr - arg 

 
Labdarúgás, FérFi negYeddÖntők 
 
13:00 - 15:00  (25) 1d - 2c old trafford stadium. manchester  
15:30 - 17:30  (26) 1b - 2a   
18:00 - 20:00  (27) 1c - 2d   
20:30 - 22:30  (28) 1a - 2b   
 
 
műUgrás 
 
15:30 - 17:10   női műugrás 3 m elődöntő  olympic park aquatics centre 
 
 
ÖkÖLvÍvás     
 
14:30 - 17:30   Férfi 49 kg, 64 kg, 81 kg nyolcaddöntő  excel south Hall 2 
  Káté gyula 
 21:30 - 00:30   Férfi 49 kg, 64 kg, 81 kg nyolcaddöntő   

rÖpLabda, FérFi csoport mérkőzések  
   
10:30 - 12:00   (b) ger - tUn  earl’s court 
12:30 - 14:00   (a) gbr - poL   
15:45 - 17:15   (a) aUs - ita  
17:45 - 19:15   (b) rUs - Usa   
21:00 - 22:30   (a) arg - bUL  
23:00 - 00:30   (b) bra - srb   
 
 
súLYemeLés      
 
16:30 - 18:30   Férfi 94 kg „b” csoport  excel south Hall 3 
20:00 - 22:00   Férfi 94 kg „a” csoport   
 
 
tenisz     
    
13:00 - 21:30   Férfi páros döntők Wimbledon 
   női egyes döntők 
   vegyespáros 3. helyért 
 
 
toLLasLabda      
  
10:00 - 13:00   Férfi páros elődöntő Wembley arena 
   női páros bronz mérkőzés  
14:30 - 18:00    női egyéni döntő Wembley arena 
   női páros döntő  
 
 
triatLon 
    
10:00 - 12:40   női verseny   Hyde park 
  Kovács zsófia 
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

 
AUGUSZTUS 4.  
 
úszás     
    
20:30 - 22:00   Férfi 1500 m gyors döntő  olympic park aquatics centre 
  Kis gergő, gyurta gergely 
   Férfi 4x100 m vegyes döntő 
   női 50 m gyors döntő 
   női 4x100 m vegyes döntő  
 
 
vitorLázás       
    
13:00 - 19:00  Férfi 470, női 470 Weymouth and portland 
   Férfi Laser   
  berecz zsombor 
   Férfi rs:X szörf   
  gáborfalvy áron 
   női elliot 6m 
   női Laser radial 
    női rs:X szörf    
  Detre Diána 
 
 
vÍvás      
 
10:00 - 17:30   női párbajtőr csapat selejtező  excel south Hall 1 
19:00 - 21:50   női párbajtőr csapat döntő   
 

vÍziLabda, FérFi csoport mérkőzések   
    
11:00 - 12:20  (b) mne - roU olympic park Water polo arena 
12:20 - 13:40   (a) cro - aUs  olympic park Water polo arena 
15:10 - 16:30   (a) gre - esp olympic park Water polo arena 
16:30 - 17:50   (a) ita - kaz  olympic park Water polo arena 
19:20 - 20:40  (B) HUN - GBR olympic park Water polo arena 
20:40 - 22:00   (b) srb - Usa olympic park Water polo arena

 
AUGUSZTUS 5. 
 
asztaLitenisz    
 
11:00 - 14:00   Férfi csapat negyeddöntő  excel north Hall 1 
15:30 - 18:30   Férfi csapat negyeddöntő   
21:00 - 24:00   női csapat elődöntő    
 
 
atLétika    
    
12:00 - 15:00   női maraton  olympic stadium, the mall  
   Erdélyi zsófia, Kálovics anikó,  
  rakonczai bea 
19:50 - 22:55   Férfi 100 m középfutam   
  Férfi 400 m középfutam  
  Deak Nagy marcell 
  Férfi 1500 m középfutam 
   Férfi 3000 m akadály döntő 
   Férfi magasugrás selejtező 
   Férfi kalapács döntő   
  pars Krisztián   
  Férfi 100 m döntő 
   női 400 m döntő 
   női 400 m gát előfutam 
   női hármasugrás döntő  
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 5.  
 
birkózás, kÖtÖttFogás     
    
14:00 - 16:45   Férfi  55 kg sel. – elődöntő  excel north Hall 2  
  módos péter 
   Férfi  74 kg sel. - elődöntő    
  bácsi péter 
 18:45 - 21:15   Férfi  55 kg döntő  
   Férfi  74 kg döntő  

gYepLabda, FérFi csoport mérkőzések  
    
09:30 - 11:00  (b) nzL - beL riverbank arena - Hockey centre 
11:45 - 22:15   (a) pak - rsa  
14:45 - 16:15  (b) ind - kor  
17:00 - 18:30   (b) ned - ger  
20:00 - 21:30  (a) gbr - aUs  
22:15 - 23:45   (a) arg - esp   
 
 
kerékpár páLYa    
    
11:00 - 12:25   Férfi omnium 4 km egyéni üldöző olympic park velodrome 
   női sprint egyéni selejtező  
17:00 - 20:05   Férfi omnium 15 km scratch  
   Férfi omnium 1 km időfutam 
   Férfi sprint egyéni negyeddöntő  
 
 
kéziLabda, női csoport mérkőzések   
    
10:30 - 12:00   (b)  sWe - kor  olympic park Handball arena 
12:15 - 13:45  (a)  bra - ang  
15:30 - 17:00   (a)  mne - rUs  
17:15 - 18:45  (a)  cro - gbr  
20:30 - 22:00   (b)  nor - esp  
22:15 - 23:45  (b)  den - Fra  

kosárLabda, női csoport mérkőzések   
    
10:00 - 11:30   (b) Fra - rUs olympic park basketball arena 
12:15 - 13:45    (a) ang - cze   
15:30 - 17:00    (b) can - aUs  
18:45 - 20:15   (a) cHn - Usa  
21:00 - 22:30   (a) cro - tUr  
23:15 - 00:45   (b) gbr - bra  
 
 
műUgrás     
 
19:00 - 20:30   női műugrás döntő  olympic park aquatics centre 
 
ÖkÖLvÍvás      
 
14:30 - 17:30   női 51 kg, 60 kg, 75 kg nyolcaddöntő   excel south Hall 2 
21:30 - 00:30   Férfi 56 kg, 91 kg negyeddöntő   
 
 
rÖpLabda, női csoport mérkőzések  
   
10:30 - 12:00   (a) aLg - dom  earl’s court 
12:30 - 14:00   (b) cHn - kor   
15:45 - 17:15   (a) gbr - Jpn  
17:45 - 19:15   (a) ita - rUs  
21:00 - 22:30   (b) Usa - tUr  
23:00 - 00:30   (b) bra - srb   
 
 
strandrÖpLabda     
    
19:00 - 20:50   női negyeddöntő  Horse guards parade 
23:00 - 00:50   női negyeddöntő   
 



Pr
o

g
ra

m
o

k
 é

s 
st

a
ti

sz
ti

k
á

k
Pro

g
ra

m
o

k
 és sta

tisz
tik

á
k

292 293

a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 5. 
 
súLYemeLés     
    
16:30 - 18:30   női +75 kg „a” csoport excel south Hall 3 
 
 
szinkronúszás    
    
16:00 - 17:40   páros kötelező program  olympic park aquatics centre 
  czékus Eszter, Kiss szofi 
 
 
tenisz     
    
13:00 - 21:30  Férfi egyes döntő Wimbledon 
   női páros döntő 
   vegyespáros döntő 
 
 
toLLasLabda    
    
10:00 - 12:00   Férfi egyéni bronz mérkőzés Wembley arena 
  Férfi páros bronz mérkőzés  
14:00 - 17:00   Férfi egyéni döntő, Wembley arena 
  Férfi páros döntő  
 
 
torna    
    
15:00 - 17:15   Férfi talaj döntő north greenwich arena 
   Férfi lólengés döntő    
  berki Krisztián, Hidvégi vid 
   női ugrás döntő    
  böczögő Dorina 
 

vitorLázás    
    
13:00 - 19:00   Férfi 49-es Weymouth and portland 
   Férfi Finn döntő futam 
   Férfi rs:X szörf   
  gádorfalvi áron 
   Férfi star döntő futam 
   női rs:X szörf   
  Detre Diána 
 
 
vÍvás     
    
10:00 - 17:30   Férfi tőr csapat selejtező  excel south Hall 1 
19:00 - 21:50   Férfi tőr csapat döntő   
 
 
vÍziLabda (Wp), női negYeddÖntők   
 
15:50 - 17:10   (13) 2a - 3b olympic park Water polo arena 
17:10 - 18:30   (14) 3a - 2b   
20:00 - 21:20   (15) 1a - 4b  
21:20 - 22:40   (16) 4a - 1b 



Pr
o

g
ra

m
o

k
 é

s 
st

a
ti

sz
ti

k
á

k
Pro

g
ra

m
o

k
 és sta

tisz
tik

á
k

294 295

a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 6. 
 
asztaLitenisz    
    
11:00 - 14:00  női csapat elődöntő  excel north Hall 1 
15:30 - 19:30   Férfi csapat elődöntő   
20:00 - 23:00   Férfi csapat elődöntő   
 
 
atLétika      
   
11:00 - 13:20   Férfi 800 m előfutam  olympic stadium 
  kazi tamás 
   Férfi diszkosz selejtező   
  Kővágó zoltán 
  női 100 m gát selejtező 
   női 1500 m előfutam 
   női súlylökés selejtező    
  márton anita 
19:50 - 22:40   Férfi 400 m döntő  
   Férfi 400 m gát döntő 
   női 200 m előfutam 
   női 400 m gát középfutam 
   női 3000 m akadály döntő 
   női rúdugrás döntő 
   női súlylökés döntő  
 
 
birkózás, kÖtÖttFogás 

14:00 - 16:45   Férfi 60 kg selejtező - elődöntő excel north Hall 2 
   Férfi  84 kg selejtező - elődöntő 
   Férfi  120 kg selejtező - elődöntő   
  Deák bárdos mihály 
 18:45 - 21:15   Férfi  60 kg döntő  
   Férfi 84 kg döntő 
   Férfi  120 kg döntő  
 

gYepLabda, női csoport mérkőzések   
 
09:30 - 11:00  (b) nzL - ger olympic park- Hockey centre 
11:45 - 13:15   (b) Usa - rsa   
14:45 - 16:15  (a) Jpn - cHn  
17:00 - 18:30   (a) kor - beL   
20:00 - 21:30   (a) gbr - ned  
22:15 - 23:45   (b) arg - aUs   
 
 
kaJak-kenU sÍkvÍzi eLőFUtamok, eLődÖntők  

10:30 - 12:50   Férfi c-1 1000 m  eton dorney, buckinghamshire 
  vajda attila 
   Férfi k-1 1000 m  
   Férfi k-2 1000 m   
  Dombi rudolf, Kökény roland 
   női k-4 500 m 
  Kozák Danuta, Kovács Katalin,  
  szabó gabriella, Fazekas Krisztina 
 
kerékpár páLYa    
    
17:00 - 19:55   Férfi sprint egyéni döntő olympic park velodrome 
   női omnium repülőverseny 
   női omnium 20 km pontverseny 
   női sprint egyéni negyeddöntő 
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 6. 
 
kéziLabda, FérFi csoport mérkőzések   
  
10:30 - 12:00  (b) HUn - srb  olympic park Handball arena 
12:15 - 13:45  (a) arg - tUn  
15:30 - 17:00   (b) den - kor  
17:15 - 18:45  (a) isL - gbr  
20:30 - 22:00   (b) esp - cro  
22:15 - 23:45  (a) Fra - sWe  
 
  
kosárLabda, FérFi csoport mérkőzések   
 
10:00 - 11:15  (b) aUs - rUs olympic park basketball arena 
12:15 - 13:30   (a) tUn - LtU  
15:30 - 16:45   (a) Fra - ngr  
17:45 - 18:30   (b) gbr - cHn   
21:00 - 22:15  (b) esp - bra  
23:15 - 00:30   (a) arg - Usa 

