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Dear Sports Fans!

If in Hungary today one is to mention the Olympic Games, then most people 
think first of the summer games, swimming, fencing, athletics, kayak-canoe, 
water polo, in other words, the so-called ‘Hungarian sports’. We have also won 
the majority of our Olympic medals at summer events, and we are rightly proud 
of this. But it is not like this everywhere. It’s not necessary to go very far, indeed 
just to neighbouring Austria, to find that the Olympic Games means first and 
foremost the winter games, where their superb skiers, sledders and skaters 
compete. The same goes for members and fans of the Canadian, Norwegian, 
Swedish and Swiss teams, as well as many others.  

Thus, the winter competition has just as much weight and importance  
in the Olympic Movement as the summer games, even if this is not immediately 
apparent from here in Hungary, because so far we have taken a total of just six 
medals at Winter Olympic Games, and never a gold. Our last medal was won by 
Krisztina Regőczy and András Sallay in ice dance, 38 years ago.

Now is the moment for us to start paying more attention to the world of Winter 
Olympics, winter sports and sportsmen and women who compete in these 
events. Today, the Hungarian Olympic Committee has a vice president with 
responsibility for summer sports and another for winter sports, signifying that 
in our mind both areas are equally respected. And with good reason: perhaps 
there is no other sport in Hungary that has undergone such explosive growth 
over the past few years as skating, and within this short track speed skating. 
We have teams and individual athletes competing at world level both in men’s 
and women’s events, and what is more, there are plenty of young sportsmen 
and women who are not only the hope for the present but the future, too. It is 
sufficient to consider that just eight nations could win the right to enter their 
athletes in the short track speed skating relay, and Hungarian relay racers will 
be present in both the women’s field and the men’s, as among the best in Europe. 
Therefore, we have the most to cheer for in our speed skaters, but we will have 
interests in other sports at PyeongChang, too, so it is with excitement and huge 
expectation that we await the entrance of every Hungarian competitor. 

The Olympic flame returns to the Republic of Korea for the second time.  
The Seoul Olympics was a memorable event for Hungarians, when – 30 years 
ago – our elite of summer sports picked up 23 medals. South Korea has already 
proved itself and I am certain that it will host yet another superb Olympic Games. 

I took part in four Olympics as a fencer and this will be my first as president 
of the Hungarian Olympic Committee. In other words, I know all about the 
excitement experienced by ‘old hands’ and ‘first-timer’ competitors, and I am 
behind them all the way. I would like to thank them for their dedication, for all 
the work put in by the experts coaching them and the staff of the Hungarian 
Olympic Committee, and for the support of sponsors, media, family members, 
and the Hungarian government.

I hope that our sportsmen and women discover their best form at PyeongChang, 
exploit this enormous opportunity of a lifetime, and write themselves into  
the annals of sporting history; I also wish the fans many new experiences  
and excitement.

Kedves Sportbarátok!

Ha ma Magyarországon az olimpiai játékokat emlegetjük, az emberek többsége a nyári 
játékokra gondol, az úszókra, vívókra, atlétákra, kajakozókra, vízilabdázókra, az úgyne-
vezett „magyar sportokra”. Az olimpiákon szerzett érmeink többségét is a nyári játéko-
kon szereztük, és erre büszkék is vagyunk, nem véletlenül. De nincs ez mindenhol így. 
Nem is kell messze mennünk, a szomszédos Ausztriában az olimpiai játékok elsősorban 
a téli játékokat jelentik, ahol az ő kiváló síelőik, szánkózóik, korcsolyázóik megmérhetik 
magukat. Ugyanígy vannak ezzel a kanadai, a norvég, a svéd, a svájci csapat tagjai és 
szurkolói is, és még sokan mások. 

A téli játékok tehát ugyanolyan súllyal és fontossággal van jelen az olimpiai mozgalom-
ban, mint a nyári, még ha ez innen Magyarországról sokszor nem is látszik, hiszen eddig 
mindössze hat érmet szereztünk téli olimpiákon, aranyat egyet sem. Az utolsó érmünket 
38 éve Regőczy Krisztina és Sallay András szerezte jégtáncban.

Itt az ideje, hogy elkezdjünk jobban figyelni a téli olimpiák világára, a téli sportágakra 
és az ezeken induló sportolókra. A Magyar Olimpiai Bizottságnak ma már egy téli és 
egy nyári sportokért felelős alelnöke van, ezzel is jelezve, hogy azonos megbecsülésnek 
örvend számunkra mindkét terület. Jó okunk van rá: talán nincs is más sportág Magyar-
országon, amely akkorát fejlődött volna az elmúlt években, mint a korcsolya, azon belül 
is a rövidpályás gyorskorcsolya. Világszínvonalon versenyző csapatunk és egyéni ver-
senyzőink vannak mind a nők, mind a férfiak között, ráadásul fiatalok, akik nem csak  
a jelen, hanem a jövő reménységei is lehetnek számunkra. Elég csak arra gondolni, hogy 
mindössze nyolc-nyolc nemzet vívhatta ki magának a jogot, hogy rövidpályás gyorskor-
csolyaváltót indíthasson, ezek között mind a nők, mind a férfiak mezőnyében jelen lesz 
Magyarország váltója, Európa egyik legjobbjaként. A legtöbbet tehát a gyorskorcsolyá-
zóinkért szurkolhatunk, de Phjongcshangban más sportágakban is érdekeltek leszünk, 
izgalommal és reményekkel várjuk valamennyi magyar versenyző színre lépését.

A Dél-Koreai Köztársaságba másodszor tér vissza az olimpiai láng. A magyarok szá-
mára emlékezetes élményt jelentett a szöuli olimpia, harminc esztendővel ezelőtt a nyári 
sportágak képviselői 23 érmet nyertek. Dél-Korea már bizonyított, biztos vagyok benne, 
hogy egy újabb kiváló olimpiának lesz a házigazdája. 

Vívóként négy olimpián vettem részt, MOB-elnökként ez lesz az első. Átérzem tehát 
a rutinosabbak és az először versenyzők izgalmát is, tiszta szívből drukkolok nekik. 
Köszönöm a kitartásukat, a felkészítő szakembereknek és a Magyar Olimpiai Bizottság 
munkatársainak munkáját, a szponzorok, a média és a családtagok, valamint a Magyar 
Kormány támogatását.

Kívánom, hogy sportolóink becsületes küzdelemben hozzák legjobb formájukat, éljenek 
életük nagy lehetőségével, és írják be magukat a sporttörténelemkönyvekbe; a szurkolók 
pedig újabb élményekkel gazdagodjanak. 

Kulcsár Krisztián, A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Mr. Krisztián Kulcsár, President of the Hungarian Olympic Committee
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Kedves Sportolók, Sportvezetők, Tisztelt Szurkolók!

Több mint egy éve, a riói nyári paralimpiai játékokra történő felkészü-
lés és az ottani szereplés után fogalmaztuk meg azt, hogy a magyar 
parasport-mozgalom egyik küldetése az, hogy bebizonyítsuk: fogyaté-
kosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni! A gondolatot Ti inspirál-
tátok, a Magyar Paralimpiai Csapat tagjai! A szorgalmatok és az ered-
ményeitek minden magyarnak erőt és hitet adnak: a győztesek oldalára 
kerülhetünk a magánéletünkben, a hivatásunkban, az egészségünkben 
– vagy éppen a sportban. 

Köszönöm Nektek, hogy zászlóvivői vagytok Magyarország szellemi 
akadálymentesítésének!  

Nem csak az a bátor, aki nagy távolságokban és tettekben gondolkodik, 
hanem az is, aki a legkisebb esélyt látva is belevág, hogy a céljait elérje. 
A 2018-as téli paralimpiai játékokon nyolc év kihagyás után vesznek 
részt magyar sportolók. Bíztunk benne, hogy sikerül a kvalifikáció a téli 
parasportok számára nem kedvező természeti adottságokkal rendelkező 
Magyarországról, adtunk egy esélyt a legkisebb reménynek is.

Balogh Zsolt és Bocsi Bence - Fábián Attila szakágvezető irányításával 
- rendíthetetlen hittel és fanatikusan edzettek, utaztak versenyről ver-
senyre. Kitartásuknak köszönhetően először indul magyar látássérült 
síelő és guide-ja paralimpián. Zsolt, Bence hangirányításával szlalomozik 
a versenypályán, elérve néhol a 80-100 km/h sebességet is. 

Kettejük csapata a legnemesebb emberi értékeket képviseli: a feltétel nél-
küli bizalmat, az egymás iránti tiszteletet és a harmóniát. 

Lőrincz Krisztina szintén sporttörténelmet írt, kvalifikációja a phjong- 
cshangi viadalra túlmutatott a reményeinken. Soha nem volt még 
magyar indulója paralimpián az ülő-sífutásnak és biatlonnak. 

Mindhárom sportolónak és felkészítőiknek köszönöm, hogy újra lesz 
kikért szurkolni a téli paralimpiai játékokon, és azt is, hogy újabb sportá-
gakkal színesítik a hazai fogyatékos sportot. 

Önöktől pedig, kedves Szurkolók, most is azt kérem, amit minden alka-
lommal, ha a mieink a hazájukat képviselik a világban: drukkoljanak  
a Magyar Paralimpiai Csapatnak!

Hajrá, Kriszta, hajrá, Zsolt, hajrá, Bence!

Dear Athletes, Sports Leaders, Fans,

After preparing for and competing in the Rio Summer Paralympic 
Games, we have understood for more than a year that one of the main 
missions of the Hungarian Paralympic Movement is to prove together: 
‘Living with disabilities does not mean you are a loser.’ You, members of  
the Hungarian Paralympic Team, have inspired this thought. 
Your incredible hard work and results give strength and faith to all 
Hungarians: we can be on the winning side in our private life, professional 
career, health or in sports. 

Thanks to all of you for being standard-bearers of the ‘intellectual 
accessibility’ of Hungary!

A brave person is not only one who thinks of great deeds and distances, 
but also one who recognizes the slightest hope of achieving goals. 
After an absence of eight years, Hungarian athletes will participate  
in the PyeongChang 2018 Winter Paralympic Games. In believing that 
they could qualify for the Winter Paralympic Games from Hungary,  
a country without any favourable natural conditions for winter para sports,  
we have given a chance for the slightest hope. 

Zsolt Balogh and Bence Bocsi (coached by Attila Fábián) have been 
training fanatically with steadfast faith and have travelled from 
competition to competition. Due to their endurance, a Hungarian visually 
impaired athlete and his guide will compete in a Winter Paralympic 
Games for the first time.  Zsolt is skiing on the Slalom race track with 
Bence’s voice-guidance, occasionally reaching 80 to 100 km/h.

Their ‘duet’ represents the noblest of human values: unconditional trust, 
respect for each other and harmony. 

Krisztina Lőrincz is also writing a chapter in sport history; her qualification 
for the PyeongChang Winter Games has gone beyond our hopes. Never 
before has there been any Hungarian athlete in the category of para 
biathlon and cross-country skiing.  

Many thanks to all three athletes and their coaches, trainers for keeping 
our fingers crossed during the Winter Paralympic Games, for enriching 
Hungarian para sport with new sports as well. 

Last but not least, dear Fans, I ask you to support the Hungarian 
Paralympic Team in the same way you do every time our athletes 
represent their country at the World Games.

Go Kriszta, go Zsolt, go Bence, go Hungary! 