 
Labdarúgás, női eLődÖntők 
    
18:00 - 20:15  W19 - W21 Wembley stadium, London  
20:45 - 23:00  W22 - W20 old trafford stadium. manchester  
 
 
műUgrás     
    
20:00 - 23:30   Férfi műugrás selejtező  olympic park aquatics centre 
 
 
ÖkÖLvÍvás    
 
14:30 - 17:30   női 51 kg, 60 kg, 75 kg negyeddöntő excel south Hall 2 
21:30 - 00:30   Férfi 60 kg, 75 kg, +91 kg negyeddöntő  
  varga miklós, Harcsa zoltán 

rÖpLabda, FérFi csoport mérkőzések  
   
10:30 - 12:00   (a) aUs - poL  earl’s court 
12:30 - 14:00   (b) rUs - srb   
15:45 - 17:15   (a) ita - bUL  
17:45 - 19:15   (a) gbr - arg   
21:00 - 22:30   (b) Usa - tUn  
23:00 - 00:30   (b) bra - ger   
 
 
sportLÖvészet     
    
10:00 - 18:30   Férfi sportpuska the royal artillery barracs 
  összetett selejtező, döntő   
  sidi péter 
 
 
súLYemeLés      
 
16:30 - 18:30   Férfi 105 kg “b” csoport excel south Hall 3 
20:00 - 22:00   Férfi 105 kg “a” csoport   
 
 
szinkronúszás     
    
16:00 - 18:10   páros szabadprogram  olympic park aquatics centre  
  czékus Eszter, Kiss szofi 
 
 
torna     
 
15:00 - 17:20   Férfi gyürű döntő north greenwich arena 
   Férfi ugrás döntő  
   női felemáskorlát döntő   
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 6.  
 
vitorLázás      
    
13:00 - 19:00   Férfi 49-es Weymouth and portland 
  Férfi Laser döntő futam   
  berecz zsombor 
   női Laser radial döntő futam  
   női elliott 6m 
 
 
vÍziLabda, FérFi csoport mérkőzések   
    
11:00 - 12:20   (a) kaz - cro olympic park Water polo arena 
12:20 - 13:40   (a) gre - aUs   
15:10 - 16:30   (b) roU - srb  
16:30 - 17:50   (b) HuN - usa  
19:20 - 20:40    (b) gbr - mne  
20:40 - 22:00   (a) esp - ita  
 
 
AUGUSZTUS 7. 
 
asztaLitenisz     
    
12:00 - 15:00   női csapat bronz mérkőzés  excel north Hall 1 
16:30 - 19:30   női csapat döntő   
 
 
birkózás, kÖtÖttFogás     
 
14:00 - 16:45   Férfi  66 kg sel. – elődöntő  excel north Hall 2 
  lőrincz tamás 
   Férfi  96 kg sel. - elődöntő  
18:45 - 21:15   Férfi 66 kg döntő  
   Férfi  96 kg döntő  

atLétika      
    
11:00 - 13:35   Férfi 110 m gát előfutam  olympic stadium 
  baji balázs, Kiss Dániel 
   Férfi 200 m előfutam 
   Férfi hármasugrás selejtező 
   női 5000 m előfutam 
   női gerely selejtező   
  juhász vanda 
19:50 - 22:20   Férfi 800 m középfutam  
   Férfi 1500 m döntő 
   Férfi magasugrás döntő 
   Férfi diszkosz döntő   
  Kövágó zoltán 
   női 100 m gát középfutam 
   női 200 m középfutam 
   női távolugrás selejtező 
   női 100 m gát döntő  
 
 
gYepLabda, FérFi csoport mérkőzések   
    
09:30 - 11:00  (a) aUs - pak riverbank arena - Hockey centre 
12:45 - 14:15   (b) kor - ned  
14:45 - 16:15  (a) arg - rsa 
17:00 - 18:30   (b) ind - beL  
20:00 - 21:30  (a) esp - gbr 
22:15 - 23:45   (b) ger - nzL 
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a becsületes játék az egyetlen út
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a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 7.  
 
kaJak-kenU sÍkvizi eLőFUtamok, eLődÖntők 
   
10:30 - 12:30   Férfi c-2 1000 m eton dorney, buckinghamshire  
   Férfi k-4 1000 m 
  Kammerer zoltán, pauman Dániel, 
  Kulifai tamás és tóth Dávid 
   női k-1 500 m   
  Kozák Danuta 
   női k-2 500 m   
  Kovács Katalin, janics Natasa 
 
páLYakerékpár    
 
11:00 - 12:30  Férfi keirin előfutam, vigaszág olympic park velodrome 
  női omnium 3 km egyéni üldözéses  
17:00 - 19:30  Férfi keirin döntő 
   női omnium 10 km scratch 
   női omnium 500m időfutam 
   női sprint egyéni döntő 
 
 
kéziLabda, női negYeddÖntők   
  
11:00 - 13:00  1 mérkőzés olympic park basketball arena 
14:30 - 16:30   2 mérkőzés  
18:00 - 20:00  3 mérkőzés  
21:30 - 23:30   4 mérkőzés 

 

kosárLabda, női negYeddÖntők 
    
15:00 - 16:30  b2 - a3 north greenwich arena 
17:15 - 18:45  a1 - b4 
21:00 - 22:15  a2 - b3 
23:15 - 00:45  b1 - a4 
 
 
Labdarúgás, FérFi eLődÖntők  
 
18:00 - 20:15  W26 - W25 Wembley stadium, London  
20:45 - 23:00  W28 - W27 old trafford stadium. manchester  
 
 
műUgrás      
    
11:00 - 12:50   Férfi műugrás elődöntő olympic park aquatics centre 
20:00 - 22:00   Férfi műugrás döntő   
 
 
ÖkÖLvÍvás      
    
21:30 - 23:30   Férfi 52 kg, 69 kg negyeddöntő  excel south Hall 2 
 
 
rÖpLabda, női negYeddÖntők   
    
14:00 - 15:30   1 mérkőzés  earl’s court 
16:00 - 17:30   2 mérkőzés  
20:00 - 21:30   3 mérkőzés  
22:00 - 23:30   4 mérkőzés 
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a becsületes játék az egyetlen út
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a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 7.  
 
strandrÖpLabda     
    
18:00 - 19:50   Férfi, női elődöntő  Horse guards parade 
22:00 - 00:50   Férfi, női elődöntő   
 
 
súLYemeLés      
    
16:30 - 18:30   Férfi +105 kg “b” csoport  excel south Hall 3 
20:00 - 22:00   Férfi +105 kg “a” csoport    
  Nagy péter 
 
 
szinkronúszás     
    
16:00 - 17:30   páros döntő  olympic park aquatics centre 
 
 
torna     
    
15:00 - 18:05   Férfi korlát döntő north greenwich arena 
   Férfi nyújtó döntő 
   női gerenda döntő 
   női talaj döntő  
 
 
vÍziLabda, női eLődÖntők  
 
15:10 - 16:30   L13 - L16 olympic park Water polo arena 
16:30 - 17:50   W13 – W 
19:20 - 20:40   L14 - L15 
20:40 - 22:00   W14 - W15 
 
 
 

 
triatLon      
    
12:30 - 15:00   Férfi verseny  Hyde park 
 
 
vitorLázás      
    
13:00 - 19:00   Férfi 470 Weymouth and portland 
   Férfi rs:X döntő futam  
  gádorfalvy áron 
   női 470 
   női elliot 6m  
   női rs:X döntő futam    
  Detre Diána 
 
 
AUGUSZTUS 8. 
 
asztaLitenisz     
 
12:00 - 15:00   Férfi csapat bronz mérkőzés  excel north Hall 1 
16:30 - 19:30   Férfi csapat döntő  
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a becsületes játék az egyetlen út
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a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 8.  
 
atLétika  
    
11:00 - 14:40   Férfi 5000 m előfutam  olympic stadium 
   Férfi rúdugrás selejtező 
   Férfi tízpróba 100 m  
  szabó attila 
   Férfi tízpróba távolugrás  
  szabó attila 
   Férfi tízpróba súlylökés  
  szabó attila 
   női 800 m előfutam 
   női kalapács selejtező   
  orbán Éva 
19:00 - 22:55   Férfi 110 m gát középfutam   
  baji balázs, Kiss Dániel 
   Férfi 200 m középfutam 
   Férfi gerely selejtező 
   Férfi tízpróba magasugrás  
  szabó attila 
   Férfi tízpróba 400 m  
  szabó attila 
   Férfi 110 m gát döntő 
   női 200 m döntő 
   női 400 m gát döntő 
   női 1500 m középfutam 
   női távolugrás döntő  
 
 
női birkózás     
     
14:00 - 16:45   női 48 kg selejtező - elődöntő excel north Hall 2 
  női 63 kg selejtező - elődöntő   
  sastin mariann 
18:45 - 21:15   női 48 kg döntő 
   női 63 kg döntő  
 

gYepLabda, női HeLYosztók, eLődÖntők  
   
09:30 - 11:30  9. helyért (a5 - b5) riverbank arena - Hockey centre 
12:30 - 14:30   7. helyért (a4 - b4)  
16:30 - 18:30   elődöntő (a1 - b2)  
21:00 - 23:00    elődöntő (a2 - b1)  
 
 
sÍkvÍzi kaJak - kenU    
    
10:30 - 12:15   Férfi c - 1 1000 m döntő eton dorney, buckinghamshire 
   Férfi k - 1 1000 m döntő 
   Férfi k - 2 1000 m döntő 
   női k - 4 500 m döntő  
 
 
kerékpár      
    
16:00 - 18:30   bmX férfi, női selejtező  olympic park bmX arena 
 
 
kéziLabda, FérFi negYeddÖntők  
 
12:00 - 14:00  1 mérkőzés olympic park basketball arena 
15:30 - 17:30   2 mérkőzés  
19:00 - 21:00   3 mérkőzés  
22:30 - 00:30   4 mérkőzés 

 
kosárLabda, FérFi negYeddÖntők  
 
15:00 - 16:30  b2 - a3 north greenwich arena 
17:15 - 18:45  a1 - b4 
21:00 - 22:15  a2 - b3 
23:15 - 00:45  b1 - a4 
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a becsületes játék az egyetlen út
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a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 8.  
 
műUgrás     
    
20:00 - 23:10   női toronyugrás selejtező  olympic park aquatics centre 
 
 
ÖkÖLvÍvás    
    
14:30 - 16:00   női 51 kg, 60 kg, 75 kg elődöntő  excel south Hall 2 
21:30 - 00:30   Férfi 49 kg, 64 kg, 81 kg negyeddöntő   
  Káté gyula 
 
 
rÖpLabda FérFi negYeddÖntők  
    
15:00 - 16:30  1 mérkőzés earl’s court 
17:00 - 18:30  2 mérkőzés 
20:30 - 22:00  3 mérkőzés 
22:30 - 00:00  4 mérkőzés 
 
 
vitorLázás      
    
13:00 - 19:00   Férfi 49-es döntő futam Weymouth and portland 
   Férfi 470 
   női elliot 6m  
   női 470 
 
 
vÍziLabda FérFi negYeddÖntők  
 
15:30 - 16:50   (31) 1a - 4b olympic park Water polo arena 
16:50 - 18:10   (32) 2a - 3b  
19:40 - 21:00  (33) 3a - 2b 
21:00 - 22:20  (34) 4a - 1b

AUGUSZTUS 9. 
 
atLétika      
    
10:00 - 17:00  Férfi 4x400 m előfutam olympic stadium 
   Férfi tízpróba 110 m gát  
  szabó attila 
   Férfi tízpróba diszkosz  
  szabó attila 
   Férfi tízpróba rúdugrás  
  szabó attila 
   női magasugrás selejtező  
19:30 - 23:10   Férfi 200 m döntő 
   Férfi 800 m döntő 
   Férfi hármasugrás döntő 
   Férfi tízpróba gerely  
  szabó attila 
   Férfi tízpróba 1500 m  
  szabó attila 
   női 800 m középfutam 
   női 4x100 m előfutam 
   női gerely döntő  
 
 
birkózás    
     
14:00 - 16:45  női 55 kg selejtező - elődöntő excel north Hall 2 
  női 72 kg selejtező - elődöntő  
18:45 - 21:15  női 55 kg döntő 
   női 72 kg döntő  
 
 
gYepLabda FérFi HeLYosztók, eLődÖntők  
 
09:30 - 11:30  9. helyért (a5-b5) riverbank arena - Hockey centre 
12:30 - 14:30  7. helyért (a4-b4)  
16:30 - 18:30  elődöntő (a1-b2)  
21:00 - 23:00   elődöntő (a2-b1)  
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a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 9. 
 
sÍkvÍzi kaJak-kenU    
     
10:30 - 12:15   Férfi c-2 1000 m döntő eton dorney, buckinghamshire 
   Férfi k-4 1000 m döntő 
   női k-1 500 m döntő 
   női k-2 500 m döntő  
 
 
kerékpár    
    
16:00 - 18:00   bmX férfi negyeddöntő olympic park bmX arena  
 
 
kéziLabda női eLődÖntők 
    
18:00 - 20:00  1 mérkőzés olympic park basketball arena 
21:30 - 23:30   2 mérkőzés 

 
kosárLabda női eLődÖntők  
  
18:00 - 19:30  QF1 – QF2 north greenwich arena 
22:00 – 23:30  QF3 – QF4 
 
 
Labdarúgás női HeLYosztók 
    
14:00 - 16:30  3. helyért city of coventry stadium  
 20:45 - 23:00  döntő Wembley stadium, London  
 

műUgrás    
    
11:00 - 12:30   női tornyugrás elődöntő  olympic park aquatics centre 
20:00 - 21:30   női tornyugrás döntő  
 
 
ÖkÖLvÍvás     
    
17:30 - 19:00   női 51 kg, 60 kg, 75 kg döntő  excel south Hall 2 
 
 
rg     
    
13:00 - 17:10   egyéni selejtező Wembley arena 
   csapat selejtező  
 
 
rÖpLabda női eLődÖntők  
    
16:00 - 17:30  1 mérkőzés earl’s court 
20:30 - 22:30  2 mérkőzés 
 
 
úszás, Hosszútávúszás    
   
13:00 - 16:00  női 10 km   
  risztov Éva 
 
 
szinkronúszás   
    
16:00 - 16:45   csapat kötelező program olympic park aquatics centre  
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a becsületes játék az egyetlen út
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a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 9.  
 
vitorLázás    
    
13:00 - 19:00   női elliot 6m Weymouth and portland 
 
 
vÍziLabda (Wp) női HeLYosztók  
 
15:30 - 16:50   8. helyért olympic park Water polo arena 
16:50 - 18:10   5 helyért  
19:40 - 21:00   3. helyért 
21:00 - 22:20   döntő 
22:35 - 22:50   éremátadás 
 
 
AUGUSZTUS 10. 
 
atLétika     
    
20:00 - 22:40   Férfi 4x100 m előfutam olympic stadium 
   Férfi 4x400 m döntő 
   Férfi rúdugrás döntő 
   női 1500 m döntő 
   női 5000 m döntő 
   női 4x100 m döntő 
   női 4x400 m előfutam 
   női kalapács döntő  
 
 
szabadFogású birkózás   
    
14:00 - 16:45   74 kg sel. – elődöntő excel north Hall 2 
  Hatos gábor 
   55 kg selejtező - elődöntő  
18:45 - 21:15   74 kg döntő 
   55 kg döntő  
 

gYepLabda női HeLYosztók  
   
09:30 - 11:30  11. helyért (a6-b6) olympic park- Hockey centre 
12:30 - 14:30   7. helyért (a4-b4) 
16:30 - 18:30   női bronz mérkőzés  
21:00 - 23:30   női döntő  
 
 
sÍkvÍzi kaJak-kenU eLőFUtamok, eLődÖntők  
 
10:30 - 12:55   Férfi c-1 200 m eton dorney, buckinghamshire 
  vajda attila 
   Férfi k-1 200 m  
  Dudás miklós 
   Férfi k-2 200 m  
  női k-1 200 m  
    janics Natasa 

kerékpár     
    
16:00 - 18:20   bmX  férfi elődöntő, döntő olympic park bmX arena 
   bmX női elődöntő, döntő  
 
 
kéziLabda FérFi eLődÖntők  
     
18:00 - 20:00  1 mérkőzés olympic park basketball arena 
21:30 - 23:30   2 mérkőzés 

 
kosárLabda FérFi eLődÖntők  
  
18:00 - 19:30  QF1 – QF2 north greenwich arena 
22:00 - 23:30  QF3 – QF4 
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 10.  
 
Labdarúgás, FérFiak 
    
20:45 - 23:15  3. helyért  old trafford stadium. manchester  
 
 
műUgrás      
    
20:00 - 23:45   Férfi toronyugrás selejtező  olympic park aquatics centre 
 
 
ÖkÖLvÍvás      
    
14:30 - 17:00   Férfi 49 kg, 56 kg, 64 kg,  excel south Hall 2 
  75 kg, 91 kg elődöntő   
  Káté gyula, Harcsa zoltán 
21:30 - 24:00   Férfi 52 kg, 60 kg, 69 kg, 
  81 kg, +91 kg elődöntő 
  varga  miklós 
 
 
rÖpLabda FérFi  eLődÖntők  
    
16:00 - 17:30  1 mérkőzés earl’s court 
20:30 - 22:30  2 mérkőzés 
 
 
szinkronúszás     
 
16:00 - 17:30   csapat szabadprogram, döntő  olympic park aquatics centre 
 
 
Hosszútávúszás     
   
13:00 - 16:00   Férfi 10 km  Hyde park 
  gercsák csaba 

vitorLázás    
    
13:00 - 19:00   Férfi 470 döntő futam Weymouth and portland 
   női 470 döntő futam 
   női elliot 6m  
 
 
vÍziLabda, FérFi HeLYosztók  
  
15:20 - 16:40   L31 - L33 olympic park Water polo arena 
16:40 - 18:00   W31 - W33  
19:30 - 20:50   L32 - L34 
20:50 - 22:10   W 32 - W34 
 
 
AUGUSZTUS 11. 
 
atLétika     
    
10:00 - 14:20  Férfi 50 km gyaloglás  olympic stadion, the mall 
18:00 - 19:45   női 20 km gyaloglás  
  madarász viktória 
19:45 - 22:30   Férfi 5000 m döntő 
   Férfi 4x100 m döntő 
   Férfi gerely döntő 
   női 800 m döntő 
   női 4x400 m döntő 
   női magasugrás döntő  
 
 
szabadFogású birkózás     
   
14:00 - 16:45   60 kg selejtező – elődöntő excel north Hall 2 
   84 kg selejtező – elődöntő 
   120 kg selejtező – elődöntő    
  ligeti Dániel 
18:45 - 21:15    60 kg döntő 
   84 kg döntő 
   120 kg döntő  
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a becsületes játék az egyetlen út
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a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 11.  
 
gYepLabda FérFi HeLYosztók    
  
09:30 - 11:30   11. helyért (a6 - b6) olympic park - Hockey centre 
12:30 - 14:30   7. helyért (a4 - b4)  
16:30 - 18:30   Férfi bronz mérkőzés  
21:00 - 23:30   Férfi döntő  
 
 
sÍkvÍzi kaJak-kenU     
    
10:30 - 12:20   Férfi c-1 200 m döntő eton dorney, buckinghamshire 
   Férfi k-2 200 m döntő 
   Férfi k-2 200 m döntő 
   női k-1 200 m döntő  
 
 
HegYikerékpár   
   
13:30 - 15:30   női verseny Hadleigh Farm, essex 
  benkó barbara 
 
 
kéziLabda női HeLYosztók  
      
18:00 - 20:00  3. helyért olympic park basketball arena 
21:30 - 23:30   döntő

 
kosárLabda női HeLYosztók  
   
18:00 - 19:30  3. helyért north greenwich arena 
22:00 - 23:30  döntő 
 

Labdarúgás FérFiak 
 
16:00 - 18:30  döntő Wembley stadium, London  
 
 
műUgrás      
 
11:00 - 12:50   Férfi toronyugrás elődöntő olympic park aquatics centre  
21:30 - 23:10   Férfi toronyugrás döntő  
 
 
ÖkÖLvÍvás      
    
21:30 - 24:00   Férfi 49 kg, 56 kg, 64 kg,  excel south Hall 2 
  75 kg, 91 kg döntő   
  Káté gyula, Harcsa zoltán 
 
 
ÖttUsa    
    
10:00 - 15:00   Férfi vívás, úszás  olympic park 
  Kasza róbert, marosi ádám 
16:10 - 20:10   Férfi lovaglás, lövészet-futás  
 
 
rÖpLabda női HeLYosztók   
     
12:30 - 14:00  3. helyért earl’s court 
19:30 - 21:00  döntő 
 
 
vitorLázás      
    
13:00 - 19:00   női elliot 6m döntő futam  Weymouth and portland
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)

AUGUSZTUS 12. 
 
atLétika    
    
12:00 - 14:40   Férfi maraton   the mall 
  Kovács tamás 
 
 
szabadFogású birkózás    
     
09:30 - 12:15   Férfi szabdfogás 66 kg  excel north Hall 2 
  selejtező - elődöntő 
   Férfi szabdfogás 96 kg  
  selejtező - elődöntő  
13:45 - 16:15  Férfi szabdfogás 66 kg döntő 
   Férfi szabdfogás 96 kg döntő  
 
 
HegYikerékpár     
  
14:30 - 16:30   Férfi verseny  Hadleigh Farm, essex 
  parti andrás 
 
 
kéziLabda FérFi HeLYosztók  
   
16:00 - 18:30  3. helyért olympic park basketball arena 
  döntő 
 
 
kosárLabda FérFi HeLYosztók  
  
12:00 -13:30  3. helyért north greenwich arena 
16:00 – 17:30  döntő 
 

ÖkÖLvÍvás    
    
14:30 - 17:00   Férfi 52 kg, 60 kg, 69 kg, excel south Hall 2  
  81 kg,+91 kg döntő    
  varga miklós 
 
 
ÖttUsa     
  
09:00 - 14:00   női vívás, úszás  olympic park 
  Kovács sarolta, tóth adrienn 
15:00 - 19:00   női lovaglás, lövészet-futás  
 
 
rÖpLabda FérFi  HeLYosztók  
    
10:30 - 12:00  3. helyért earl’s court 
14:00 - 15:30  döntő 
 
 
vÍziLabda FérFi HeLYosztók   
 
11:20 - 12:40   7. helyért olympic park Water polo arena 
12:40 - 14:00   5. helyért  
15:30 - 16:50   3. helyért 
16:50 - 18:10  döntő 
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a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa 
MagYaR PROgRaMJa
(gMT szeRINT)

Július 27. péntek
19:30-22:30 megnyitó ünnepély olympic Stadium

Július 28. Szombat

asztalitenisz 09:00-12:45 Férfi egyes selejtező
női egyes selejtező, 1. 
forduló

póta georgina
tóth Krisztina

excel north Hall 1

14:30-17:30 Férfi egyes 1. forduló pattanytyús Ádám
Zwickl Dániel

női egyes 1. forduló
19:00-22:00 Férfi egyes 1. forduló

női egyes 2. forduló

evezés 09:30-14:10 Férfi kettes előfutam magyar egység eton Dorney, 
Buckinghamshire

 

Judo 09:30-12:30
14:00-16:30

női -48 kg selejtező
női -48 kg döntő

csernoviczki Éva
csernoviczki Éva

excel north Hall 2

Kerékpár 
országúti

10:00-16:15 Férfi országúti verseny lovassy Krisztián the mall

Ökölvívás 13:30-16:30
22:30-23:30

Férfi 75 kg 
Férfi 75 kg

Harcsa Zoltán
Harcsa Zoltán

excel South Hall 2

 

tenisz 11:30-20:00 női egyes 1. forduló Babos tímea
Szávay Ágnes

Wimbledon

női páros 1. forduló

torna 11:30-13:10
15:30-17:40

Férfi selejtező
Férfi selejtező

Berki Krisztián
Hidvégi Vid

north greenwich 
arena

20:00-22:10 Férfi selejtező

FolytatÓDiK ▸

Magyar Telekom is the Gold Level Main Sponsor
of the Hungarian Olympic Team.

Let’s cheer for their success with all our hearts!

Janics_Kovacs_MOB_210x210_ENG.indd   1 7/12/12   4:10 PM



322 323

a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

pr
o

g
ra

m
o

k
 é

s 
st

a
ti

sz
ti

k
á

k
pro

g
ra

m
o

k
 és sta

tisz
tik

á
k

Úszás 10:00-13:00 Férfi 100 m mell előfu-
tam

gyurta Dániel olympic park 
aquatics centre

Férfi 400 m gyors 
előfutam

Kis gergő

Férfi 400 m vegyes 
előfutam

cseh lászló
Verrasztó Dávid

női 100m pillangó 
előfutam

Szilágyi lilliána

női 400 m vegyes 
előfutam

Hosszú Katinka
Jakabos Zsuzsanna

női 4x100 m gyors 
előfutam

magyar váltó

19:30-21:35 Férfi 100 m mell elő-
döntő 

gyurta Dániel

Férfi 400 m gyors döntő Kis gergő
Férfi 400 m vegyes 
döntő

cseh lászló
Verrasztó Dávid

női 100 m pillangó 
elődöntő

Szilágyi lilliána

női 400 m vegyes 
döntő

Hosszú Katinka
Jakabos Zsuzsanna

női 4x100 m gyors 
döntő

magyar váltó

Vívás 10:30-15:30
18:00-20:30

női tőr egyéni selejtező
női tőr egyéni döntő

mohamed aida excel South Hall 1

                                             
Július 29. Vasárnap

asztalitenisz 09:00-12:00 Férfi egyes 2. forduló pattanytyús Ádám
Zwickl Dániel

excel north Hall 1

női egyes 2. forduló póta georgina
tóth Krisztina

13:30-16:30 Férfi egyes 2. forduló
18:00-22:00 női egyes 3. forduló

FolytatÁS, JÚliuS 28 SZomBat

evezés 09:30-11:50 Férfi könnyűsúlyú kétpár 
előfutam

Hirling Zsolt
Varga tamás

eton Dorney, 
Buckinghamshire

Judo 09:30-12:30
14:00-16:30

Férfi -66 kg selejtező
Férfi -66 kg döntő

ungvári miklós
ungvári miklós

excel north Hall 2

Kézilabda 09:30-12:45
14:30-17:45

Férfi selejtező
Férfi selejtező

magyar csapat olympic park 
Handball arena

19:30-22:45 Férfi selejtező

Ökölvívás 13:30-16:30
22:30-23:30

Férfi 60 kg 
Férfi 60 kg

Varga miklós
Varga miklós

excel South Hall 2

Sportlövészet 09:00-17:30 női légpisztoly selejte-
ző, döntő

csonka Zsófia the royal artillery 
Barracs

tenisz 11:30-20:00 női egyes 1. forduló Babos tímea
Szávay Ágnes

Wimbledon

női páros 1. forduló

torna 09:30-12:45
14:45-18:00
20:00-21:30

női selejtező
női selejtező
női selejtező

Böczögő Dorina north greenwich 
arena

Úszás 10:00-12:50 Férfi 100 m hát előfutam

Férfi 200 m gyors 
előfutam

Bohus richárd
Kozma Dominik

olympic park 
aquatics centre

Férfi 4x100 m gyors 
előfutam

magyar váltó

női 100 m hát előfutam povázsay eszter
női 100 m mell előfutam Sztankovics anna
női 400 m gyors 
előfutam