Szabó László, A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke
Mr László Szabó, President of the Hungarian Paralympic Committee





Magyar Olimpiai Csapat
Hungarian Olympic Team
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Édesapja vitorlázásban és raliban is magyar bajnok volt. Édesanyja korosztályos magyar bajnok tornász volt, később 
kosárlabdázott. A jó mozgás-koordinációt tőle, a céltudatosságot édesapjától örökölte. Tanult zongorázni, gitározni. 
Ausztriába költözésük előtt aktívan néptáncolt. Büszke rá, hogy az elsőéves FIS-versenyzők közül nemzetközi szinten 
elsők között sikerült A-kvalifikációt elérnie.

Her father was Hungarian champion in sailing and rally; mother was Hungarian champion gymnast in her age group, 
later she played basketball. Good movement coordination comes from her mother, ambition from her father. Plays piano, 
guitar; folk dancing before move to Austria. Proud that of first-year FIS competitors she was among the first to attain  
A qualification at international level.

A sportolásra édesapja, aki egyetemi tanár és síedző, motiválta. Igazi sportcsaládból származik, hiszen 14 éves öccse, 
Konrád is síző. Édesapjuk saját mobil síliftet is épített, hogy tavasszal is tudjanak gyakorolni. A Testnevelési Egyetem 
hallgatója, a megszerzett tudást és tapasztalatot örömmel adná tovább a hasonlóan feltörekvő fiataloknak. Szeretne 
oktatóként is sikeres lenni.

He was motivated by his father, a university tutor and ski instructor. Comes from a sporting family, his 14-year-
old brother Konrád is also a skier. His father built a private ski lift to practice in spring as well. He is a student at  
the University of Physical Education, and is interested in teaching later on. He would like to be successful as an  
instructor as well. 

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely / Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/ 
eredmény
Olympic participation/ 
results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

példakép
Role model

Cél
Goal

műlesiklás, óriás-műlesiklás, 
csapatverseny
/ SL,GS, team

2001. április 27.
/27 April 2001
Budapest

Neustift im Stubaital
(Ausztria)

175 cm/64 kg

Körte SE

Procelero SE

Bugya Fruzsina/Barbai Áron
Fruzsina Bugya/Aron Barbai

–

Whistler Cup-1. (2015)

búvárkodás, falmászás
diving, wall climbing

Lindsey Vonn

tisztes helytállás 
Phjongcshangban
/standing own ground in 
PyeongChang

műlesiklás, óriás-műlesiklás,
super G, lesiklás, alpesi 

kombináció, csapatverseny
/ SL, GS, SG, DH, AC,team 

1995. december 19.
/19 December 1995, 

Miskolc

Budapest

171 cm/71 kg

Bánkút Sí Klub 
Versenyszakosztály

Fullsport SE

Dr. Kékesi Tamás, 
/Walter Hubmann
Dr. Tamás Kékesi, 
/Walter Hubmann

–

2x U18-as vb/WC 2 (2012, 
2013), vb/WC 22 (2017)

windsurf,  tenisz, mountain bike, 
enduro krosszmotor

windsurfing, tennis, mountain 
bike, enduro

Bode Miller, Arnold 
Schwarzenegger

a világkupa mezőnyéhez 
tartozni, fokozatosan a dobogós 

helyezésekhez közelíteni
being part of the World Cup 

field, gradually getting  
podium places

Alpesi sí            Alpine skiing Alpesi sí            Alpine skiing
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Édesapja hatására kezdett el síelni háromévesen, két évvel később pedig lovagolni. Szereti az extrém sportokat, 
szabadidejében szeret windsurfözni és kitesurfözni is. Fontos számára a sporton kívüli élet is, jelenleg a budapesti 
Corvinus Egyetem hallgatója. Szívesen hallgatja Dean Lewis zenéjét, szereti a Riverdale című sorozatot. Németül és 
angolul is beszél.

Motivated by her father, she started skiing at age 3, then riding at 5. Enjoys extreme sports, windsurfing and  
kitesurfing. Currently she attends the Corvinus University. She likes music by Dean Lewis and the Riverdale series.  
She speaks German and English. 

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

műlesiklás, óriásműlesiklás,
csapatverseny
/ SL, GS, team

1998. október 10.
/10 October 1998, 
Budapest

Budapest

160 cm/54 kg

Körte SE

Körte SE

Maróty István/
Mario Rafetzeder
István Maróty/
Mario Rafetzeder

–

többszörös magyar bajnok/
Hungarian champion 
several times

lovaglás/riding

–

helytállás 
Phjongcshangban
/standing own ground in 
PyeongChang
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Sídinasztiából származik, nyolcévesen kezdte a sportot édesapja hatására. Bátyja is a sportágban tevékenykedik 
az orosz csapatnál. Általában havon él, rengeteget utazik, de már hozzászokott. Szereti az 1980-as évek zenéjét.  
A tibeti buddhizmusban talál önmagára. Kereskedemi diplomát szerzett, angolul, németül, horvátul és olaszul is beszél. 
Phjongcshangban szeretne a legjobb harminc közé kerülni.

He comes from a skiing dynasty and was motivated by his father to start skiing at age 8. His older brother is a member 
of the Russian skiing team. He stays close to snow all year round and travels a lot. He likes 80s music and is into Tibetan 
Buddhism. He has a degree in trade and speaks English, German, Croatian and Italian. He wants to be in the top 30  
at PyeongChang. 

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/ 
eredmény
Olympic 
participation/ 
results

Legjobb 
eredmény
/Best results

Hobbi
Hobby

példakép
Role model

Cél
Goal

műlesiklás, óriásműlesiklás,
super G, alpesi kombináció, 

csapatverseny
/ SL, GS, SG, AC, team

1985. december 25.
/25 December 1985, 

Fiume (Horváthország)

Budapest

183 cm/84 kg

SK Rjieka

Fullsport SE

Rajko Samsal/Rajko Samsal, 
Kelen Ádám

/Rajko Samsal/Rajko Samsal, 
Ádám Kelen

2006: eredmény nélkül/DNF; 
2010: eredmény nélkül/DNF, 

22. vk/WC 22. (2016)

zenehallgatás
/listening to music

Siddharta Gautama

Sportpszichológiát szeretne 
tanulni, síakadémiát 

alapítana/would like to study 
sports psychology, set up 

a ski academy

Alpesi sí            Alpine skiing Alpesi sí            Alpine skiing
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Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai 
részvétel/eredmény
Olympic 
participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

egyéni
/individual

1998. december 20.
/20 December 1998, 

Budapest

Budapest

159 cm/49 kg

MAC

UTE

Simon István 
/Linda van Troyen

István Simon
/Linda van Troyen

–

Eb/EC 8 (2017), 
vb/WC 20 (2017)

tánc/dance

Takács Károly
/Károly Takács

döntőbe kerülés 
Phjongcshangban

/getting into the final at 
PyeongChang

Öt évesen kezdett műkorcsolyázni, édesapja vitte le a jégre. Szülei testnevelő tanárok. Testvére, Máté orvostanhallgató. 
Dédnagyapja a Győri Dózsa birkózóedzője volt, az 1936-os berlini olimpián fáklyavivő is volt. A négyszeres magyar 
bajnok sportoló, akinek Ivi a beceneve, szeretne edző lenni a későbbiekben, valamint érdeklődik a gyógypedagógia iránt 
is. A budapesti Babits Mihály Gimnázium tanulója.

She began figure skating aged 5 encouraged by her father. Her parents are PE teachers and brother Máté is a medical 
student. Her great grandfather was wrestling instructor of Győr Dózsa and torchbearer at the 1936 Berlin Olympics. 
Four-times Hungarian champion ‘Ivi’ wants to be a coach later on and she is interested in remedial education.  
She is a student of Babits Grammar School, Budapest.

Műkorcsolya            Figure skating

#EGYEKVAGYUNK
A Telekom a magyar sport

elkötelezett és büszke támogatója

Telekom_TeliOlimpCsapatkonyv_Sajto_165x235_2018jan.indd   1 15/01/18   14:38
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Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

3000 m váltó
/3000 m relay

1999. június 20.
/20 June 1999, 

Budapest

Budapest

165 cm/60 kg

TRGSE

MTK

Tarcali Attila/Bánhidi Ákos
Attila Tarcali/Ákos Bánhidi

–

vk/World Cup 2 
(2017, váltó/relay), 

Eb/EC 3 (2018, 1500 m)

főzés, sütés/cooking

Viktor An

Kihozza magából 
a maximumot és 

elégedetten térjen haza
/achieving the best 

performance and returning 
home satisfied

Van egy nővére, nagyon szereti a családját. Kézilabdázott gyerekként, általános iskolában az egyik osztálytársa 
hívására ment le a jégre, és ott is ragadt. Legfőbb célja mindig is az volt, hogy kijusson az olimpiára. Sportolói karrierje 
után szeretne a gasztronómiával foglalkozni. Szeret improvizálni, azt csinálja, ami épp eszébe jut. A januári Európa-
bajnokságon bronzérmet nyert 1500 méteren.

She has an older sister and loves her family. She played handball as a child and started skating in primary school.  
Her greatest ambition has always been to compete at the Olympics. After her career in sport she would like to work  
in gastronomy. She likes improvization. She won bronze in 1500 m at the European Championships in January.

Rövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skating

#TakeChargeHungary
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Magyar Olimpiai Csapat
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 Szülei több sportágat kipróbáltattak vele, ő a rövidpályás gyorskorcsolyát választotta. Bátyja vele együtt kezdett 
el korcsolyázni, de neki kevésbé tetszett a sportág és abbahagyta. Azóta amikor találkoznak, mindig azt mondja, 
hogy bárcsak folytatta volna. A világkupában ezüstérmes lett egyéniben 1500 méteren. Az ELTE matematika szakos 
hallgatója. Szereti a Metallica együttest és a Batman filmeket.

After trying out several sports he decided to be a short track speed skater. He started skating with his brother,  
who eventually gave up. Since then, whenever they meet his brother always says he wishes he had continued.  
He took silver in individual 1500m at the World Cup. He studies mathematics at ELTE University. He likes Metallica band  
and Batman films.

A harmadik olimpiáján vesz részt, ez egyben az utolsó is neki. Büszke a pályafutása során elért eredményeire,  
de leginkább arra, amilyen gödrökből sikerült felállnia. 2O14-ben alig két hónappal az olimpia előtt porcleválással 
műtötték, majd másfél hónappal később két érmet is nyert az Eb-n és B-döntős volt 15OO m-n az olimpián.  
2016-ban nekrózissal diagnosztizálták, azóta kisebb-nagyobb fájdalmakkal versenyez.

This is her third, and final, Olympics. She is proud of all her achievements, but particularly how she came out of low 
points in her career. In 2014, just 2 months before the Olympics, she was operated on (cartilage detachment), then just 
6 weeks later she won two medals at the European Championship and she was B-finalist in the 1500m at the Olympics. 
She was diagnosed with necrosis in 2016, but continues to compete.