Kapás Boglárka
risztov Éva

FolytatÓDiK ▸
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19:30-21:35 Férfi 100 m hát elődöntő Bohus richárd
Férfi 200 m gyors 
elődöntő

Kozma Dominik

Férfi 100 m mell döntő gyurta Dániel
Férfi 4x100 m gyors 
döntő

magyar váltó

női 100 m hát elődöntő povázsay eszter
női 100 m mell elő-
döntő

Sztankovics anna

női 100 m pillangó 
döntő

Szilágyi lilliána

női 400 m gyors döntő Kapás Boglárka
risztov Éva

Vívás 10:30-14:00 Férfi kard egyéni 
selejtező

Szilágyí Áron excel South Hall 1

18:00-19:50 Férfi kard egyéni döntő

Vízilabda 15:30 -16:50 magyarország - Szerbia magyar Férfi csapat olympic park Water 
polo arena

                                     
Július 30. Hétfő

asztalitenisz 10:00-14:00 Férfi egyes 3. forduló pattantyús Ádám
Zwickl Dániel

excel north Hall 1

15:30-17:30 női egyes 4. forduló póta georgina
tóth Krisztina

19:00-21:00 Férfi egyes 4. forduló

evezés 09:30-11:10 Férfi kettes reményfutam magyar egység eton Dorney, 
Buckinghamshire

Judo 09:30-12:30
14:00-16:30

női -57 kg selejtező
női -57 kg selejtező

Karakas Hedvig
Karakas Hedvig

excel north Hall 2

FolytatÁS, JÚliuS 29. VaSÁrnap

Sportlövészet 09:00-14:30 Férfi légpuska selejtező, 
döntő

Sidi péter the royal artillery 
Barracs

tenisz 11:30-20:00 női egyes 2. forduló
női páros 2. forduló

Babos tímea
Szávay Ágnes

Wimbledon

Úszás 10:00-11:40 Férfi 200 m pillangó 
előfutam

Biczó Bence
cseh lászló

olympic park 
aquatics centre

női 200 m gyors 
előfutam

mutina Ágnes
Jakabos Zsuzsanna

női 200 m vegyes 
előfutam

Hosszú Katinka
Verrasztó evelyn

19:30-21:15 Férfi 200 m pillangó 
elődöntő

Biczó Bence
cseh lászló

Férfi 100 m hát döntő Bohus richárd
Férfi 200 m gyors döntő Kozma Dominik
női 200 m gyors 
elődöntő

mutina Ágnes
Jakabos Zsuzsanna

női 200 m vegyes 
elődöntő

Hosszú Katinka
Verrasztó evelyn

női 100 m hát döntő povázsay eszter
női 100 m mell döntő Sztankovics anna

Vitorlázás 12:00-18:00 Férfi laser
Férfi rS:X szörf
női rS:X szörf

Berecz Zsombor
gádorfalvi Áron
Detre Diana

Weymouth and 
portland

Vívás 10:30-15:30 női párbajtőr egyéni 
selejtező

Szász emese excel South Hall 1

18:00-20:30 női párbajtőr egyéni 
döntő

Vizilabda 19:40-21:00 magyarország - uSa magyar női csapat olympic park Water 
polo arena

FolytatÓDiK ▸
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Július 31. Kedd

asztalitenisz 10:00-14:00
16:00-18:00
20:00-22:00

női egyes negyeddöntő
női egyes elődöntő
Férfi egyes negyeddöntő

póta georgina
tóth Krisztina
pattantyús Ádám

excel north Hall 1

Zwickl Dániel

evezés 09:30-12:40 Férfi könnyűsúlyú kétpár 
reményfutam

Hirling Zsolt
Varga tamás

eton Dorney, 
Buckinghamshire

Judo 09:30-12:30
14:00-16:30

Férfi -81 kg selejtező
Férfi -81 kg döntő

csoknyai lászló
csoknyai lászló

excel north Hall 2

Kézilabda 09:30-12:45
14:30-17:45

Férfi selejtező
Férfi selejtező

magyar csapat olympic park 
Handball arena

19:30-22:45 Férfi selejtező

Ökölvívás 13:30-16:30
22:30-23:30

Férfi 64 kg 
Férfi 64 kg

Káté gyula
Káté gyula

excel South Hall 2

tenisz 11:30-20:00 női egyes 2. forduló Babos tímea
Szávay Ágnes

Wimbledon

női páros 2. negyed-
döntő

Úszás 10:00-12:15 Férfi 100 m gyors 
előfutam

Kozma Dominik olympic park 
aquatics centre

Férfi 200 m mell 
előfutam

gyurta Dániel
molnár Ákos

Férfi 4x200 m gyors 
előfutam

magyar Váltó

női 200 m pillangó 
előfutam

Jakabos Zsuzsanna
Hosszú Katinka

FolytatÁS, JÚliuS 30. HÉtFŐ

19:30-21:20 Férfi 100 m gyors 
elődöntő

Kozma Dominik

Férfi 200 m mell elő-
döntő

gyurta Dániel

Férfi 200 m pillangó 
döntő

cseh lászló
Biczó Bence

Férfi 4x200 m gyors 
döntő

magyar Váltó

női 200 m pillangó 
elődöntő

Jakabos Zsuzsanna
Hosszú Katinka

női 200 m gyors döntő mutina Ágnes
Jakabos Zsuzsanna

női 200 m vegyes 
döntő

Hosszú Katinka
Verrasztó evelyn

Vitorlázás 12:00-18:00 Férfi laser
Férfi rS:X szörf
női rS:X szörf

Berecz Zsombor
gádorfalvi Áron
Detre Diana

Weymouth and 
portland

Vizilabda 14:10-15:30 magyarország 
montenegro

magyar Férfi csapat olympic park Water 
polo arena

                                                  
augusztus 1. Szerda

asztalitenisz 10:00-12:00 Férfi egyes negyeddöntő pattantyús Ádám 
Zwickl Dániel

excel north Hall 1

14:30-16:30 női egyes döntő póta georgina
tóth Krisztina

evezés 09:30-12:50 Férfi kettes elődöntő magyar egység eton Dorney, 
Buckinghamshire

Férfi könnyűsúlyú kétpár 
helyosztó

Hirling Zsolt
Varga tamás

FolytatÓDiK ▸
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Judo 09:30-12:30 Férfi -90 kg selejtező
női -70 kg selejtező

madarász tamás
mészáros anett

excel north Hall 2

14:00-16:30 Férfi -90 kg döntő madarász tamás
női -70 kg döntő mészáros anett

Sportlövészet 09:00-16:15 női sportpisztoly selejte-
ző, döntő

csonka Zsófia the royal artillery 
Barracs

tenisz 11:30-20:00 női egyes 3. forduló Babos tímea
Szávay Ágnes

Wimbledon

Úszás 10:00-13:05 Férfi 200 m hát előfutam Bernek péter
Balog gábor
cseh lászló

olympic park 
aquatics centre

Férfi 200 m vegyes 
előfutam

Verrasztó Dávid

női 100 m gyors 
előfutam

Verrasztó evelyn

női 200 m mell 
előfutam

Sztankovics anna

női 4x200 m gyors 
előfutam

magyar Váltó

19:30-21:35 Férfi 200 m hát elő-
döntő

Bernek péter

Balog gábor
Férfi 200 m vegyes 
elődöntő

cseh lászló
Verrasztó Dávid

Férfi 100 m gyors döntő Kozma Dominik
Férfi 200 m mell döntő gyurta Dániel

molnár Ákos
női 100 m gyors 
elődöntő

Verrasztó evelyn

női 200 m mell elő-
döntő

Sztankovics anna

női 200 m pillangó 
döntő

Jakabos Zsuzsanna
Hosszú Katinka

FolytatÁS, auguSZtuS 1. SZerDa

női 4x200 m gyors 
döntő

magyar váltó

torna 16:30-19:35 Férfi egyéni összetett 
döntő

Berki Krisztián
Hidvégi Vid

Vitorlázás 12:00-18:00 Férfi laser
Férfi rS:X szörf

Berecz Zsombor
gádorfalvi Áron

Weymouth and 
portland

női rS:X szörf Detre Diana

Vívás 09:00-15:40 Férfi párbajtőr egyéni 
selejtező

imre géza excel South Hall 1

17:30-21:20 Férfi párbajtőr egyéni 
döntő

Vizilabda 14:10-15:30 magyarország - Kína magyar női csapat olympic park Water 
polo arena

                                            
augusztus 2.  
csütörtök

asztalitenisz 10:00-12:00
14:30-16:30

Férfi egyes elődöntő
Férfi egyes döntő

pattantyús Ádám
Zwickl Dániel

excel north Hall 1

Judo 09:30-12:30
14:00-16:30

női -78 kg selejtező
női -78 kg döntő

Joó abigél
Joó abigél

excel north Hall 2

Kézilabda 09:30-12:45
14:30-17:45
19:30-22:45

Férfi selejtező
Férfi selejtező
Férfi selejtező

magyar csapat olympic park 
Handball arena

Ökölvívás 13:30-15:30 Férfi 60 kg, 75 kg 
nyolcaddöntő

Varga miklós
Harcsa Zoltán

excel South Hall 2

FolytatÓDiK ▸
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20:30-22:30 Férfi 60 kg, 75 kg 
nyolcaddöntő

Varga miklós
Harcsa Zoltán

Sportlövészet 09:00-16:15 Férfi dupla trap selejte-
ző, döntő

Bognár richárd the royal artillery 
Barracs

tenisz 11:30-20:00 női egyes negyeddöntő Babos tímea
Szávay Ágnes

Wimbledon

női páros elődöntő

torna 16:30-18:30 női összetett egyéni 
döntő

Böczögő Dorina north greenwich 
arena

Úszás 10:00-12:10 Férfi 50 m gyors 
előfutam

takács Krisztián olympic park 
aquatics centre

Férfi 100 m pillangó 
előfutam

pulai Bence

női 200 m hát előfutam Szekeres Dorina
női 800 m gyors 
előfutam

Kapás Boglárka
risztov Éva

19:30-21:05 Férfi 50 m gyors elő-
döntő

takács Krisztián

Férfi 100 m pillangó 
elődöntő

pulai Bence

Férfi 200 m hát döntő Bernek péter
Balog gábor

Férfi 200 m vegyes 
döntő

cseh lászló
Verrasztó Dávid

női 200 m hát elődöntő Szekeres Dorina
női 100 m gyors döntő Verrasztó evelyn
női 200 m mell döntő Sztankovics anna

Vizilabda 10:30-11:20 románia - magyaror-
szág

magyar Férfi csapat olympic park Water 
polo arena

FolytatÁS, auguSZtuS 2. cSÜtÖrtÖK

                                   
augusztus 3. péntek

atlétika 10:00-13:45 Férfi 400 m gát előfutam
Férfi 3000 m akadály 
előfutam

minczér albert
olympic Stadium

Férfi kalapács selejtező pars Krisztián
Férfi súlylökés selejtező Kürthy lajos
női 100 m előfutam
női 400 m előfutam
női hármasugrás 
selejtező
női hétpróba 100 m gát Farkas györgyi
női hétpróba magas-
ugrás

Farkas györgyi

19:00-21:55 Férfi 1500 m előfutam
Férfi távolugrás selejtező
Férfi súlylökés döntő Kürthy lajos
női 100 m előfutam
női 10 000 m döntő
női diszkosz selejtező
női hétpróba súlylökés Farkas györgyi
női hétpróba 200 m Farkas györgyi

evezés 09:30-12:50 Férfi kettes döntő magyar egység eton Dorney, 
Buckinghamshire

Judo 09:30-12:30
14:00-16:30

Férfi +100 kg selejtező
Férfi +100 kg döntő

Bor Barna
Bor Barna

excel north Hall 2

műugrás 14:30-17:30 női műugrás 3m 
selejtező

Barta nóra
gondos Flóra

olympic park 
aquatics centre

Sportlövészet 09:00-16:15 Férfi puska fekvő selejte-
ző, döntő

Sidi péter the royal artillery 
Barracs

FolytatÓDiK ▸
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tenisz 12:00-20:00 női egyes elődöntő Babos tímea
Szávay Ágnes

Wimbledon

Úszás 10:00-12:50 Férfi 1500 m gyors 
előfutam

Kis gergő
gyurta gergely

olympic park 
aquatics centre

Férfi 4x100 m vegyes 
előfutam

magyar váltó

női 50 m gyors elő-
futam

Dara eszter

női 4x100 m vegyes 
előfutam

magyar váltó

19:30-20:50 Férfi 50 m gyors döntő takács Krisztián
Férfi 100 m pillangó 
döntő

pulai Bence

női 50 m gyors elő-
döntő

Dara eszter

női 200 m hát döntő Szekeres Dorina
női 800 m gyors döntő Kapás Boglárka

risztov Éva

Vitorlázás 12:00-18:00 Férfi laser Berecz Zsombor Weymouth and 
portland

Vizilabda 15:30-16:50 Spanyolország - ma-
gyarország

magyar női csapat olympic park Water 
polo arena

                                                     
augusztus 4. 
Szombat

atlétika 10:00-13:45 Férfi 100 m előfutam
Férfi 400 m előfutam
női 3000 m akadály 
előfutam

Deák nagy marcell
olympic Stadium

női rúdugrás selejtező
női hétpróba távolugrás Farkas györgyi
női hétpróba gerely Farkas györgyi

FolytatÁS, auguSZtuS 3. pÉnteK

17:00-18:45 Férfi 20 km gyaloglás Helebrandt máté city
18:50-22:05 Férfi 400 m gát közép-

futam
Férfi 10 000 m döntő
Férfi távolugrás döntő
női 100 m középfutam
női 400 m középfutam
női 100 m döntő
női diszkosz döntő
női hétpróba 800 m Farkas györgyi

evezés 09:30-12:50 Férfi könnyűsúlyú kétpár 
döntő

Hirling Zsolt
Vargfa tamás

eton Dorney, 
Buckinghamshire

Kézilabda 09:30-12:45
14:30-17:45
19:30-22:45

Férfi selejtező
Férfi selejtező
Férfi selejtező

magyar csapat olympic park 
Handball arena

műugrás 14:30-16:10 női műugrás 3 m 
elődöntő

Barta nóra
gondos Flóra

olympic park 
aquatics centre

Ökölvívás 13:30-16:30
20:30-23:30

Férfi 64 kg 
Férfi 64 kg

Káté gyula
Káté gyula

excel South Hall 2

tenisz 12:00-20:30 női egyes döntő Babos tímea
Szávay Ágnes

Wimbledon

triatlon 09:00-11:40 női verseny Kovács Zsófia Hyde park

Úszás 19:30-21:00 Férfi 1500 m gyors 
döntő

Kis gergő
gyurta gergely

olympic park 
aquatics centre

FolytatÓDiK ▸



336 337

a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

pr
o

g
ra

m
o

k
 é

s 
st

a
ti

sz
ti

k
á

k
pro

g
ra

m
o

k
 és sta

tisz
tik

á
k

Férfi 4x100 m vegyes 
döntő

magyar váltó

női 50 m gyors döntő Dara eszter
női 4x100 m vegyes 
döntő

magyar váltó

Vitorlázás 12:00-18:00 Férfi laser
Férfi rS:X szörf
női rS:X szörf

Berecz Zsombor
gádorfalvi Áron
Detre Diana

Weymouth and 
portland

Vizilabda 18:20-19:40 magyarország - nagy 
Britannia

magyar Férfi csapat olympic park Water 
polo arena

                                                   
augusztus 5.  
Vasárnap

atlétika 11:00-14:00 női maraton erdélyi Zsófia
Kálovics anikó

the mall

rakonczai Bea
18:50-21:55 Férfi 100 m középfutam olympic Stadium

Férfi 400 m középfutam Deák nagy marcell
Férfi 1500 m középfutam
Férfi 3000 m akadály 
döntő

minczér albert

Férfi magasugrás 
selejtező
Férfi kalapács döntő pars Krisztián
Férfi 100 m döntő
női 400 m döntő
női 400 m gát előfutam
női hármasugrás döntő

Birkózás  
kötöttfogás

13:00-15:45 Férfi kötötfogás 55 kg 
sel. - elődöntő

módos péter excel north Hall 2

Férfi kötötfogás 74 kg 
sel. - elődöntő

Bácsi péter

FolytatÁS, auguSZtuS 4. SZomBat

17:45-20:15 Férfi kötötfogás 55 kg 
döntő

módos péter

Férfi kötötfogás 74 kg 
döntő

Bácsi péter

műugrás 19:00-20:30 női műugrás döntő Barta nóra
gondos Flóra

olympic park 
aquatics centre

Szinkronúszás 15:00-16:40 páros kötelező program czékus eszter
Kiss Szofi

olympic park 
aquatics centre

tenisz 12:00-20:30 női páros döntő Wimbledon

torna 14:00-16:15 Férfi lólengés döntő Berki Krisztián
Hidvégi Vid

north greenwich 
arena

női ugrás döntő Böczögő Dorina

Vitorlázás 12:00-18:00 Férfi rS:X szörf
női rS:X szörf

gádorfalvi Áron
Detre Diana

Weymouth and 
portland

Vizilabda 14:50-17:30
19:00-21:40

női negyeddöntő
női negyeddöntő

magyar női csapat olympic park Water 
polo arena

                                                       
augusztus 6. Hétfő

atlétika 10:00-12:20 Férfi 800 m előfutam
Férfi diszkosz selejtező

Kazi tamás
Kővágó Zoltán

olympic Stadium

Fazekas róbert

női 100 m gát selejtező
női 1500 m előfutam
női súlylökés selejtező márton anita

18:50-21:40 Férfi 400 m döntő Deák nagy marcell
Férfi 400 m gát döntő

FolytatÓDiK ▸
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női 200 m előfutam
női 400 m gát közép-
futam
női 3000 m akadály 
döntő
női rúdugrás döntő
női súlylökés döntő márton anita

Birkózás  
kötöttfogás

13:00-15:45 Férfi kötötfogás 120 kg 
sel. - elődöntő

Deák Bárdos mihály excel north Hall 2

17:45-20:15 Férfi kötötfogás 120 kg 
döntő

Deák Bárdos mihály

Kajak-Kenu síkvizi 09:30-11:50 Férfi c-1 1000 m 
előfutam

Vajda attila eton Dorney, 
Buckinghamshire

Férfi K-1 1000  m 
előfutam
Férfi K-2 1000 m 
előfutam

Dombi rudolf
Kökény roland

női  K-4 500 m 
előfutam

Fazekas Krisztina
Kovács Katalin
Kozák Danuta
Szabó gabriella

Kézilabda 09:30-12:45
14:30-17:45

Férfi selejtező
Férfi selejtező

magyar csapat olympic park 
Handball arena

19:30-22:45 Férfi selejtező

Ökölvívás 20:30-23:30 Férfi 60 kg, 75 kg Varga miklós excel South Hall 2

Harcsa Zoltán

Sportlövészet 09:00-17:30 Férfi sportpuska összetett 
sel., döntő

Sidi péter the royal artillery 
Barracs

FolytatÁS, auguSZtuS 6. HÉtFŐ

Szinkronúszás 15:00-17:10 páros szabadprogram czékus eszter
Kiss Szofi

olympic park 
aquatics centre

torna 14:00-16:20 Férfi gyürű döntő
Férfi ugrás döntő

north greenwich 
arena

női felemáskorlát döntő

Vitorlázás 12:00-18:00 Férfi laser döntő futam Berecz Zsombor Weymouth and 
portland

Vizilabda 15:30-16:50 magyarország - uSa magyar Férfi csapat olympic park Water 
polo arena

                                                       
augusztus 7. Kedd

atlétika 10:00-12:35 Férfi 110 m gát előfutam Kiss Dániel olympic Stadium

Baji Balázs
Férfi 200 m előfutam
Férfi hármasugrás 
selejtező
női 5000 m előfutam
női gerely selejtező Juhász Vanda

18:50-21:20 Férfi 800 m középfutam Kazi tamás
Férfi 1500 m döntő
Férfi magasugrás döntő
Férfi diszkosz döntő Kővágó Zoltán

Fazekas róbert
női 100 m gát közép-
futam
női 200 m középfutam
női távolugrás selejtező
női 100 m gát döntő

FolytatÓDiK ▸
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Birkózás  
kötöttfogás

13:00-15:45 Férfi kötötfogás 66 kg 
sel. - elődöntő

lőrincz tamás excel north Hall 2

17:45-20:15 Férfi kötötfogás 66 kg 
döntő

lőrincz tamás

Kajak-Kenu
síkvizi

09:30-11:30 Férfi K-4 1000 m 
előfutam

tóth Dávid 
Kammerer Zoltán
Kulifai tamás
paumann Dániel

eton Dorney, 
Buckinghamshire

női K-1 500 m előfutam Kozák Danuta
női K-2 500 m előfutam Douchev-Janic natasa

Kovács Katalin

Súlyemelés 15:30-17:30 Férfi +105 kg „B” 
csoport

excel South Hall 3

19:00-21:00 Férfi +105 kg „a” 
csoport

nagy péter

Szinkronúszás 15:00-16:30 páros döntő czékus eszter
Kiss Szofi

olympic park 
aquatics centre

torna 14:00-17:05 Férfi korlát döntő
Férfi nyújtó döntő

north greenwich 
arena

női gerenda döntő
női talaj döntő

Vitorlázás 12:00-18:00 Férfi rS:X döntő futam
női rS:X döntő futam

gádorfalvi Áron
Detre Diana

Weymouth and 
portland

Vizilabda 14:10-16:50
18:20-21:00

női elődöntő
női elődöntő

magyar női csapat olympic park Water 
polo arena

                                              
augusztus 8. Szerda

FolytatÁS, auguSZtuS 7. KeDD

atlétika 10:00-13:40 Férfi 5000 m előfutam
Férfi rúdugrás selejtező

olympic Stadium

Férfi tízpróba 100 m
Férfi tízpróba távolugrás 
Férfi tízpróba súlylökés
női 800 m előfutam
női kalapács selejtező orbán Éva

18:00-21:55 Férfi 110 m gát közép-
futam

Kiss Dániel
Baji Balázs

Férfi 200 m középfutam
Férfi gerely selejtező 
Férfi tízpróba magas-
ugrás
Férfi tízpróba 400 m
Férfi 110  m gát döntő Kiss Dániel

Baji Balázs
női 200 m döntő
női 400 m gát döntő
női 1500 m középfutam
női távolugrás döntő

Birkózás 13:00-15:45 női 63 kg selejtező - 
elődöntő

Sastin marianna excel north Hall 2

17:45-20:15 női 63 kg döntő Sastin marianna

Kajak-Kenu
síkvizi

09:30-11:15 Férfi c-1 1000 m döntő
Férfi K-1 1000 m döntő
Férfi K-2 1000 m döntő

Vajda attila

Dombi rudolf

eton Dorney, 
Buckinghamshire

Kökény roland
női K-4 500 m döntő Fazekas Krisztina

Kovács Katalin
Kozák Danuta
Szabó gabriella

Kerékpár
BmX

15:00-16:30 Férfi, női selejtező olympic park BmX 
arena

FolytatÓDiK ▸
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Kézilabda 11:00-13:00
14:30-16:30
18:00-20:00
21:30-23:30

Férfi negyeddöntő
Férfi negyeddöntő
Férfi negyeddöntő
Férfi negyeddöntő

magyar csapat olympic park 
Basketball arena

műugrás 19:00-22:10 női tornyugrás selejtező olympic park 
aquatics centre

Ökölvívás 20:30-23:30 Férfi 64 kg Káté gyula excel South Hall 2

Vizilabda 14:30-17:10
18:40-21:20

Férfi negyeddöntő
Férfi negyeddöntő

magyar Férfi csapat olympic park Water 
polo arena

                                                  
augusztus 9. 
csütörtök

atlétika 09:00-16:00 Férfi 4x400 m előfutam
Férfi tízpróba 110 m gát

olympic Stadium

Férfi tízpróba diszkosz
Férfi tízpróba rúdugrás
női magasugrás 
selejtező

18:30-22:10 Férfi 200 m döntő
Férfi 800 m döntő Kazi tamás
Férfi hármasugrás döntő
Férfi tízpróba gerely
Férfi tízpróba 1500 m
női 800 m középfutam
női 4x100 m előfutam
női gerely döntő Juhász Vanda