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

5000 m váltó
/ 5000 m relay

1994. szeptember 27.
/27 September 1994, 
Pécs

Budapest

182 cm/79 kg

PKSE

Pécsi Sport Nonprofit Zrt

Telegdi Csaba/ Lina Csang, 
Bánhidi Ákos
Csaba Telegdi, Csang Lina, 
Ákos Bánhidi

–

vb/WC 2 
(5000 m váltó/relay, 2017)

számítógépes játékok, 
sorozatok/computer games, 
series

Kimi Raikkönen

Élete legjobbját teljesíteni 
Phjongcshangban/giving the 
best performance of his life 
in PyeongChang

3000 m váltó
/ 3000 m relay

1988. május 26.
/26 May 1988, 

Budapest

Budapest

170 cm/60 kg

TRGSE Budapest

MTK 

Kaszala Tamara, 
Bánhidi Ákos/

Csang Jing, Bánhidi Ákos
Tamara Kaszala, Ákos Bánhidi/Jing 

Csang, Ákos Bánhidi

2010: 
1000 m 9., 3000 m, váltó/relay 5.; 

2014: 1500 m 10., 3000 m 6.

vb/WC 3 (2017, 3000 m, váltó/relay)

Kirándulás, mozi, 
család, barátok

/excursions, cinema, 
family, friends

Jevgenyija Radanova
/Evgenia Radanova

Az olimpián minimum 
a hatodik hely váltóban/

at least sixth place 
in the relay at Olympics

Rövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skatingRövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skating
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Szülei nem voltak élsportolók, az öccse viszont az, ugyancsak rövidpályás gyorskorcsolyázó. Már az óvodában 
megtanult görkorcsolyázni, és azt folytatva nyolcévesen kezdett gyorskorcsolyázni. Minden edzésen ki akarja hozni 
magából a maximumot. A tréningeken mindig a bal lábára csatolja fel először a korcsolyát. Az ELTE-n germanisztikát 
tanul, de az olimpiára való felkészülés miatt passzív éven van.

Her parents were not top athletes but her brother is a short track speed skater. She started speed skating at the age of 
8. She always wants to achieve maximum performance. She puts her left skate on first. She is taking German studies  
at ELTE university but has had a year off to train for the Olympics. 

Testvérének köszönheti, hogy korcsolyázó lett, hiszen az ő hatására kezdte el ő is a sportot. Európa-bajnokságokról 
kilenc érme is van, közte egy arany, öt ezüst és három bronz. Három évig néptáncolt korábban. Cipőgyűjteménye van, 
amire nagyon büszke. Szívesen jár kézilabdameccsekre, valamint a Dumaszínház rendszeres látogatója. Gazdálkodási 
és menedzsment szakon diplomázott az Óbudai Egyetemen.

She can thank her sibling for becoming a skater. She has 9 medals from         v          ships including 1 gold,  
5 silver and 3 bronze. Earlier, she was folk dancing for 3 years. She has a shoe collection of which she is very proud.  
She enjoys watching handball matches and is a regular of the Duma Theatre. She graduated in management from 
Óbuda University. 

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/
eredmény

Olympic 
participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

500, 1000, 1500 m, 
3000 m váltó
/500, 1000, 1500 m
3000 m relay

1998. december 31.
/31 December 1998, 
Szeged

Budapest

165 cm/58 kg

Szegedi Korcsolyázó 
Egyesület

Szegedi Korcsolyázó 
Egyesület

Szabó Krisztián/Csang Jing, 
Bánhidi Ákos
/Krisztián Szabó/Jing Csang, 
Ákos Bánhidi

–

vb/WC 3 (2017, 3000 m, 
váltó/relay), Eb/EC 2 
(2018, 3000 m, váltó/relay)

filmek, sorozatok
/films, series

nagymamája
/her grandmother

Az olimpián minimum 
a hatodik hely váltóban
/at least sixth place 
in the relay at Olympics

3000 m váltó
/ 3000 m relay

1989. július 28.
/28 July 1989, 

Tatabánya

Budapest

175 cm/63 kg

Tatabányai Diák 
Korcsolyázó Egyesület

Tatabányai Diák 
Korcsolyázó Egyesület

Németh Tibor, Lugosi László/
Bánhidi Ákos, Csang Jing

/Tibor Németh, László Lugosi/
Ákos Bánhidi, Jing Csang

2010: 3000 m váltó/relay, 5.; 
2014: 500 m, 28.

vb/WC 3 
(2017, 3000 m, váltó/relay)

rejtvényfejtés, olvasás
/crosswords, reading

Jevgenyija Radanova
/Evgenia Radanova

Az olimpián minimum 
a hatodik hely váltóban

/at least sixth place 
in the relay at Olympics

Rövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skatingRövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skating
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A csapatban az egyetlen házas ember. Felesége, Márta lengyel rövidpályás gyorskorcsolyázó. Fiuk egy éves.  
A negyedik olimpiájára készül, Phjongcshang után dönti el, hogy nekivág-e az ötödik ciklusnak is. 2006-ban huszonhat 
esztendő után ő lett az első magyar pontszerző a téli olimpipán. Európa-bajnokságokról már hét érme van, három ezüst 
és négy bronz. Világkupa-versenyeken négy aranyérme van.

The only married member of the team. His wife, Márta, is a Polish short track speed skater, too. They have a 1-year-old 
son. This is his fourth Olympics and he will decide whether to start on the fifth cycle after PyeongChang. In 2006, after 
26 years, he became the first person to collect points at a winter Olympics. He has 3 silver and 4 bronze medals from 
European Championships. He also has 4 gold medals from World Cup competitions. 

Nyolc évesen kiment a jégpályára, ahol épp gyorskorcsolyaedzés volt, ami nagyon megtetszett neki. Európa-
bajnokságokról öt érme van, világkupákról kettő. A 2016-os Eb utáni betegsége miatt kérdéses volt, hogy folytathatja-e 
versenyzői pályafutását, de legyűrte a betegséget és visszatért. A Szegedi Tudományegyetemen pszichológiát tanul, 
szeretne sportpszichológus lenni. Kedvenc színe a lila.

She first stepped onto the ice rink at the age of 8, when there was speed skating practice, which she really enjoyed. 
She has 5 medals from European Championships and 2 from World Cups. Illness after the 2016 EC put her competitive 
career in doubt, but she overcame this obstacle. She is studying psychology at Szeged University and would like to be  
a sports psychologist. Favourite colour: purple.

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

5000 m váltó
/ 5000 m relay

1989. december 12.
/12 December 1989, 
Pécs

Budapest

180 cm/80 kg

Pécsi KSE

Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Telegdi Attila/Csang Jing, 
Bánhidi Ákos
/Attila Telegdi/Jing Csang, 
Ákos Bánhidi

2006: 1500 m, 5; 
2010: 500 m 25., 1000 m 21., 
1500  m 30.; 
2014: 1000 m 18., 500 m 12., 
1500 m 34.

vb/WC 2 
(5000 m váltó/relay, 2015)

számítógépes játékok
/computer games

Gyurta Dániel/Dániel Gyurta

éremszerzés váltóban
/medal in the relay

3000 m váltó
/ 3000 m relay

1995. február 6.
/6 February 1995, 

Szeged

Budapest

158 cm/52 kg

Szegedi Korcsolyázó 
Egyesület

Szegedi Korcsolyázó 
Egyesület

Szabó Krisztián/Csang Jing, 
Bánhidi Ákos

/Krisztián Szabó/Jing Csang, 
Ákos Bánhidi

2014: 
1500 m 30., 

3000 m váltó/relay 6.

2x Eb/EC 2. 
(2017, 2018, 3000 m, váltó/relay)

kávézás, kutyasétáltatás/
coffee, walking the dog

Szilágyi Áron
/Áron Szilágyi

Az olimpián minimum 
a hatodik hely váltóban

/at least sixth place 
in the relay at Olympics

Rövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skatingRövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skating
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Édesapja kínai, édesanyja magyar. Öccse, Liu Shaoang szintén gyorskorcsolyázó. Egy évig Kínában éltek, itt alapozták 
meg különleges technikájukat. Világbajnokságokról ezüst- és bronzérme is van, ahogy az Európa-bajnokságokról is. 
Büszke arra, hogy példakép lehet a fiatalok számára. Egyszer hazavitt egy jégpálya mellett bújkáló kiscicát, azóta 
szereti a macskákat, és van egy kis házi malaca is.

His father is Chinese, his mother is Hungarian. His younger brother, Shaoang Liu, is also a speed skater. They lived in 
China for one year, where they honed their technique. He has silver and bronzes medals from both world and European 
Championships. He is proud to be a role model for young people. He once took home a stray kitten, since when he is 
crazy about cats; he also has a pet miniature pig.

Beceneve Ádó, amit édesanyja adott neki egy kínai császár után. Édesapja kínai, édesanyja magyar. Először az úszással 
próbálkoztak testvérével, Liu Shaolin Sándorral, később rátaláltak a gyorskorcsolyára, amit azonnal megszerettek.  
A téli olimpián mindketten ott lesznek. 2006 óta korcsolyázik versenyszerűen, a felnőttek között a mostani a negyedik 
szezonja. A juniorok között összetett világbajnok volt.

His mother calls him Ádó after a Chinese emperor. His father is Chinese, his mother is Hungarian. He first tried swimming 
with his brother Sándor Liu Shaolin, and later they turned to speed skating. Both are taking part in the winter Olympics. 
He has skated competitively since 2006; this is his 4th season in adult competitions. He was combined world champion 
among juniors.

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai 
részvétel/eredmény
Olympic 
participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

500, 1000, 1500 m, 
5000 m váltó

/500, 1000, 1500 m
5000 m relay

1998. március 13.
/13 March 1998, 

Budapest

Budapest

182 cm/78 kg

TRGSE

MTK

Bánhidi Ákos/Csang Jing, 
Bánhidi Ákos

/Ákos Bánhidi/Jing Csang, 
Ákos Bánhidi

–

 
3x vb/WC 2. 

(2015, 2016, 2017: 
váltó/relay, 1500 m, 1000 m)

videójáték, shopping, mozi, 
utazás, szórakozás

/video games, shopping, 
cinema, travel, entertainment

–

már a kvalifikációval 
elégedett

/already satisfied for 
qualifying

500, 1000, 1500 m, 
5000 m váltó
/500, 1000, 1500 m
5000 m relay

1995. november 20.
/20 November 1995, 
Budapest

Budapest

183 cm/80 kg

TRGSE

MTK

Erős Julianna/Bánhidi Ákos
/Julianna Erős/Ákos Bánhidi

2014: 1500 m 16.

vb/WC 1 (2016, 500 m)

mozi
/cinema

Elise Christie

olimpiai döntő
/Olympic final

Rövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skatingRövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skating
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Egy szegedi verseny hatására keresték meg a helyi egyesületet, itt kezdett el korcsolyázni nyolc évesen. A 2013-as  
trentinói Universiadén aranyérmes lett a váltó tagjaként, valamint 2016-ban Calgaryban is a világkupában.  
A Semmelweis Egyetem ötödéves orvostanhallgatója. Az élsport és a tanulmányai mellett nem nagyon jut másra ideje. 
Angolul és franciául is beszél. Minden napot új kihívásként él meg.

He started skating at the age of 8 after seeing a competition in Szeged. He collected gold as a relay member at the 2013 
Trentino Universiade, as well as in Calgary (2016) in the World Cup. He is a fifth-year medical student of Semmelweis 
University. He does not have much time apart from his sport and studying. He speaks English and French. He lives  
every day as a new challenge.

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

5000 m váltó
/ 5000 m relay

1992. március 26.
26 March 1992, 
Szeged

Budapest

183 cm/74 kg

SZKE

MTK

Szabó Krisztián
/Bánhidi Ákos
/Krisztián Szabó
/Ákos Bánhidi

–

Eb/EC 2. (2015, 5000 m 
váltó/relay)

utazás/travel

édesanyja, nagymamája
/his mother, grandmother

helytállás az olimpián/
standing own ground in 
Olympics

Rövidpályás gyorskorcsolya  Short track speed skating
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Viszonylag későn, 14 évesen kezdett el korcsolyázni. Ennek ellenére már többszörös magyar bajnoknak vallhatja 
magát, a 2017-es Calgaryban rendezett világkupaversenyen 500 és 5000 méteren is országos csúcsot ért el. Kanada 
számára hazai jég, hiszen sokszor készül a helyi válogatottal. Phjongcshangban szeretné túlszárnyalni Szocsiban elért 
eredményét.