FolytatÁS, auguSZtuS 8. SZerDa

Kajak-Kenu
síkvizi

09:30-11:15 Férfi K-4 1000 m döntő tóth Dávid eton Dorney, 
Buckinghamshire

Kammerer Zoltán 
Kulifai tamás 
paumann Dániel 

női K-1 500 m döntő Kozák Danuta
női K-2 500 m döntő Douchev-Janic natasa

Kovács Katalin

Kerékpár
BmX

15:00-17:00 Férfi negyeddöntő olympic park BmX 
arena

műugrás 10:00-11:30
19:00-20:30

női tornyugrás elődöntő
női tornyugrás döntő

olympic park 
aquatics centre

Úszás 
Hosszútávúszás

12:00-15:00 női 10 km risztov Éva Hyde park

Vizilabda 14:30-17:10 női helyosztó mérkő-
zések

magyar női csapat olympic park Water 
polo arena

18:40-21:50 női döntő

                                                       
augusztus 10. péntek

atlétika 19:00-21:40 Férfi 4x100 m előfutam
Férfi 4x400 m döntő

olympic Stadium

Férfi rúdugrás döntő
női 1500 m döntő
női 5000 m döntő
női 4x100 m döntő
női 4x400 m előfutam
női kalapács döntő orbán Éva

FolytatÓDiK ▸
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Birkózás
szabadfogás

13:00-15:45 Férfi szabdfogás 74 kg 
sel. - elődöntő

Hatos gábor excel north Hall 2

17:45-20:15 Férfi szabdfogás 74 kg 
döntő

Hatos gábor

Kajak-Kenu
síkvizi

09:30-11:55 Férfi c-1 200 m elő- és 
középfutam

Vajda attila eton Dorney, 
Buckinghamshire 

Férfi K-1 200 m elő- és 
középfutam
Férfi K-2 200 m elő- és 
középfutam
női K-1 200 m elő- és 
középfutam

Douchev-Janic natasa

Kerékpár
BmX

15:00-17:20 Férfi elődöntő, döntő
női elődöntő, döntő

Kézilabda 17:00-19:00 Férfi elődöntő magyar csapat olympic park 
Basketball arena

20:30-22:30 Férfi elődöntő

Ökölvívás 13:30-16:00 Férfi 64 kg, 75 kg 
elődöntő

Káté gyula excel South Hall 2

Harcsa Zoltán
20:30-23:00 Férfi 60 kg elődöntő Varga miklós

Úszás
Hosszútávúszás

12:00-15:00 Férfi 10 km gercsák csaba Hyde park

Vizilabda 14:20-17:00 Férfi elődöntő magyar Férfi csapat olympic park Water 
polo arena

18:30-21:10 Férfi elődöntő

FolytatÁS, auguSZtuS 10. pÉnteK

                                                     
augusztus 11. 
Szombat

atlétika 09:00-13:20
17:00-18:45

Férfi 50 km gyaloglás
női 20 km gyaloglás madarász Viktória

the mall

18:45-21:30 Férfi 5000 m döntő
Férfi 4x100 m döntő
Férfi gerely döntő
női 800 m döntő
női 4x400 m döntő
női magasugrás döntő

Birkózás
szabadfogás

13:00-15:45 Férfi szabdfogás 120 kg 
sel. - elődöntő

ligeti Dániel excel north Hall 2

17:45-20:15 Férfi szabdfogás 120 kg 
sel. - elődöntő

ligeti Dániel

Kajak-Kenu
síkvizi

09:30-11:20 Férfi c-1 200 m döntő Vajda attila eton Dorney, 
Buckinghamshire

Férfi K-1 200 m döntő
Férfi K-2 200 m döntő
női K-1 200 m döntő Douchev-Janic natasa

Kerékpár
mountain Bike

12:30-14:30 női verseny Benkó Barbara Hadleigh Farm, 
essex

Ökölvívás 20:30-23:00 Férfi 64 kg, 75 kg döntő Káté gyula excel South Hall 2

Harcsa Zoltán

FolytatÓDiK ▸
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Öttusa 09:00-14:00
15:10-19:10

Férfi vívás, úszás
Férfi lovaglás, lövészet-
futás

Kasza róbert 
marosi Ádám

olympic park

                                                    
augusztus 12. 
Vasárnap

atlétika 11:00-13:40 Férfi maraton Kovács tamás the mall

Kerékpár
mountain Bike

13:30-15:30 Férfi verseny parti andrás Hadleigh Farm, 
essex

Kézilabda 11:00-13:00
15:00-17:30

Férfi bronz mérkőzés
Férfi döntő

magyar csapat olympic park 
Basketball arena

Ökölvívás 13:30-16:00 Férfi 60 kg  döntő Varga miklós excel South Hall 2

Öttusa 08:00-13:00
14:00-18:00

női vívás, úszás
női lovaglás, lövészet-
futás

Kovács Sarolta
tóth adrienn

olympic park

Vizilabda 10:20-13:00 Férfi helyosztó mérkő-
zések

magyar Férfi csapat olympic park Water 
polo arena

14:30-17:40 Férfi döntő

19:30-22:30 Záró ünnepély olympic Stadium

FolytatÁS, auguSZtuS 11. SZomBat



Pr
o

g
ra

m
o

k
 é

s 
st

a
ti

sz
ti

k
á

k
Pro

g
ra

m
o

k
 és sta

tisz
tik

á
k

348 349

a becsületes játék az egyetlen út
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27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen
nyitás / zárás

asztalitenisz 1 1 1 1 4
atlétika 2 6 6 5 4 4 5 6 8 1 47
Birkózás kötöttfogás 2 3 2 7
Birkózás női 2 2 4
Birkózás szabadfogás 2 3 2 7
evezés 3 3 4 4 r 14
gyeplabda 1 1 2
Íjászat 1 1 1 1 4
Judo 2 2 2 2 2 2 2 14
Kajak-Kenu 4 4 4 12
Kajak Slalom 1 1 2 4
Kerékpár országúti 1 1 2 4
Kerékpár pálya 2 1 2 1 1 3 10
Kerékpár BmX 2 2
Kerékpár mtB 1 1 2
Kézilabda        1 1 2
Kosárlabda 1 1 2
labdarúgás 1 1 2
lovaglás 2 1 1 1 1 6
műugrás 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Ökölvívás 3 5 5 13
Öttusa 1 1 2
röplabda 1 1 2
röplabda Strand 2
rg 1 1 2
Sportlövészet 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 15
Súlyemelés 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 15
Szinkronúszás 1 1 2
taekwondo 2 2 2 2 8
tenisz 2 3 r 5
tollaslabda 1 2 2 5
torna              1 1 1 1 3 3 4 14
trampoline 1 1 2
triatlon 1 1 2
Úszás 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Úszás nyíltvizi 1 1 2
Vitorlázás - Szörf 2 2 2 1 1 1 1 10
Vívás 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
Vízilabda 1 1 2

JÚliuS auguSZtuS

2012. Évi loNDoNi XXX. Nyári olimpiai 
játÉKoK sportági programja

349

a Nyári olimpiai játÉKoK aDatai

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. louis 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 2930 2685 5615
1984 XXiii. los angeles 07.28-08.12 140 22 221 5263 1566 6829 28742 4863 4327 9190
1988 XXiV. Szöul 09.17-10.02 159 24 237 6197 2194 8391 27221 6353 4978 11331
1992 XXV. Barcelona 07.25-08.09 169 26 257 6652 2704 9365 34548 7951 5131 13082
1996 XXVi. atlanta 07.19-08.04 197 27 271 6806 3512 10318 47466 9413 5695 15108
2000 XXVii. Sydney 09.15-10.01 199 28 300 6582 4069 10651 6858 46967 10375 5298 16033
2004 XXViii. athén 08.13-08.29 201 28 301 6296 4329 10625 6997 45000 15534 5966 21500
2008 XXiX. peking 07.25-08.10 204 28 302 6305 4637 10942 70000 18092 6470 24562
2012 XXX. london 07.27-08.12 26 302
2016 XXXi. rio de Janeiro 28
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a becsületes játék az egyetlen út
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magyar helyezések

i. ii. iii. iV. V. Vi.

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. louis 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 17 153 27 180
1964 XViii. tokió 10 7 5 7 15 6 22 182 6 6 16 16 150 32 182
1968 XiX. mexikó 10 10 12 4 7 2 32 196 4 4 15 15 135 32 167
1972 XX. münchen 6 13 16 9 9 10 35 226 8 5 20 20 187 45 232
1976 XXi. montreal 4 5 13 10 9 10 22 163 10 9 17 17 124 54 178
1980 XXii. moszkva 7 10 15 13 13 10 32 234 6 6 20 20 182 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 18 128 36 188
1992 XXV. Barcelona 11 12 7 5 9 10 30 208 8 7 21 21 156 58 217
1996 XXVi. atlanta 7 4 10 8 5 7 21 150 12 11 24 24 145 66 214
2000 XXVii. Sydney 8 6 3 5 9 4 17 135 13 15 23 23 138 69 178

2004 XXViii. athén 8 6 3 8 8 6 17 144 16 14 22 22 136 90 209
2008 XXiX. peking 3 5 2 8 6 4 10 94 21 20 24 24 120 83 171
2012 XXX. london

2016 XXXi. rio de Janeiro
Összesen 160 142 160 158 171 119 462 3405
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a Nyári olimpiai játÉKoK magyar voNatKozású aDatai HElyEzÉsEiNK sportágaNKÉNt
a Nyári olimpiai játÉKoKoN (1896-2008)

Sportág: i. ii. iii. iV. V. Vi. pontSZÁm

1. Vívás 34 22 26 25 26 14 593

2. Úszás 23 23 17 22 23 15 471

3. Kajak-Kenu 19 27 25 15 13 10 449

4. Birkózás 19 15 17 29 20 14 417

5. atlétika 9 12 17 19 20 14 302

6. torna 14 11 14 13 11 14 284

7. Ökölvívás 10 2 8 2 14 1 147

8. Súlyemelés 2 9 9 7 6 15 143

9. Öttusa 9 8 4 3 3 2 136

10. Sportlövészet 7 3 7 4 7 8 126

11. Vízilabda 9 3 3 2 3 2 104

12. Judo 1 2 4 - 8 - 49

13. evezés - 1 2 2 6 4 35

14. Kézilabda - 1 2 6 1 1 34

15. labdarúgás 3 1 1 - 1 - 32

16. művészeti verseny 1 2 1 - - - 21

17. lovaglás - - 1 2 1 1 13

18. Kerékpár - - - - 5 2 12

19. röplabda - - - 2 1 1 9

20. asztalitenisz - - - 2 - - 6

21. tenisz - - 1 - - - 4

Vitorlázás - - 1 - - - 4

23. Kosárlabda - - - 1 - - 3

lovaspoló - - - 1 - - 3

műugrás - - - 1 - - 3

26. Íjászat - - - - 1 - 2

taekwondo - - - - 1 - 2

28. rg - - - - - 1 1

Összesen: 160 142 160 158 171 119 3405
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1896 i. athén - -

1900 ii. párizs - -

1904 iii. St. louis - -

1908 iV. london mudin istván atlétika

1912 V. Stockholm rittich Jenő torna

1916 Vi. Berlin elmaradt

1920 Vii. antwerpen nem vettünk részt

1924 Viii. párizs toldi Sándor atlétika

1928 iX. amszterdam egri Kálmán atlétika

1932 X. los angeles Bácsalmási péter atlétika

1936 Xi. Berlin Bácsalmási péter atlétika

1940 Xii. tokió/Helsinki elmaradt

1944 Xiii. london elmaradt

1948 XiV. london németh imre atlétika

1952 XV. Helsinki németh imre atlétika

1956 XVi. melbourne csermák József atlétika

1960 XVii. róma Simon János kosárlabda

1964 XViii. tokió Kulcsár gergely atlétika

1968 XiX mexikó Kulcsár gergely atlétika

1972 XX. münchen Kulcsár gergely atlétika

1976 XXi. montreal dr. Kamuti Jenő vívó

1980 XXii. moszkva dr. Szívós istván vízilabda

1984 XXiii. los angeles nem vettünk részt

1988 XXiV. Szöul Vaskuti istván kajak-kenu

1992 XXV. Barcelona Komáromi tibor birkózás

1996 XXVi. atlanta Szabó Bence vívás

2000 XXVii. Sydney Kőbán rita kajak-kenu

2004 XXViii. athén Kovács antal judo

2008 XXiX. peking Kammerer Zoltán kajak-kenu

2012 XXX. london Biros péter vízilabda

zászlóvivőiNK a Nyári olimpiai játÉKoKoN FogaDalomtEvőiNK a 
Nyári olimpiai játÉKoKoN

1896 i. athén

1900 ii. párizs

1904 iii. St. louis

1908 iV. london

1912 V. Stockholm

1916 Vi. Berlin

1920 Vii. antwerpen nem vettünk részt

1924 Viii. párizs

1928 iX. amszterdam

1932 X. los angeles

1936 Xi. Berlin Kovács József atlétika

1940 Xii. tokió/Helsinki elmaradt

1944 Xiii. london elmaradt

1948 XiV. london

1952 XV. Helsinki németh imre atlétika

1956 XVi. melbourne Benedek gábor öttusa

1960 XVii. róma gerevich aladár vívás

1964 XViii. tokió Kulcsár gergely atlétika

1968 XiX mexikó Kulcsár gergely atlétika

1972 XX. münchen ránkyné németh angéla atlétika

1976 XXi. montreal dr. Hammerl lászló sportlövészet

1980 XXii. moszkva Wichmann tamás kajak-kenu

1984 XXiii. los angeles nem vettünk részt

1988 XXiV. Szöul Vaskúti istván kajak-kenu

1992 XXV. Barcelona egerszegi Krisztina úszás gyulay Zsolt kajak-kenu

1996 XXVi. atlanta Sáriné Kocsis erzsébet kézilabda Kovács antal judo

2000 XXVii. Sydney mincza ildikó vívás Kósz Zoltán vízilabda

2004 XXViii. athén nagy tímea vívás Benedek tibor vízilabda

2008 XXiX. peking igaly Diana sportlövészet Biros péter vízilabda

2012 XXX. london Jakabos Zsuzsanna úszás Kásás tamás vízilabda
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tÖbbszÖrÖs olimpiai bajNoKoK

Összes: Érmek száma 
szerint:

HÉtSZereS olimpiai BaJnoK

1 1 gerevich (gerei) aladár 1932 vívás kard csapat

1936 vívás kard csapat

1948 vívás kard egyéni

1948 vívás kard csapat

1952 vívás kard csapat

1956 vívás kard csapat

1960 vívás kard csapat

Érmek száma 
szerint:

HatSZoroS olimpiai BaJnoK

2 1 Kárpáti rudolf 1948 vívás kard csapat

1952 vívás kard csapat

1956 vívás kard egyéni

1956 vívás kard csapat

1960 vívás kard egyéni

1960 vívás kard csapat

3 2 Kovács pál Ádám 1936 vívás kard csapat

1948 vívás kard csapat

1952 vívás kard egyéni

1952 vívás kard csapat

1956 vívás kard csapat

1960 vívás kard csapat

Érmek száma 
szerint:

ÖtSZÖrÖS olimpiai BaJnoK

4 1 egerszegi Krisztina 1988 úszás 200 m hát

1992 úszás 100 m hát

1992  úszás 200 m hát

1992 úszás 400 m vegyes

1996 úszás 200 m hát

5 2 Keleti (Klein) Ágnes 1952 torna műszabadgyakorlat

1956 torna felmás korlát

1956 torna gerenda

1956 torna műszabadgyakorlat

1956 torna kéziszer csapat

FolytatÓDiK ▸ FolytatÓDiK ▸

Összes: Érmek száma 
szerint:

nÉgySZereS olimpiai BaJnoK

6 1 Darnyi tamás 1988 úszás 200 m vegyes

1988 úszás 400 m vegyes

1992 úszás 200 m vegyes

1992 úszás 400 m vegyes

7 2 Fuchs Jenő dr. 1908 vívás kard egyéni

1908 vívás kard csapat

1912 vívás kard egyéni

1912 vívás kard csapat

8 3 Kulcsár gyöző 1964 vívás párbajtőr csapat

1968 vívás párbajtőr egyéni

1968 vívás párbajtőr csapat

1972 vívás párbajtőr csapat

Érmek száma 
szerint:

HÁromSZoroS olimpiai BaJnoK

9 1 Balczó andrás 1960 öttusa csapat

1968 öttusa csapat

1972 öttusa egyéni

10 2 Benedek tibor 2000 vízilabda csapat

2004 vízilabda csapat

2008 vízilabda csapat

11 3 Berczelly (Berczeller) tibor 1936 vívás kard csapat

1948 vívás kard csapat

1952 vívás kard csapat

12 4 Biros péter 2000 vízilabda csapat

2004 vízilabda csapat

2008 vízilabda csapat

13 5 Fenyvesi csaba dr. 1968 vívás párbajtőr csapat

1972 vívás párbajtőr egyéni

1972 vívás párbajtőr csapat

14 6 gyarmati Dezső 1952 vízilabda csapat

1956 vízilabda csapat

1964 vízilabda csapat



Pr
o

g
ra

m
o

k
 é

s 
st

a
ti

sz
ti

k
á

k
Pro

g
ra

m
o

k
 és sta

tisz
tik

á
k

356 357

a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

Érmek száma 
szerint:

HÁromSZoroS olimpiai BaJnoK

15 7 Janics natasa 2004 kajak-kenu c-1 500 m

2004 kajak-kenu c-2 500 m

2008 kajak-kenu c-2 500 m

16 8 Kabos endre 1932 vívás kard csapat

1936 vívás kard egyéni

1936 vívás kard csapat

17 9 Kammerer Zoltán 2000 kajak-kenu K-2 500 m

2000 kajak-kenu K-4 1000 m

2004 kajak-kenu K-4 1000 m

18 10 Kárpáti györgy dr. 1952 vízilabda csapat

1956 vízilabda csapat

1964 vízilabda csapat

19 11 Kásás tamás 2000 vízilabda csapat

2004 vízilabda csapat

2008 vízilabda csapat

20 12 Kiss gergely dr. 2000 vízilabda csapat

2004 vízilabda csapat

2008 vízilabda csapat

21 13 molnár tamás dr. 2000 vízilabda csapat

2004 vízilabda csapat

2008 vízilabda csapat

22 14 papp lászló 1948 ökölvívás középsúly 73 kg

1952 ökölvívás nagyváltósúly 71 kg

1956 ökölvívás nagyváltósúly 71 kg

23 15 rajcsányi lászló 1936 vívás kard csapat

1948 vívás kard csapat

1952 vívás kard csapat

24 16 Storcz Botond 2000 kajak-kenu K-2 500 m

2000 kajak-kenu K-4 1000 m

2004 kajak-kenu K-4 1000 m

25 17 Szécsi Zoltán 2000 vízilabda csapat

2004 vízilabda csapat

2008 vízilabda csapat

tÖbbszÖrÖs olimpiai bajNoKoK

FolytatÓDiK ▸

Összes: Érmek száma 
szerint:

KÉtSZereS olimpiai BaJnoK

26 1 Bolvári antal 1952 vízilabda csapat

1956 vízilabda csapat

27 2 Boros ottó 1956 vízilabda csapat

1964 vízilabda csapat

28 3 Bródy györgy 1932 vízilabda csapat

1936 vízilabda csapat

29 4 elek ilona 1936 vívás tőr egyéni

1948 vívás tőr egyéni

30 5 Fodor rajmund 2000 vízilabda csapat

2004 vízilabda csapat

31 6 Földes Dezső dr. 1908 vívás kard csapat

1912 vívás kard csapat

32 7 gerde oszkár dr. 1908 vívás kard csapat

1912 vívás kard csapat

33 8 gergely istván 2004 vízilabda csapat

2008 vízilabda csapat

34 9 glykais gyula 1928 vívás kard csapat

1932 vívás kard csapat

35 10 gyulay Zsolt 1988 kajak-kenu K-1 500 m

1988 kajak-kenu K-4 1000 m

36 11 Hajós alfréd (guttmann arnold) 1896 úszás 100 m gyors

1896 úszás 1200 m gyors

37 12 Halassy (Haltmayer) olivér 1932 vízilabda csapat

1936 vízilabda csapat

38 13 Halmay Zoltán 1904 úszás 50 yard gyors

1904 úszás 100 yard gyors

39 14 Homonnai (Hlavacsek) márton 1932 vízilabda csapat

1936 vízilabda csapat

40 15 Horváth gábor 2000 kajak-kenu K-4 1000 m

2004 kajak-kenu K-4 1000 m

41 16 Jeney lászló 1952 vízilabda csapat

1956 vízilabda csapat

FolytatÓDiK ▸
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Összes: Érmek száma 
szerint:

KÉtSZereS olimpiai BaJnoK

42 17 Kanizsa tivadar 1956 vízilabda csapat

1964 vízilabda csapat

43 18 Kolonics györgy 1996 kajak-kenu c-2 500 m

2000 kajak-kenu c-1 500 m

44 19 Korondi (Kronstein) margit 1952 torna felemás korlát

1956 torna kéziszer csapat

45 20 Kovács Katalin 2004 kajak-kenu K-2 500 m

2008 kajak-kenu K-2 500 m

46 21 Kozma istván 1964 birkózás kötöttfogás 97 kg felett

1968 birkózás kötöttfogás 97 kg felett

47 22 Kőbán rita 1992 kajak-kenu K-4 500 m

1996 kajak-kenu K-1 500 m

48 23 madaras norbert 2004 vízilabda csapat

2008 vízilabda csapat

49 24 magyar Zoltán 1976 torna lólengés

1980 torna lólengés

50 25 markovits Kálmán 1952 vízilabda csapat

1956 vízilabda csapat

51 26 martinek János 1988 öttusa egyéni

1988 öttusa csapat

52 27 mayer mihály 1956 vízilabda csapat

1964 vízilabda csapat

53 28 nagy tímea 2000 vívás párbajtőr egyéni

2004 vívás párbajtőr egyéni

54 29 nemere Zoltán 1964 vívás párbajtőr csapat

1968 vívás párbajtőr csapat

55 30 németh Ferenc 1960 öttusa egyéni

1960 öttusa csapat

56 31 németh János 1932 vízilabda csapat

1936 vízilabda csapat

57 32 novák Dezső 1964 labdarúgás csapat

1968 labdarúgás csapat

tÖbbszÖrÖs olimpiai bajNoKoK

FolytatÓDiK ▸

58 33 papp Bertalan 1948 vívás kard csapat

1952 vívás kard csapat

59 34 pelle istván dr. 1932 torna műszabadgyakorlat

1932 torna lólengés

60 35 petschauer attila 1928 vívás kard csapat

1932 vívás kard csapat

61 36 piller-Jekelfalussy györgy 1932 vívás kard egyéni

1932 vívás kard csapat

62 37 rejtő ildikó ujlakyné 1964 vívás tőr egyéni

1964 vívás tőr csapat

63 38 Sárkány miklós 1932 vízilabda csapat

1936 vízilabda csapat

64 39 Schmitt pál dr. 1968 vívás párbajtőr csapat

1972 vívás párbajtőr csapat

65 40 Steinmetz Barnabás 2000 vízilabda csapat

2004 vízilabda csapat

66 41 Szabó Bence 1988 vívás kard csapat

1992 vívás kard egyéni

67 42 Szívós istván id. 1952 vízilabda csapat

1956 vízilabda csapat

68 43 Szőke Katalin 1952 úszás 100 m gyors

1952 úszás 4x100 m gyors

69 44 takács Károly 1948 sportlövészet gyorstüzelő pisztoly

1952 sportlövészet gyorstüzelő pisztoly

70 45 tersztyánszky Ödön 1928 vívás kard egyéni

1928 vívás kard csapat

71 46 tóth péter dr. 1908 vívás kard csapat

1912 vívás kard csapat

72 47 török Ferenc dr. 1964 öttusa egyéni

1968 öttusa csapat

73 48 Varga tamás 2004 vízilabda csapat

2008 vízilabda csapat

74 49 Vári attila 2000 vízilabda csapat

2004 vízilabda csapat

FolytatÓDiK ▸
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tÖbbszÖrÖs olimpiai bajNoKoK a XXiX. pEKiNgi Nyári olimpiai játÉKoK  

olimpiai bajNoKNai, poNtszErzői

Összes: Érmek száma 
szerint:

KÉtSZereS olimpiai BaJnoK

75 50 Vereckei Ákos 2000 kajak-kenu K-4 1000 m

2004 kajak-kenu K-4 1000 m

76 51 Werkner lajos 1908 vívás kard csapat

1912 vívás kard csapat

i. hely (3 sportág) ii. hely (5 sportág) iii. hely (2 sportág) iV. hely (8 sportág) V. hely (6 sportág) Vi. hely (4 sportág)

Vajda attila
kajak-kenu - c-1 1000 m

cseh lászló
úszás - 400 m vegyes

dr. mincza-nébald ildikó
vívás - párbajtőr egyéni

Boczkó gábor
vívás - párbajtőr 
egyéni

Knapek edina 
vívás - tőr egyéni

Kis gergő
úszás - 400 m vegyes

Kovács Katalin
Janic natasa
kajak-kenu - nK-2 500m

cseh lászló
úszás - 200 m pillangó

Kozmann györgy
Kiss tamás
kajak-kenu - c-2 1000 m

Knapek edina 
mohamed aida
Újlaky Virginie
Varga gabriella
vívás - tőr csapat

Bácsi péter
birkózás - kf. 74 kg

Sidi péter
sportlövészet - légpuska

Benedek tibor
Biros péter
gergely istván
Hosnyánszky norbert
Kásás tamás
Kis gábor
Kiss gergely dr.
madaras norbert
molnár tamás dr.
Szécsi Zoltán
Varga Dániel
Varga Dénes
Varga tamás
vizilabda - férfi csapat