He started skating at the age of 14. Despite this he is a multiple Hungarian champion, having broken national records 
at 500 m and 5000 m at the World Cup competition in Calgary in 2017. He considers Canada ’home ice’ because he has 
trained with the local team many times. At PyeongChang he wants to do better than his results in Sochi.

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel
/eredmény

Olympic participation
/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

1000, 1500 m

1992. március 26.
/26 March 1992, 
Debrecen

Debrecen

188 cm/86 kg

Kagami SE

Debreceni Sportcentrum

Kövérné Fejes Anikó
/Szöllősi Szabolcs, 
Todd McClements
/Anikó Fejes Kövérné/
Szabolcs Szöllősi, 
Todd McClements

2014: 1500 m 26.

többszörös magyar bajnok/
Hungarian champion 
several times

túrázás, snowboard, 
kerékpár, filmek, könyvek
/hiking, snowboard, cycling, 
films, books

Zdeno Chára

egyéni csúcs/personal best

Gyorskorcsolya        Speed skating

Advertisement
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With its headquarter in Hungary, the company relies on the cornerstones of local and international 
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and aims at becoming one of the most recognised banking groups in the CEE region. 

”Our approach always focused on the demands of our clients. We are proud to be pioneering in such 
innovations as e-banking, real-time online customer service and the SmartBank application; honored 
with numerous prestigious awards. OTP Bank is always at hand with convenient and smart, professional 
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Az elmúlt tíz évben Magyarország és Ausztria között ingázott. Míg Ausztriában tanult, jóval többet volt távol, mint odahaza. 
Az utóbbi három évben ez megváltozott, de ősztől ilyenkor is mindig útnak indul az edzéslehetőségek miatt. Szeretne 
Norvégiában is edzeni. A szülei hobbiként teniszeztek, jelenleg is rendszeresen sportolnak. Van egy öccse és egy bátyja,  
Ákos és Bálint. Mátyás pedig a családi kedvenc, egy simaszőrű retriver. Szeretne Norvégiában továbbtanulni.

He has commuted between Hungary and Austria over the past decade. While studying in Austria, he spent more time abroad. 
This has changed in the past 3 years but he still travels for training in the autumn (preferably in Norway as well). His parents 
played tennis as a hobby and currently regularly play sports. He has two brothers, Ákos and Bálint. Their short-haired retriever 
Mátyás is the family favourite. He would like to continue studying in Norway. 

Nehéz körülmények között nőtt fel, egy nővére van, édesanyjuk egyedül nevelte őket. Eleinte titokban járt edzésre, mivel 
édesanyja nem akarta, hogy a sport a tanulás rovására menjen. Anyagi problémák miatt nem mindig volt lehetősége 
edzőtáborozni vagy versenyezni. Ez plusz motiváció volt számára, már akkor rájött, hogy a legjobb akar lenni,  
és ha keményen dolgozik, eléri céljait. Szeret túrázni és hegyet mászni.

Her single mother raised her in difficult circumstances; she has one sister. Her mother was against sports being  
at the expense of studying so initially she trained in secret. She was not always able to attend training camps  
and competitions due to financial problems. This was additional motivation to achieve the very best. She enjoys hiking 
and climbing.

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely
Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel
eredmény
Olympic participation
results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

Sprint, 15km, 
15+15km Skiathlon

1992. szeptember 19.
/19 September 1992, 
Veszprém

Balatonalmádi

188 cm/74 kg

VUK, VEDAC

Veszprémi Sí Egylet

Tóthné Stupián Anikó, 
Helmut Fuchs, Szabó László/
Liederer Merlin/Anikó Stu-
pián Tóthné, Helmut Fuchs, 
László Szabó/Liederer Merlin

–

vb-61. (2017, 15 km)
/WC-61 (2017, 15 km)

tenisz, röplabda, lesiklás, 
úszás, filmek, zenehallgatás
/tennis, volleyball, downhill, 
swimming, films, listening 
to music

Cseh László, Petter Northug Jr. 
/László Cseh, Petter Northug Jr.,

az első ötvenben szeretne 
végezni az olimpián
/in the first five years he 
would like to finish at the 
Olympics

10 km szabadstílus
/10 km free

1985. október 20.
20 October 1985, 

Csíkszereda (Románia)

Csíkbánkfalva
(Románia)

160 cm/54 kg

ISK Csíkszereda

Halihó SE Budapest

Márton Simon/Antal Zsolt
Simon Márton/Zsolt Antal

2014: egyéni és sprint 66.
/66th individual and sprint

junior vb-3.
/junior WC-3

motorbicikli, olvasás, 
turázás, szaxofon

/motorcycling, reading, 
hiking, saxophone

nagymamája
/her grandmother

top 30-ban szerepelni
/would like to be in top 30

Sífutás        Cross-country skiingSífutás        Cross-country skiing
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Szabadsízés           Freestyle skiingElizabeth Sw
aney

Édesapja amerikai, édesanyja venezuelai születésű, nagyszülei magyarok. A Los Angeles-i olimpia idején született, 
a kórházi ágyban már figyelte az ötkarikás játékokat. A téli sportok elkötelezettje: tizennégy évig műkorcsolyázott, 
tíz évig skeletonozott, mellette tagja volt az egyetemi evezőcsapatnak, jégkoronggal és gyorskorcsolyával is 
foglalkozott. Síelni 25 évesen kezdett, a félcsőre 27 évesen tért át.

Her father is American, mother Venezuelan, grandparents Hungarian. Born during the Los Angeles Olympics and 
watched the games from the hospital bed. Great fan of winter sports: figure skating for 14 years, skeleton for  
10 years, member of university rowing team plus ice hockey and speed skating teams. Started skiing at 25, switched 
to halfpipe at age 27.
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Heigh
/weight
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Nevelőedző/edző
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Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
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Példakép
Role model

Cél
Goal

félcső/halfpipe

1984. július 30.
/30 July 1984, 
Berkeley (USA)

Budapest, Oakland (USA)

165 cm/56 kg

Team Park City United

Team Park City United, 
Fullsport SE

Corey Jackson, 
Chris „Hatch” Haslock

–

vb/WC-21. (2017)

divat, nyelvtanulás, ninja 
warrior edzés, skeleton
/fashion, languages, ninja 
warrior training, skeleton

Brandon „Bubba” Newby

top 10 Phjongcshangban/
top 10 in PyeongChang

Advertisement

Phjongcshangban is ott a helyünk a magyar olimpiai csapattal.
GYÉMÁNT TÁMOGATÓ
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A Magyar Síszövetség főtitkára a Semmelweis Egyetem  
Testnevelési és Sporttudományi karán diplomázott sport-
menedzserként. Tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, 
valamint a Községünkért Mogyoródért alapító tagja. Sport-
funkcionáriusként részt vett már két téli olimpián, ott volt 
Szocsiban és Vancouverben is. Szabadidejét síeléssel  
és biciklizéssel tölti.

The secretary general of the Hungarian Ski Association 
obtained a diploma in sports management from  
the Faculty of Physical Educational and Sports Science 
at the Semmelweis University. She is a member of the 
Olympic Committee and a founding member of the For 
Our Town, Mogyoród Foundation. She has participated in 
two Olympics already - Sochi and Vancouver - as a sports 
functionary. She spends her free time with skiing and  
riding the bicycle.

Dédapja síelt, ő három évesen állt először lécre. Alpesi síben 
hatszoros magyar bajnok, kétszeres vb-induló; Universi-
adé-résztvevő sportolóként és edzőként. Innsbruckban él  
17 éve, az egyetemen sportmenedzsmentet tanult, mellette 
C és D típusú osztrák síedzői képesítése van. Legsikeresebb 
tanítványa Hozmann Szonja és Rudolf. Négyszer szervezte 
meg Eplényben a Snow Day-t. A brassói EYOF-ra edző-
ként kísérte a magyarokat. Szabadidejében vitorlázik, Laser  
Radiálban ranglista-3. volt.

His great-grandfather skied, he first took to the slopes at 3. 
Six-times Hungarian champion, two-times world champion 
entrant in Alpine skiing; Universiade participant as athlete 
and coach. He has lived in Innsbruck for 17 years, studied 
sport management at university, holds Austrian C and  
D ski coach qualification. Most successful students: Szonja 
and Rudolf Hozmann. Organized 4 Snow Days in Eplény. 
Accompanied Hungarians as coach to Brasov EYOF. He also 
sails: 3rd in Laser Radial list. Ba
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Kapitány Ildikó
Sportágvezető    A

lpesi sí
D

iscipline leader    A
lpine skiing

A bécsi születésű szakember nyolc évig (2004–2012) ver-
senyzett sífutóként, regionális bajnoki címekig vitte. Édes-
apja részt vett az 1984-es Los Angeles-i olimpián öttusában, 
testvére pedig a Lahtiban rendezett világbajnokságon sífu-
tóként. Az osztrák és a magyar sífutók mellett dolgozik edző-
ként, foglalkozik juniorokkal és ifjúságiakkal is. A bécsújhelyi 
tudományegyetemen diplomázott. Szabadidejében sporttu-
dományi könyveket olvas, valamint síel és filmeket néz. 

Born in Vienna, he was a professional athlete for eight 
years (2004-2012), achieving regional champion title as  
a cross-country skier. His father entered the pentathlon event  
at the 1984 Los Angeles Olympics; his sibling participated 
in the cross-country event at the Lahti world championship.  
He works with the Austrian and Hungarian cross-country 
skiers as a coach and trains the junior and adolescent teams 
as well. He graduated from the University of Bécsújhely.  
In his free time, he reads sports science books, gets on his 
skis or watches movies. 

Jan-M
erlin Liederer

Vezetőedző    Sífutás
H

ead coach    Cross-country skiing

Stark M
árton

Vezetőedző    A
lpesi sí

H
ead coach    A

lpine skiing

Az alpesi sízők szövetségi kapitánya versenyzőként több-
szörös országos bajnok volt. A 2014-es szocsi téli olimpián 
Miklós Edit mellett segédedzőként és szervízemberként is 
jelen volt. Jelenleg a serdülő válogatott vezetőedzőjeként 
dolgozik, valamint szövetségi kapitányként kiveszi a részét 
az ifjúsági és felnőtt keretek programjainak koordinálásá-
ból is. A Testnevelési Egyetemen végzett testnevelő-edző-
ként, Ausztriában pedig síedzői képesítést szerzett.

The head coach of the association of alpine skiers was  
a multiple national champion as a competitor as well. He 
was working with Edit Miklós at the Winter Olympics in 
Sochi in 2014 both as an assistant coach and as a member  
of the service staff. He currently works as the head  
coach of the adolescent team but he also takes part in 
the coordination of the junior and adult programmes. 
He graduated from the University of Physical Education 
as a coach-trainer and obtained ski coach certification  
in Austria.
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A gyorskorcsolyázók fizioterapeutája maga is versenyző 
volt, hat évesen kezdte a sportot. Kanadában válogatott-
ságig vitte, de jelentős eredményt nem ért el. Felesége,  
Brigitta magyar válogatott gyorskorcsolyázó volt négy évig. 
Lánya profi snowboardos. Csontkovácsként diplomázott,  
a 2010-es és a 2014-es téli olimpián is részt vett a kana-
dai orvosi stáb tagjaként. Tizenkét évig dolgozott a kanadai 
gyorskorcsolya-válogatott mellett, de volt a sízők és birkó-
zók fizioterapeutája is.

Physiotherapist to speed skaters, he also competed, 
starting the sport aged 6. He reached national team level 
in Canada but did not achieve major results. His wife 
Brigitta was Hungarian national speed skater for 4 years; 
his daughter is a professional snowboarder. Graduated as 
a chiropractor, took part in 2010, 2014 winter Olympics 
as part of Canadian medical team. He worked with  
the Canadian speed skater national team for 12 years, but 
he was also physiotherapist for skiers and wrestlers.

A magyar sícsapat technikusa már több mint húsz éve 
dolgozik a szakmájában. A magyar válogatott mellett Szlo-
vénia és az Egyesült Államok nemzeti csapatát is segíti 
szaktudásával. Torinóban még segédedzőként volt ott a téli 
olimpián, Vancouverben és Szocsiban pedig technikusként. 
Világkupa-győztes versenyzővel is dolgozott már együtt. 
Szabadidejében szeret síelni, túrázni, kerékpározni, vala-
mint stand up előadásokra járni és alkalmanként tartani is 
azokat.

The technician of the Hungarian ski team has been in 
the field for more than twenty years. In addition to the 
Hungarian national team, he also helps the teams of 
Slovenia and the United States with his professional 
expertise. In Torino, he participated in the Olympics as an 
assistant coach but he was present in Vancouver and Sochi 
as a technician. He has worked with World Cup champions 
as well. In his free time, he enjoys skiing, hiking, riding 
the bicycle as well as going to - and sometimes holding - 
stand-up comedy performances.
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Bánhidi Á
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Zhang Jing
Sportágvezető  Rövidpályás gyorskorcsolya
Discipline leader    Short track speed skating

Vezetőedző    Rövidpályás gyorskorcsolya
H

ead coach    Short track speed skating Bo
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Csapatvezető    Rövidpályás gyorskorcsolya
Team

 official    Short track speed skating

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók technikusa  
a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott testnevelő tanár-
ként, korábban maga is versenyző volt. Nem is akármilyen: 
hétszeres magyar bajnok, Európa-bajnoki bronzérmes  
és világkupa-harmadik, utóbbi két eredményt váltóban 
érte el. Részt vett a 2002-es téli olimpián is sportolóként. 
Pályafutása befejezése után technikusnak állt, ebben  
a minőségében volt jelen Szocsiban. Öccse, Viktor is gyors-
korcsolyázó, tagja a magyar olimpiai csapatnak. 

The technician of the Hungarian short-track speed skating 
team graduated from the University of Pécs as a physical 
education teacher and used to be an athlete himself. Not just 
any athlete: seven-time Hungarian champion and European 
and World Cup bronze medallist in a relay event. He also 
participated in the 2002 Winter Olympics as an athlete. 
Following the end of his competitive career, he started 
working as a technician and was present in Sochi in this 
capacity. His younger brother, Viktor is also a speed skater 
and a member of the Hungarian national team. 

Válogatott műkorcsolyázó és gyorskorcsoláyzó volt, mind-
két sportágban büszkélkedhet dobogós helyezésekkel  
az országos bajnokságon. A rövidpályás gyorskorcso-
lya-válogatott csapatvezetője korábban dolgozott az oszt-
rák nemzeti csapatnál is. Ott volt a szocsi olimpián Nagy 
Konrád edzőjeként. Megkapta a Köztársasági Érdemke-
reszt bronz fokozatát, amiért hálás az összes mester-
nek, akitől tanulhatott, kiváltképp Csizmadia Ferencnek,  
Yves Nadeaunak, Charles Poliquinnek. 

He used to be on the national figure skating and speed 
skating teams; and achieved podium finishes in both spots 
at the national championships. The Chef de Mission of the 
short-track speed skating team previously worked with the 
national team of Austria as well. He was in Sochi as Konrád 
Nagy’s coach. He was awarded the bronze cross of Order 
of Merit of the Republic of Hungary, for which he is grateful 
to all of his past masters he has learned from, especially 
Ferenc Csizmadia, Yves Nadeau, and Charles Polinquin. 

A magyar gyorskorcsolyacsapat elöljárója Dél-Koreában 
született. Hét évesen kezdett korcsolyázni, mert édesapja 
azt akarta, hogy erősebb legyen a sport által. Edzői képe-
sítését 1998-ban szerezte meg. A Koreai Egyetemi Korcso-
lyázó Unió igazgatójaként kezdett dolgozni. Később edzője 
volt a dél-koreai, a kanadai és az egyesült államokbeli gyor-
skorcsolya-válogatottnak is. Két olimpián (2006, 2010) járt 
edzőként. Az Egyesült Államokban él.

Team official of the Hungarian speed skating team was 
born in South Korea. He started speed skating when he 
was seven years old because his farher wanted him to do 
sports to drive him stronger. He took his coach certificate in 
1998. He started as a director of Korea University Skating 
Union then he became coach of the national speed skating 
team of Korea, Canada and the USA. He has been working 
as a coach at two Olympic Games (2006, 2010). He lives 
in the USA. 

Tíz évesen kezdte a rövidpályás gyorskorcsolyát, ott volt  
az 1994-es lillehammeri téli olimpián. Legjobb eredménye  
egy világbajnoki ezüstérem. Tizenötéves pályafutásának lezá-
rása után edzőnek állt, bár már sportolóként megszerezte edzői 
képesítését. A magyar válogatott vezetőedzőjeként dolgozik 
jelenleg. Legnagyobb szakmai sikerének tartja Liu Shaolin  
Sándor világbajnoki címét. Járt már olimpián, Szocsiban ott volt  
a játékokon edzőként. Szabadidejében olvas és filmeket néz.

She started short-track speed skating at the age of ten, 
and she was at the 1994 Winter Olympics of Lillehammer. 
Her greatest achievement is her world championship silver. 
Following the end of her fifteen-year career, she started out 
as a coach, although she had previously obtained her coach 
certification as an athlete. She is currently the head coach 
of the Hungarian national team. She considers Sándor Liu 
Shaolin’s world championship title her biggest achievement. 
She has been to the Olympics as well; she was present in Sochi 
as a coach. She reads and watches movies in her free time.

2017-ben kezdett el dolgozni a magyar gyorskorcsolyá-
zók masszőreként a honi szövetség alkalmazásában.  
A küzdősportoknak hódol, köztük a kempo, a shirayan  
és a vajramuthi, amiket űz. Kétszeres magyar bajnok kungfu-
ban, 2003-ban és 2009-ben is országos bajnoki címet nyert 
Full contact küzdelemben. Sportfizioterapeutai képesítéssel 
rendelkezik.

He started working as the masseur of the Hungarian speed 
skating team in 2017 in the employment of the Hungarian 
Ski Association. He is an avid practitioner of martial arts, 
he does kenpo, shirayan, and vajramutthi. He is a two-time 
Hungarian champion of kung fu; he won national champion 
titles in 2003 and 2009 in full contact fighting. He holds  
a sports physiotherapy certification.
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A rövidpályás gyorskorcsolyázók videótechnikusa koráb-
ban kézilabdázott, a budapesti bajnokságban ezüstérmes 
volt. Okleveles fotográfus és fegyveres értékszállítói képe-
sítése is van, dolgozott korábban a katonaság köteléké-
ben. Jelenleg a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
alkalmazásában áll, olimpián még nem járt. Szabadide-
jében szívesen fotózik, valamint sok időt tölt családjával  
és kutyájával.

The video technician of the short-track speed skating team 
used to play handball and obtained a silver medal at the 
Championship of Budapest. He is a certified photographer 
but also holds an armed transport officer qualification; 
he used to be a member of the military. He is currently 
employed by the Hungarian National Skating Association; 
he is yet to be present at an Olympic event. He enjoys 
photography in his free time and spends a lot of time  
with his family and dog.

Edzők           Coaches Edzők           Coaches
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Juházs Bianka
Edző    G

yorskorcsolya
Coach    Speed skating

Országos bajnok gyorskorcsolyázó volt váltóban, valamint  
országos csúcstartó, válogatott kerettag. Jelenleg a Magyar 
Országos Korcsolyázók Szövetsége gyorsasági szakágának 
sportigazgatója. Édesapja elnökségi tag a szövetségnél, öccse, 
Csaba és unokahúga, Tarnai Krisztina is rövidpályás gyorskor-
csolyázók voltak. Kapott már Fair Play díjat, Köztársasági Érdem-
rend Középkeresztjét, valamint megszerezte a mesteredzői képe-
sítést. A legutóbbi négy téli olimpián részt vett vezetőedzőként.

He was a national champion in relay speed skating, a record 
holder and a member of the national team. He is currently  
the director of the speed skating department of the Hungarian 
National Skating Association. His father is a member of the board 
of directors of the Association, while his brother, Csaba, and  
his niece, Krisztina Tarnai, were both short-track speed skaters.  
He is a recipient of the Fair Play award and the silver cross 
of the Order of Merit of the Republic of Hungary. He is also  
a certified master coach. He was present at the last four  
Winter Olympics as a head coach.

Nyolc évig válogatott aerobikozó volt, háromszoros magyar 
bajnok csapatban és párosban. Nemzetközi sikert is elért: 
egy világkupaversenyen hatodik let. A Magyar Országos 
Korcsolyázó Szövetség erőnléti edzője és funkcionális tré-
nere, a hat évesektől a juniorokon át a felnőttekig minden 
korosztállyal foglalkozik. Nagy szakmai sikerének tartja 
Magyar Márk páros korcsolyázó rehabilitációját és verseny-
sportba való visszatérését, valamint hogy együtt dolgozha-
tott Sinkó Andreával.

She was a member of the aerobic team for eight years and 
obtained three champion titles in a team and among doubles. 
She has achieved international success as well: she came 
sixth at a World Cup competition. She is the fitness trainer 
and functional trainer of the Hungarian Skating Association; 
she deals with all age groups from six-year-olds to juniors 
to adults. She considers the pair skater, Márk Magyar’s 
rehabilitation and his return to the sport a huge success  
of hers, as well as the fact that she could work together with 
Andrea Sinkó.

A korábbi műkorcsolyázó junior versenyzőként Grand 
Prix-versenyeket nyert, belga bajnok is volt, valamint válo-
gatott. Több mint 25 éve edzősködik, Phjongcshangba Tóth 
Ivett trénereként érkezik. Svájcban és Franciaországban is 
dolgozik, valamint a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnél 
(ISU) is. A 2002-es olimpián tanítványa 12. lett, Kevin van 
der Perren pedig az ő irányításával lett junior-világbajnok 
2002-ben. Öt EYOF-on is részt vett már edzőként. Szabad-
idejében szívesen snowboardozik.

She won Grand Prix competitions as a former figure 
skating junior, she was a Belgian champion and national 
team member. Coached for more than 25 years; she is 
in PyeongChang as trainer of Ivett Tóth. She works in 
Switzerland and France as well as at the International 
Skating Union. Her student came 12th at the 2002 Olympics, 
under her direction Kevin van der Perren became junior 
world champion in 2002. She has taken part in five EYOFs  
as coach. She enjoys snowboarding.