Fodor Zoltán
birkózás - kf. 84 kg

Brávik Fruzsina
Drávucz rita
györe anett
Horváth patricia dr.
Kisteleki Dóra
pelle anikó
primász Ágnes
Sós ildikó
Stieber mercedes
Szremkó Krisztina
takács orsolya
Valkai Ágnes
Zantleitner Krisztina
vizilabda - női csapat

gyurta Dániel
úszás - 200 m mell

mutina Ágnes
Verrasztó evelin
Dara eszter
Jakabos Zsuzsanna
úszás - 4x200 m gyors

cseh lászló
úszás - 200 m vegyes

Boczkó gábor
imre géza
Kovács iván
dr. Kulcsár Krisztián
vívás - párbajtőr 
csapat

Janic natasa
Kovács Katalin
Kozák Danuta
Szabó gabriella
kajak-kenu - nK-4 
500 m

  Bódi Bernadett
Borbás rita
görbicz anita
Herr orsolya
Hornyák Ágnes
Kovacsicz mónika
orsó-Ferling Bernadett
pálinger Katalin
Sepsiné pigniczki 
Krisztina
Szamoránky piroska
Szűcs gabriella
tomori Zsuzsanna
tóth tímea
Vérten orsolya
kézilabda - női csapat

Szellő ime
ökölvívás - 81 kg

Vereckei Ákos
kajak-kenu - K-1 500 m

Beé istván
Bozsik gábor
Sík márton
Vereckei Ákos
kajak-kenu - K-4 
1000 m

Kovács Katalin
kajak-kenu - nK-1 
500 m

Kammerer Zoltán
Kucsera gábor
kajak-kenu - K-2 500 m

Kammerer Zoltán
Kucsera gábor
kajak-kenu K-2 1000 m

pars Krisztián
atlétika - kalapács
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

Ssz. Sportág: pont: %

1. Kajak-Kenu 35.00 37.23

2. Úszás 19.00 20.21

3. Vívás 14.00 14.89

4. Vizilabda 10.00 10.64

5. Birkózás 7.00 7.45

6. atlétika 3.00 3.19

7. Kézilabda 3.00 3.19

8. Ökölvívás 2.00 2.13

9. Sportlövészet 1.00 1.06

10. asztalitenisz 0.00

BmX 0.00

evezés 0.00

Hosszútávúszás 0.00

Judo 0.00

Kerékpár országúti 0.00

mountain Bike 0.00

müugrás 0.00

Öttusa 0.00

Súlyemelés 0.00

Szörf 0.00

tenisz 0.00

torna 0.00

triatlon 0.00

Vitorlázás 0.00

Összes pont: 94.00 100.00

nem jutott ki az olimpiára

Sportág  /  Szakág

1. Baseball - Softball 0.00

2. gyeplabda 0.00

3. Íjászat 0.00

Kajak-Kenu slalom 0.00

Kerékpár pálya 0.00

4. Kosárlabda 0.00

5. labdarúgás 0.00

6. lovaglás 0.00

7. röplabda 0.00

Strandröplabda 0.00

8. taekwondo 0.00

9. tollaslabda 0.00

trampolin 0.00

10. ritmikus gimnasztika 0.00

11. Szinkronúszás 0.00

sportági raNgsor a XXiX. pEKiNgi 
Nyári olimpiai játÉKoK ErEDmÉNyEi alapjáN

Nyári olimpiai játÉKoK ÉrEmtáblázata

Hely nemzet FÉrFi nŐi VegyeS ÖSSZeSen Összes 
érem

Hely:

a e B össz a e B össz a e B össz a e B

1. cHn 24 10 8 42 27 11 19 57 1 1 51 21 28 100 2.

2. uSa 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4 36 38 36 110 1.

3. ruS 12 8 20 40 11 13 8 32 0 23 21 28 72 3.

4. gBr 11 8 7 26 7 5 6 18 1 2 3 19 13 15 47 4.

5. ger 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6 16 10 15 41 6.

6. auS 6 6 9 21 8 7 8 23 2 2 14 15 17 46 5.

7. Kor 8 6 4 18 4 4 4 12 1 1 13 10 8 31 8.

8. Jpn 4 4 5 13 5 2 5 12 0 9 6 10 25 11.

9. ita 4 7 6 17 4 3 4 11 0 8 10 10 28 9.

10. Fra 6 14 12 32 1 2 4 7 1 1 7 16 17 40 7.

11. uKr 4 3 8 15 3 2 7 12 0 7 5 15 27 10.

12. neD 1 2 3 5 4 2 11 1 1 2 7 5 4 16 16.

13. Jam 3 3 3 3 2 8 0 6 3 2 11 ~20.

14. eSp 4 6 2 12 3 1 4 1 1 2 5 10 3 18 ~14.

15. Ken 3 2 4 9 2 3 5 0 5 5 4 14 18.

16. Blr 3 3 5 11 1 2 5 8 0 4 5 10 19 13.

17. rou 1 1 4 1 2 7 0 4 1 3 8 ~25.

18. etH 2 1 1 4 2 1 3 0 4 1 2 7 ~27.

19. can 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 2 3 9 6 18 ~14.

20. pol 3 4 7 2 1 3 0 3 6 1 10 ~21.

21. Hun 2 4 1 7 1 1 1 3 0 3 5 2 10 ~21.

nor 2 3 5 1 2 1 4 1 1 3 5 2 10 ~21.

23. Bra 1 3 5 9 2 1 3 6 0 3 4 8 15 17.

24. cZe 1 2 3 2 1 3 0 3 3 0 6 ~30.

25. SVK 2 1 1 4 1 1 2 0 3 2 1 6 ~30.

26. nZl 1 1 5 7 2 2 0 3 1 5 9 24.

27. geo 3 2 5 1 1 0 3 0 3 6 ~30.

28. cuB 2 5 8 15 6 3 9 0 2 11 11 24 12.

29. KaZ 2 2 5 9 2 2 4 0 2 4 7 13 19.

30. Den 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 2 3 7 ~27.

31. mgl 2 1 3 1 1 0 2 2 0 4 ~44.

tHa 1 1 2 1 1 2 0 2 2 0 4 ~44.

33. prK 1 1 2 1 2 5 0 2 1 3 6 ~30.
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

34. arg 2 1 3 2 2 1 1 2 0 4 6 ~30.

Sui 2 3 5 1 1 0 2 0 4 6 ~30.

36. meX 1 1 1 1 2 0 2 0 1 3 ~51.

37. tur 1 3 4 4 4 0 1 4 3 8 ~25.

38. Zim 0 1 3 4 0 1 3 0 4 ~44.

39. aZe 1 2 3 6 1 1 0 1 2 4 7 ~27.

40. uZB 1 2 2 5 1 1 0 1 2 3 6 ~30.

41. Slo 1 1 1 3 1 1 2 0 1 2 2 5 ~38.

42. Bul 3 3 1 1 2 0 1 1 3 5 ~38.

43. ina 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 5 ~38.

44. Fin 2 2 1 1 2 0 1 1 2 4 ~44.

45. lat 1 1 1 3 0 0 1 1 1 3 ~51.

46. Bel 0 1 1 2 0 1 1 0 2 ~57.

Dom 1 1 2 0 0 1 1 0 2 ~57.

eSt 1 1 2 0 0 1 1 0 2 ~57.

por 1 1 1 1 0 1 1 0 2 ~57.

50. inD 1 2 3 0 0 1 0 2 3 ~51.

51. iri 1 1 2 0 0 1 0 1 2 ~57.

52. Brn 1 1 0 0 1 0 0 1 ~69.

53. cmr 0 1 1 0 1 0 0 1 ~69.

54. pan 1 1 0 0 1 0 0 1 ~69.

55. tun 1 1 0 0 1 0 0 1 ~69.

56. SWe 2 1 3 1 1 1 1 0 4 1 5 ~38.

57. cro 1 1 1 3 4 0 0 2 3 5 ~38.

58. ltu 1 3 4 1 1 0 0 2 3 5 ~38.

59. gre 2 2 2 2 0 0 2 2 4 ~44.

60. tri 2 2 0 0 0 2 0 2 ~57.

61. ngr 1 1 2 2 2 0 0 1 3 4 ~44.

62. aut 1 1 2 2 0 0 1 2 3 ~51.

irl 1 2 3 0 0 0 1 2 3 ~51.

SrB 1 2 3 0 0 0 1 2 3 ~51.

sportági raNgsor a XXiX. pEKiNgi 
Nyári olimpiai játÉKoK ErEDmÉNyEi alapjáN

FolytatÓDiK ▸

65. alg 1 1 1 1 0 0 1 1 2 ~57.

BaH 1 1 2 0 0 0 1 1 2 ~57.

col 1 1 1 1 0 0 1 1 2 ~57.

68. KgZ 1 1 2 0 0 0 1 1 2 ~57.

69. mar 1 1 1 1 0 0 1 1 2 ~57.

70. tJK 1 1 2 0 0 0 1 1 2 ~57.

71. cHi 1 1 0 0 0 1 0 1 ~69.

72. ecu 1 1 0 0 0 1 0 1 ~69.

73. iSl 1 1 0 0 0 1 0 1 ~69.

74. maS 1 1 0 0 0 1 0 1 ~69.

75. rSa 1 1 0 0 0 1 0 1 ~69.

76. Sin 0 1 1 0 0 1 0 1 ~69.

SuD 1 1 0 0 0 1 0 1 ~69.

78. Vie 1 1 0 0 0 1 0 1 ~69.

79. arm 6 6 0 0 0 0 6 6 ~30.

80. tpe 2 2 2 2 0 0 0 4 4 ~44.

81. aFg 1 1 0 0 0 0 1 1 ~69.

egy 1 1 0 0 0 0 1 1 ~69.

iSr 1 1 0 0 0 0 1 1 ~69.

mDa 1 1 0 0 0 0 1 1 ~69.

mri 1 1 0 0 0 0 1 1 ~69.

tog 1 1 0 0 0 0 1 1 ~69.

Ven 0 1 1 0 0 0 1 1 ~69.
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a becsületes játék az egyetlen út
fair play is the only way

a XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIa RÉSZLETES PROGRaMJa
(MaGYaR IDő SZERINT)
a XXiX. pEKiNgi Nyári olimpiai játÉKoK 
poNtvErsENyE

1. uSa 717

2. Kína 685

3. oroszország 504

4. ausztrália 321

5. nagy-Britannia 314

6. németország 314

7. Franciaország 278

8. olaszország 219

9. Korea 199

10. Japán 196

11. ukrajna 173

12. Kuba 159

13. Spanyolország 142

14. Kanada 139

15. Hollandia 132

16. Fehéroroszország 127

17. lengyelország 106

18. Brazília 102

19. Kenya 96

20. magyarország 94

21. Kazahsztán 91

22. Jamaika 80

23. románia 79

24. Új-Zéland 71

25. norvégia 62

26. Svédország 54

27. Dánia 52

28. etiópia 51

29. csehország 50

30. Svájc 46

31. grúzia 45

32. azerbajdzsán 44

33. Üzbegisztán 42

34. Észak-Korea 41

35. thaiföld 41

36. törökország 41

37. ausztria 37

38. Szlovákia 37

39. Bulgária 34

40. Horvátország 33

41. Szlovénia 33

42. argentína 32

43. indonézia 32

44. litvánia 30

45. mexikó 30

46. mongólia 30

47. Finnország 29

48. tajvan 29

49. Zimbabwe 28

50. Belgium 25

51. Kolumbia 24

52. Örményország 24

53. görögország 23

54. india 23

55. irán 22

56. nigéria 19

57. Szerbia 19

58. Bahamák 16

59. Dominikai Köztársaság 16

60. Írország 16

61. lettország 16

62. algéria 15

63. portugália 15

64. Dél-afrika 13

65. Szingapúr 13

66. tadzsikisztán 13

67. Észtország 12

68. marokkó 12

69. Kirgizisztán 11

70. tunézia 11

71. egyiptom 10

72. izrael 10

73. malajzia 10

74. trinidad és tobago 10

75. Bahrein 9

76. ecuador 9

77. Hongkong 9

78. Venezuela 9

79. Kamerun 7

80. panama 7

81. Vietnam 7

82. chile 5

83. ciprus 5

84. izland 5

85. Szudán 5

86. afganisztán 4

87. mauritius 4

88. moldova 4

89. puerto rico 4

90. togo 4

91. Holland antillák 3

92. montenegro 3

93. Szamoa 3

94. uganda 3

95. Botswana 2

96. eritrea 2

97. luxemburg 2

98. mozambik 2

99. peru 2

100. albánia 1

101. elefántcsontpart 1

102. St. Kitts és nevis 1

103. Szenegál 1
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