Linda van Troyen
Edző    M

űkorcsolya
Coach    Figure skating

Telegdi A
ttila

Edző    G
yorskorcsolya

Coach    Speed skating
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A barcelonai és athéni olimpián csapatban ezüstérmes, 
négyszeres olimpikon, háromszoros világ- és kétsze-
res Európa-bajnok, Universiadé-győztes párbajtőrvívó.  
A Magyar Vívószövetség elnökségének tagja 2004-től,  
majd általános alelnöke 2013-14-ig; az Európai Vívószövet-
ség Végrehajtó- és a Nemzetközi Szabályalkotó Bizottságá-
nak tagja 2008 és 14 között. A CIB Bank főosztályvezetője, 
nagyvállalati üzletág-vezetője 1996-tól, majd 2010-től a BÁV 
Bizományi és Kereskedőház és Záloghitel Zrt. vezérigazga-
tója 2014-ig. A Nemzetközi Vívószövetség sportigazgatója 
2014 és 2017 között. A budapesti olimpia elkötelezett támo-
gatójaként a Budapesti Olimpiáért Mozgalom egyik veze-
tője 2006-tól; a „BOM a Magyar Sportért” Alapítvány egyik  
alapítója, melynek alelnöke lett a londoni olimpia évében. 
2005-től a MOB tagja, 2017 májusától a Magyar Olimpiai 
Bizottság elnöke.   

Olympic silver medallist at Barcelona and Athens, four-time Olympic competitor, three-time world  
and two-time European champion, Universiade-winning épée fencer. He has been board member 
of the Hungarian Fencing Federation (2004–), general vice-president (2013–14); member  
of the European Fencing Federation’s executive and international association committee (2008–14). 
He has been Head of Department and Head of Corporational Industry at CIB Bank (1996–2010); 
CEO of BÁV Zrt. (2010–2014). He was Technical Director of the International Fencing Federation 
(2014–2017). As a committed supporter of a potential Olympic Games in Budapest, he is acting  
as one of the leaders of Movement for Olympics at Budapest (2006–); co-founder and vice-president 
of Foundation for Hungarian Sport (BOM, 2012–). Member (2005–) and president (May 2017)  
of the Hungarian Olympic Committee.

Az egykori tízpróbázó testnevelő tanárként, atléta 
szakedzőként és sporttudományi mesterszakon (USA) 
végzett, szakvizsgázott jogász lett itthon. Az 1998-as  
budapesti atlétikai Eb szervezőbizottságának főmun-
katársaként került a MOB-ba. A londoni olimpia előtt  
a játékok szervezőbizottságának európai menedzsereként 
dolgozott a brit fővárosban. A Magyar Csapattal 8 olim-
pián és 4 ifjúsági olimpián vett részt; a szocsi téli olimpián,  
az innsbrucki, a nankingi és a lillehammeri ifjúsági játéko-
kon csapatvezető. 1999 óta 17 alkalommal volt a magyar 
EYOF-csapat tagja és vezetője; a 2017-es győri esemény 
ötletgazdája és az NOC Services vezetője. Több évig  
az Európai Olimpiai Bizottság EYOF-bizottságának tagja. 
A MOB nemzetközi igazgatója, a SPORTJUS Magyar 
Sportjogász Társaság elnöke, a PPKE jogi kara és a TF 
oktatója. Kétgyermekes családapa; édesapja Tokióban  
5. helyezett súlylökő.

This former decathlete graduated as a PE teacher, athletic coach and in the sport science masters 
course (USA); certified lawyer in Hungary. Joined the Hungarian Olympic Committee as member of 
organizing committee of 1998 Budapest athletics European championship. He worked as European 
manager of Games organizing committee before the London Olympics. Took part in 8 Olympics  
and 4 youth Olympics with the Hungarian Team; chef de mission at Sochi Winter Olympics, Innsbruck, 
Nanking and Lillehammer youth games. Has been a member, manager of Hungarian EYOF team 
17 times; originator of the 2017 Győr event and manager of NOC Services. Member of the EYOF 
committee of the European Olympic Committee. Hungarian Olympic Committee international director, 
SPORTJUS Hungarian Sport Law Association president, Pázmány Catholic University law faculty  
and University of PE instructor. He has two children; his father came 5th in shot put in Tokyo.

Kétszeres ifjúsági világbajnok, majd felnőtt válogatott 
kajakozó. Kajak-kenu szakedzőként, majd építészként dip-
lomázott. Versenyszervezőként a 2005-ös szegedi ifjú-
sági kajak-kenu világbajnokság szervezőbizottságának 
titkára, a 2006-os és a 2011-es felnőtt kajak-kenu vb  
versenyigazgatója; a 2013-as budapesti vívó vb szer-
vezőbizottságának elnöke, a 2014-es női kézilabda Eb 
és a 2016-os strandkézilabda vb szervezőbizottságá-
nak tagja. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezési 
és vagyongazdálkodási igazgatója 2007 és 2012 között.  
A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség megbízásából dolgo-
zott versenybíróként, tanácsadóként, fotósként; részt vett  
3 olimpián és 1 paralimpián, 9 kajak-kenu szakág mintegy  
40 világbajnokságán és közel 100 világkupáján. 2017 
augusztusától a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára.

Double youth world champion, member of adult kayak national team. Graduated as a kayak-canoe 
coach and architect. As competition organizer, he was secretary of the organizing committee of the 
2005 Szeged youth kayak-canoe world championship, and competition director of 2006 and 2011 
adult kayak-canoe world championship; chairman of the organizing committee 2013 Budapest 
fencing world cup, and member of organizing committee of 2014 women’s handball European,  
and 2016 beach handball world championship. Organization and asset director of the Hungarian Canoe 
Federation (2007-2012). Commissioned by International Canoe Federation to be competition judge, 
advisor, photographer; he took part in 3 Olympics, 1 Paralympics, approx. 40 world championships of  
9 kayak-canoe specializations and nearly 100 World Cups. Secretary General of the Hungarian 
Olympic Committee since August 2017.

Olimpiai bajnok, hatszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok 
öttusázó. A szöuli olimpián az aranyérmes öttusacsapat 
tagja, a párbajtőrvívás csapatversenyében hatodik helye-
zett, a barcelonai olimpián csapatban ötödik, többszörös 
magyar bajnok, 1989-ben az év féri sportolója. Sportpá-
lyafutását követően sportmarketinggel, versenyszervezés-
sel foglalkozott, a magyar öttusaéletben több vezető tiszt-
séget betöltött; 1996 és 2000 között a Nemzetközi Öttusa  
Szövetség Marketing Bizottságának tagja. 2013-ig  
a Magyar Speciális Olimpia Szövetség társelnöke. A Magyar 
Olimpiai Bajnokok Klubjának elnökségi tagja 1993-tól,  
majd 2004-től alelnöke. Az atlantai olimpia évétől  
a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 2013-ban lett a szer-
vezet sportigazgatója, 2017 májusától augusztusig megbí-
zott főtitkára. A bakui I. Európa Játékokon, a riói olimpián és  
a győri EYOF-on a Magyar Csapat vezetője. 

Olympic champion, six-times world and five-times European champion pentathlete. Member 
of the gold-winning pentathlon team at Seoul Olympics, he came 6th in epée fencing team 
competition, 5th at Barcelona Olympics (team); he is a multiple Hungarian champion,  
and Sportsman of the Year 1989. He dealt with sports marketing and competition organization, 
taking several positions in Hungarian pentathlon; member of the International Pentathlon Federation 
Marketing Committee (1996-2000). Vice president of the Hungarian Special Olympics Association 
until 2013. Member of the board of the Club of Hungarian Olympic Champions from 1993,  
vice president from 2004. Member of the Hungarian Olympic Committee since the Atlanta 
Olympics, became sports manager of the organization in 2013, and acting secretary general 
between May-August 2017. Manager of the Hungary Team at Baku 1st European Games,  
Rio Olympics and Győr EYOF.
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Ortopéd sebész, sportorvos; az OSEI Sportsebészeti 
Osztályán főorvos. A női kézilabda-, majd sí-, snow-
board-, rövidpályás gyorskorcsolya- és szörfválogatott 
orvosa. A MOB vezető orvosa 2001-08-ig. Athénban, 
Pekingben, Salt Lake Cityben, Torinóban és Vancouver-
ben az orvoscsapat vezetője – tagja Sydney-ben is –, 
csakúgy, mint a murciai, párizsi és a lignanói EYOF-on.  
A kézilabda-szövetség és az atroszkópos társaság 
elnökségi tagja, 2017-től a MOB Orvosi Bizottságának 
elnöke. Utánpótláskorában válogatott alpesi síző.  

Orthopaedist and sports physician; chief medical 
officer of the National Institute of Sports Healthcare’s 
Sports Surgical Department. Earlier, the women’s 
national handball, presently the skiing, snowboarding, 
short track speed skating, and surfing national teams’ 

physician. Chief medical officer of the Hungarian Olympic Committee between 2001-2008. 
In Athens, Beijing, Salt Lake City, Turin and Vancouver he was leader of the medical team – a 
member of it in Sydney – just as at the Murcia, Paris and Lignano EYOF. He is a board member of 
the handball federation and arthroscopy society, chairman of the Hungarian Olympic Committee 
Medical Committee (2017-). Earlier he was a member of the national Alpine skiing team.
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M
olnár-Bánffy Kata

Sajtóattasé    Press A
ttaché
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O
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Kommunikációs és marketing-szakember, a Magyar 
Olimpiai Bizottság kommunikációs vezetője. 1998-
2004 között a Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs 
tanácsadója, 2005-től a MOL-csoport szponzorációs 
vezetője, ezt követően 2012 óta a Salt Communica-
tions és a Képmás Kiadó ügyvezetője. 
A Budapesti Olimpiáért Mozgalom támogatója, innen 
érkezett a MOB kommunikáció élére 2017 májusában. 
Rendszeresen publikál, tanít, számos civil szervezet-
ben aktívan tevékenykedik. Három gyermek édesanyja.

Communication and marketing specialist, commu-
nication manager of Hungarian Olympic Committee. 
Communi-cation advisor to the PM’s Office (1998-
2004), sponsorship manager of MOL Group from 2005; 

MD of Salt Communications and Képmás Publisher since 2012. 
Supporter of the Movement for Olympics at Budapest, leading to her appointment as head of the 
Hungarian Olympic Committee’s communications (May 2017). She regularly publishes, teaches, 
and is active in numerous NGOs. She is the mother of 3 children.
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Sporttelevíziós szerkesztő, gyártásvezető 1997 és 2002 között, majd 
a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációs munkatársa. 
Sportesemények, sportszövetségek sajtófelelőse; nyomtatott és online 
szerkesztő-újságíró. A MOB kommunikációs főmunkatársa, 2012-től 
vesz részt az olimpiai multisport-eseményekhez kapcsolódó sajtó-
feladatokban, kiadványok előkészítésében, honlap-szerkesztésben,  
az olimpiai mozgalom népszerűsítésében. A győri EYOF-on a magyar 
csapat sajtófelelőse.

Sport TV editor, production manager (1997-2002), communications 
executive at National Recruitment Institute. Press chief for sports events 
and associations; print and online editor-journalist. Hungarian Olympic 
Committee communications executive, then from 2012 he took part 
in Olympic multisport event-related media tasks, publishing, website 
editing and popularization of the Olympic Movement. Head of media 
relations for the Hungarian team at Győr EYOF.

Fényképezett 6 olimpián és 5 paralimpián. Több mint két évti-
zed alatt dolgozott több nyomtatott sajtóorgánumnak; több, mint 
tíz éve a Magyar Kajak-Kenu Szövetség fotósa. Két fotóalbumot 
jelentetett meg. Magas szintű szakmai munkáját mutatják kitün-
tetései. Eurosport-díjas, MOB Nívódíjas, többször ismerték el  
az Ezüstgerely- és a Magyar Sajtófotó-díjkiosztón. A MOB fotósaként 
részt vett a nanjingi és a lillehammeri ifjúsági olimpián, a bakui  
Európa Játékokon, a riói olimpián és a győri EYOF-on.

Has worked at 6 Olympics and 5 Paralympics. He has over  
20 years of professional experience and has been photographer for 
the Hungarian Canoe Federation for more than a decade. Two photo 
albums published. Eurosport prize, Hungarian Olympic Committee Merit 
Award, multiple awards at Silver Javelin and Hungarian Press Photo 
events. He took part – as Hungarian Olympic Committee photographer 
– at the Nanjing and Lillehammer Youth Olympics, Baku European 
Games, Rio Olympics, Győr EYOF. 

A TF tanári és gyógytestnevelő szakán diplomázott, az orvosegyete-
men sportorvosként, aneszteziológusként szakvizsgázott. A Semmel-
weis Egyetem klinikai orvosa. Síel, teniszezik. Tagja a hazai síszövetség 
elnökségének, 2017-től a MOB Orvosi Bizottságának, a 2017-es FINA 
vizes vb helyettes főorvosa. A vancouveri és a szocsi téli, az innsbrucki 
és a lillehammeri ifjúsági téli, a nanjingi ifjúsági nyári olimpián,  
a szervátültetettek világjátékán, két nyári és három téli EYOF-on  
csapatorvos. 

Graduated from the teaching and remedial department of the University 
of PE, and took a masters as sports physician and anaesthetist  
at the medical university. He is a doctor at Semmelweis University.  
He skis and plays tennis. He is a member of the Hungarian  
Ski Association’s executive board, the Hungarian Olympic Committee 
Medical Committee (from 2017), and deputy chief medical officer  
of the 2017 FINA aquatic world championship. As the physician of Team 
Hungary, he participated at the Vancouver and Sochi Winter Games, 
the Winter YOG in Innsbruck and Lillehammer, and the YOG in Nanjing, 
the World Transplant Games, and two summer and three winter EYOFs.

Báthori Zsófia
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A Magyar Olimpiai Bizottság főmunkatársa, 2002-től dolgozik 
marketing, szervezési és kommunikációs területen. A Budapesti 
Gazdasági Főiskolán végzett idegenforgalmi közgazdászként.  
Az athéni, a torinói, a pekingi, a vancouveri, a londoni, a szocsi és  
a riói olimpián, valamint a tamperei, a trabzoni és a győri EYOF-on, 
továbbá a bakui Európa Játékokon segítette a csapatiroda munkáját. 
Korábban az aerobik és a tai-chi vonzotta, ma a pilates és a jóga. 

She has worked for the Hungarian Olympic Committee since 2002,  
in the fields of marketing, organization, and communication.  
A tourism economist graduate of the Budapest Business School,  
she contributed to the operations of the team office at the Olympic Games 
in Athens, Turin, Beijing, Vancouver, London, Sochi and Rio, as well as  
the EYOF events at Tampere, Trabzon and Győr and the Baku European 
Games. She used to do aerobics and tai chi; she is now more interested  
in Pilates and yoga.

A MOB-hoz 2001 óta kötődik. A nemzetközi igazgatóság főmunkatársa, 
előtte a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöki asszisztense. Pekingben, 
Londonban, Szocsiban és Rióban erősítette a magyar csapatirodát.  
A szingapúri, innsbrucki, nanjingi és lillehammeri ifjúsági olimpián is 
részt vett a kulturális-nevelési programban, a csapatiroda munkájá-
ban. Az utrechti, a vorarlberg-liechtensteini és a tbiliszi EYOF-küldött-
ség munkatársa, a győri EYOF NOC Services csapatának tagja. 

She has worked for the Hungarian Olympic Committee since 2001.  
She is a senior associate of the international directorate, former 
assistant to the Chair of the International Fair Play Committee. 
She helped operate the Hungarian office at the Olympic Games in 
Beijing, London, Sochi and Rio, in Singapore, Innsbruck, Nanjing 
and Lillehammer she played an active part in the cultural education 
programme and the operations of the team office. She was associate 
of the EYOF delegation in Utrecht, Vorarlberg-Liechtenstein and Tbilisi, 
in Győr she is a member of the EYOF NOC Services team.
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MOB-elnöki főtanácsadó a Budapest 2032-es olimpiai pályázat előké-
szítésének és a MOB vállalati kapcsolatainak ügyeiben. 2005-től a Buda-
pesti Olimpiáért Mozgalom alapító-elnöke; a Budapest 2032 Alapítvány 
kuratóriumának vezetője. A Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke,  
a bécsi Raiffeisen Bank International AG tőkepiaci szolgál-
tatások üzletág-igazgatója. 2012-ben létrehozta a BOM  
a Magyar Sportért Alapítványt. Korábban a Magyar Vívószövetség tár-
selnöke, a MOB tagja; a 2024-es Budapesti Olimpiai Pályázat nagykö-
vete. Ükapja Berzeviczy Albert, a MOB alapító elnöke. 

Hungarian Olympic Committee senior board advisor drafting Budapest’s 
Olympic tender for 2032 and corporate relations. Founder-president of 
the Movement for Olympics at Budapest (from 2005); head of trustees 
board of Budapest 2032 Foundation. Former chairman of the Budapest 
Stock Exchange, director at Raiffeisen Bank International AG Vienna. 
Founded BOM Foundation for Hungarian Sports in 2012. Co-president 
Hungarian Fencing Federation, member of Hungarian Olympic 
Committee; ambassador for 2024 Budapest Olympics Tender. Great-
great grandfather Albert Berzeviczy was founder of the Hungarian 
Olympic Committee. 
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Látássérült gyermekként többféle sportot kipróbált, ezek közül a síelés és a tandemkerékpározás lett a két nagy kedvence. 
Amikor valakinek arról mesél, hogy versenyszerűen síel, először értetlenséggel, majd csodálattal találkozik. Ez nem is csoda, 
hiszen bár van Magyarországon néhány tucat látássérült, aki kipróbálta már a síelést és néhányan olyanok is, akik rendszeresen 
síelnek hobbi szinten, de ő az első és egyetlen, aki ezt versenyszerűen, a nemzetközi mezőnyben magát megmérettetve teszi.

As a visually disabled child he tried several sports, with skiing and tandem cycling being his favourites. When he tells people 
that he skis competitively, this is met first by incomprehension and then amazement. No surprise given that although there 
are a few dozen visually impaired people in Hungary who have tried skiing and a handful who ski regularly as amateurs, he is  
the first and only one who does this competitively, testing himself against an international field.

Kilenc évesen volt először síléc a lábán és teljesen magával ragadta a sportág és a havas lejtő. Alpesi síben azonban 
sosem versenyzett. Tizenévesként vívott a Törekvés SE-ben. Mint a legtöbb gyerek itthon, a focit is kipróbálta,  
de nem érezte magáénak. 2006-ban elvégzett egy síoktatói tanfolyamot a Sí Akadémia szervezésében, majd 2013-ban 
csatlakozott a para sí csapathoz. Nagyon büszke, hogy tagja ennek a csapatnak.

He first strapped on skis as a 9-year-old and was immediately taken with the sport and snow slopes. However, he has 
never competed in Alpine skiing. In his teens he fenced for Törekvés SE. Like most children in Hungary, he tried football 
but did not warm to it. He completed a ski instructor course organized by the Ski Academy in 2006, and then in 2013  
he joined the para ski team. He is very proud of being a member of this team. 
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műlesiklás, óriásműlesiklás
/SL, GS

1982. december 11.
/11 December 1982, 
Tata

Tata

164 cm/64 kg

Holtpont SE

Holtpont SE

Fábián Attila
/ Attila Fábián

–

2017-es világbajnokságon 
sl 7. hely, gs 9. hely
/2017 world championship: 
7th SL, 9th GS

kerékpározás/cycling

–

pontszerző hely elérése/
reaching points position

műlesiklás, óriásműlesiklás
/SL, GS

1989. szeptember 3.
/3 September 1989, 

Budapest

Budapest

177 cm/74 kg

Holtpont SE

Holtpont SE

Fábián Attila/Attila Fábián

–

2017-es világbajnokságon 
sl 7. hely, gs 9. hely

/2017 world championship: 
7th SL, 9th GS

horgászat/fishing

–

legjobb tíz közé kerülés/
coming in top 10

Alpesi sí            Alpine skiing Alpesi sí            Alpine skiing
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Magyar Paralimpiai Csapat
Hungarian Paralympic Team

A 2005-ben bekövetkezett autóbalesete után kezdett el versenyszerűen sportolni. Balesete után kerekesszékben 
ösztöndíjasként Olaszországban tanított angolt és franciát. Sestrieréhez közel kezdett el síelni. Válltörése után jött  
az északi szakág. Emellett a búvárkodáson át a siklóernyőzésig szinte minden kerekesszékben űzhető sportágat kipróbált. 
Szabadidejében önkéntesként a Diswake SE elnökeként népszerűsíti a mozgássérült sportokat felnőttek és gyerekek körében.

She took up competitive sport following a car accident in 2005. After the accident, as a wheelchair user she taught English 
and French in Italy on a scholarship. She started skiing near Sestriere. After breaking her shoulder, then came the Nordic 
specialization. Beside this she has tried virtually every sport that can be pursued in a wheelchair, from diving to paragliding.  
In her free time she volunteers – as president of Diswake SE – to promote disabled sports for adults and children.

Versenyszám
Event

Születési idő/hely
Date/time of birth

Lakhely/Home

Magasság/testsúly
Heigh/weight

Anyaegyesület
First club

Jelenlegi klubja
Current club

Nevelőedző/edző
First coach/coach

Olimpiai részvétel/eredmény
Olympic participation/results

Legjobb eredmény
Best results

Hobbi
Hobby

Példakép
Role model

Cél
Goal

biatlon 6 km, 10 km,
sífutás sprint, 5 km
/ biathlon 6 km, 10 km,
cross-country skiing sprint,
5 km

1981. február 14.
/14 February 1981, 
Kiskunfélegyháza,

Budapest

162 cm/52 kg

Diswake SE

Diswake SE

Markovich Gyöngyi
/Gyöngyi Markovich

2016: evezés
/rowing ASW1x, 11.

Biatlonon, világkupa 5.hely 
(2017. Sapporo)
/5th place world cup (biath-
lon, Sapporo 2017) 

wakeboard, lövészet, olasz 
tanítás és tolmácsolás/
wakeboard, shooting, teach-
ing and interpreting Italian

-

ugyanúgy helytállni, mint  
a nyári paralimpián
/doing just as well as  
in summer Paralympics 

Sífutóként, biatlonistaként válogatott kerettag, olimpiai  
kerettag volt. Többszörös magyar bajnok sífutásban 
és sírollerben. 1992-ben Európa-bajnok lett a sírol-
lercsapat tagjaként, három évvel később világbajnoki 
ezüstérmes. Többszörös világbajnoki résztvevő sífutás-
ban, 2001-ben Lahtiban sprintben az 53. helyen zárt. 
Ugyanebben az évben az év sífutójának választották. 
A Testnevelési Egyetemen sífutó szakedző és rekreációs 
szakemberi képesítést szerzett.

National and Olympic team cross-country skier 
and biathlete. She is a multiple Hungarian cham- 
pion in cross-country skiing and roller skiing. In 1992, 
she became European champion as a member of the 
roller skiing team, and world championship silver 
medallist 3 years later. She is a multiple world championship participant in cross-country skiing, 
coming 53rd in the sprint in Lahti (2001). She was voted cross-country skier of the year in the 
same year. She attended the University of PE and qualified as a cross-country ski instructor and 
recreation specialist.   

Tizenkét éves aktív sportolói pályafutását (1980–1992)  
a Budapest Honvédnál töltötte, az alpesi sí orszá-
gos bajnokságokon ért el különböző helyezése-
ket. Visszavonulása után a Testnevelési Egyete-
men szerezte meg edzői képesítését. Foglalkozott   
a serdülő és az ifi alpesi sí válogatottal is, 2000 óta 
felel a para alpesi sízők felkészítéséért. Salt Lake 
Cityben, Torinóban és Vancouverben is ott volt  
a téli paralimpián edzőként. Hobbija a vitorlázás.

His 12 years of active sport (1980–1992) were spent 
with Budapest Honvéd, gaining results in Alpine skiing 
national championships. After retiring he qualified as 
a coach at the University of PE. He also managed junior  
and youth Alpine skiing team players, and since 2000 he 
has been responsible for preparing para Alpine skiers. He was present in Salt Lake City, Turin and 
Vancouver as Winter Paralympic coach. His hobby is sailing.
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A korábbi válogatott atléta, a testnevelő-rekreáció szakos 
tanári diplomájának megszerzését követően az 1998-as 
Atlétikai Európa-bajnokság Szervező Bizottságának tag-
jaként aktívan segítette a budapesti világverseny meg-
szervezését. Több sikeres hazai rendezésű nemzetközi 
verseny megszervezésében vett részt. Hét évig gyermek-
védelmi szakreferensként felügyelte a Pest Megyei gyer-
mekvédelmi rendszert, közben rendszeresen vett részt 
atlétikai versenyek szervezésében, lebonyolításában. 2014 
óta sportvezetőként segíti a fogyatékosok sportját,  
a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkári munkájában kama-
toztatni tudja a versenysportolóként, sportszervezőként  
és gyermekvédelmi szakreferensként szerzett tapasztala-
tait.

Earlier an athlete in the national team. Following being 
awarded a teaching diploma in PE-recreation, as  
a member of the 1998 Athletic European Championship 
Organizing Committee, she actively supported the organization of the Budapest world competition. 
She has participated in organizing several successful international competitions in Hungary. For seven 
years, she supervised the Pest County children’s protection system as child protection specialist,  
in the meantime taking part in the organization, arrangement f athletics competitions. Since 2014, 
she has helped sports for the disabled as a sport manager, and she is able to exploit her experiences 
as competitor, sport manager and child protection specialist in her work as secretary general of  
the Hungarian Paralympic Committee.

Az Újpesti Dózsában vívott, majd némi cselgáncs kitérő után  
a labdarúgást választotta, amit mai napig űz a BEAC szí-
neiben. 1999-2002 között az Ifjúsági és Sportminisztérium 
helyettes államtitkára. 2007-2011 között a Magyar Televí-
zió és a Duna Televízió kuratóriumi elnökségi tagja, 2011-
2012 között az MTVA kommunikációs igazgatója. 2008 óta 
a Magyar Teátrumi Társaság titkára, 2013–tól a Nemzeti 
Színház kommunikációs tanácsadója. A Magyar Túrasport 
és Terepfutó Szövetség és a Fogyatékosok Országos Diák-, 
Verseny- és Szabadidősport Szövetségének elnöke, a BEAC 
alelnöke. 2015-től a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. 
Kommunikációs tanácsadóként számtalan intézmény, cég 
és program munkáját támogatta. A Magyar Sportújságírók 
Szövetségének megbízásából harmadik éve állítja színpadra 
kreatív producerként az M4 Sport - Az Év Sportolója Gálát.

He fenced for Újpest Dózsá, then after a short time in judo  
he selected football, which he still pursues in BEAC colours. 
Deputy state secretary at the Ministry of Youth and Sport (1999-2002). Member of the trustee board 
of Magyar TV and Duna TV (2007-2011), communication director of MTVA (2011-2012). Since 2008, 
secretary of the Hungarian Theatrical Company, from 2013 communication advisor to the National 
Theatre. President of the Hungarian Tour Sports and Cross-country Federation and Hungarian National 
Student and Leisure Sport Federation for the Disabled, vice president of BEAC. President of the Hungarian 
Paralympic Committee (from 2015). He has supported the work of many institutions, companies and 
programmes as communication advisor. For the third year and at the commission of the Hungarian Sports 
Journalists’ Association, he has been creative producer staging the M4 Sports – Sports Personality of the 
Year Gala.

Csapatvezetés           Team management
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#migyoztesekvagyunk     #wearethechampions

Lőrincz Krisztina
kerekesszékes 
biatlonista és sífutó

Balogh Zsolt
látássérült 
alpesi síelő

Bocsi Bence
Balogh Zsolt 
guide-ja

FOGYATÉKOSNAK LENNI 
NEM JELENTI AZT, VESZTESNEK LENNI.
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A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG 
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Sportjogászként végzett, édesapja siketlimpián indult teniszezőként, 
édesanyja kézilabdázott. A labdarúgás a kedvence sportága, tíz 
évig versenyszerűen játszott. A Magyar Paralimpiai Bizottság jogi és 
sportszakmai referense, a Jogi és Etikai Bizottság tagja. Csapatveze-
tőként részt vett a 2014-es Integrált Ifjúsági Úszó Európa-bajnoksá-
gon, a 2014-es paraatlétikai Európa-bajnokságon, a 2015-ös para-
úszó világbajnokságon és a 2016-os paraúszó Európa-bajnokságon. 
A 2016-os riói paralimpiai játékokon a csapatvezetésben segítette  
a magyar csapatot.

She is a qualified sports lawyer. Her father competed in tennis at  
the Deaflympics, her mother played handball. Her favourite sport is football, 
which she played competitively for a decade. Legal and sport executive 
of the Hungarian Paralympic Committee, member of the Legal and Ethics 
Committee. Chef de mission: 2014 Integrated Youth Swimming European 
Championship; 2014 para athletic European Championship; 2015 
para swimming world championship; 2016 para swimming European 
Championship. In this capacity she also assisted the Hungarian team  
at the Rio Paralympics in 2016.

2017 eleje óta tölti be a Magyar Paralimpiai Bizottság sportigazga-
tói pozícióját. Aktívan balettozott, az elmúlt 10 évét pedig a profesz-
szionális magyar sportban töltötte. Ez idő alatt több, mint 800 csapat  
számára biztosította felszerelésüket, a legkisebbektől az akadémiá-
kon át a seniorokig, a legalsóbb osztályoktól kezdve a válogatottakig. 
Munkája során számos sport képviselőjével dolgozott együtt. Közel 
egy évtizede szolgálja a magyar sportot, amely számára küldetés. 
Gyermeke mellett a futásban teljesedik ki, munkájában hitvallása, 
hogy nincs lehetetlen.

She has held the post of sports director at the Hungarian Paralympic 
Committee since early 2017. She did ballet, and spent the last 10 years 
in professional Hungarian sport. During this time she has arranged 
equipment for more than 800 teams, from the smallest through 
academies to seniors, from beginner classes to national teams. During 
her career, she has worked with many representatives of sport.  
She has served Hungarian sport for nearly a decade; this is her 
mission. She finds fulfilment through her children and running;  
in her job, her motto is: ‘nothing’s impossible’.

A kulturális, művészeti közegből került az újságírás közelébe, majd 
országos környezetvédelmi, sporttal és egészséges életmóddal kap-
csolatos kampányokat koordinált a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
kommunikációs munkatársaként. Az Európai Mobilitási Hét kampány-
sorozat koordinációs képviselőjeként vett részt Európa legnagyobb 
közlekedési-környezetvédelmi kampányában. 2016 óta a Magyar  
Paralimpiai Bizottság kommunikációs igazgatója, a riói paralimpia 
magyar sajtóattaséja. Az Év Sportolója Gála sajtófőnöke 2017–18-ban.

She came to journalism through culture and the arts. As com-
munications executive for the Ministry of National Development, 
she coordinated national environmental campaigns and schemes 
linked to sports and healthy lifestyles. She helped coordinate  
the European Mobility Week campaign series, taking part  
in Europe’s largest transport-environmental protection campaign. 
She has been communication director of the Hungarian Paralympic 
Committee since 2016, and Hungarian press attaché at the  
Rio Paralympics. Chief press officer of Athlete of the Year Gala  
(2017–2018).
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Családjában többen is tornászok voltak, nagybátyja válogatott-
ságig vitte. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján dolgozik 
osztályvezető egyetemi adjunktusként, sebészeti műtővezetőként.  
Hét olimpián, köztük öt nyárin és két télin vett részt csapatorvosként.  
A Magyar Paralimpiai Bizottság Orvos Bizottságának elnöke,  
hazai és nemzetközi klasszifikációs szakember.

There were several gymnasts in his family, his uncle was picked 
for the national squad. He works at the Semmelweis University 
Orthopaedic Clinic as head of department adjunct professor 
and surgical head of operating theatre. He has participated at  
7 Olympics, 5 summer and 2 winter, as team physician. He chairs  
the Medical Committee of the Hungarian Paralympic Committee,  
and is a Hungarian and international classification specialist.

Utánpótlás-válogatott kézilabdázóként, az NB I-es Vasas és a Cor-
nexi Alcoa játékosa volt. 2008-ban szerezte meg gyógytornász 
képesítését a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán.  
A Magyar Paralimpiai Bizottság állandó sportegészségügyi koordi-
nátora, valamint a Gödi SE női kézilabda-szakosztályának gyógy- 
tornásza. A 2016-os riói paralimpián gyógytornászként kísérte  
a magyar csapatot.

As national reserve handball player she was a player for NB I Vasas 
and Cornexi Alcoa. In 2008, she qualified as a physiotherapist from 
Semmelweis University faculty of health science. She is permanent 
sport healthcare coordinator of the Hungarian Paralympic Committee, 
and physiotherapist for the women’s handball section of Göd SE.  
She accompanied the Hungarian team to the 2016 Rio Paralympics 
as physiotherapist. 

Csapatvezetés           Team management Csapatvezetés           Team management
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Vívó, sportdiplomata. A párbajtőrcsapattal a mexikóvá-
rosi és a müncheni olimpia bajnoka, kétszeres világbajnok,  
a budapesti Univerisadé győztese. A Népstadion és Intéz-
ményei főigazgatója 1981-83-ig, az OTSH elnökhelyet- 
tese 1983 és 1986 között, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke  
1985-90-ig. A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára 1983-
89-ig, majd elnöke 2010-ig, ma tiszteletbeli elnöke.  
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja 1983-tól, vég-
rehajtó bizottsági tag 1991-99-ig, alelnök 1995–99-ig,  
a Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 1995  
és 2013 között. Az Olimpikonok Világszövetségének 
vezetője 1999 és 2007 között. 1993-97-ig Magyaror-
szág spanyol, andorrai, majd 2002-ig svájci és liechtens-
teini nagykövete. Az EU parlamenti képviselője és alelnöke  
2004-10-ig, Magyarország köztársasági elnöke 2010 és 
2012 között. A Nemzet Sportolója 2014-től. 

Fencer and sport diplomat. Two-time Olympic champion (Mexico City and Munich) and  
World Champion in the épée team event, and Budapest Universiade winner. He has been general 
director of Hungarian National Stadion and Institutions (1981-83), vice-president of the National 
Physical Education and Sports Office (1983–1986), president of the Hungarian Olympic Academy 
(1985-90). Secretary General (1983–1989), president (1989-2010) and now honorary president  
of the Hungarian Olympic Committee. Member of the IOC (1983–), member of the IOC Executive 
Committee (1991-99), vice-president (1995-99), chairman of the Sport and Environmental 
Protection Committee (1995-2013). President of the World Olympians Association (1999–
2007). Former Hungarian ambassador to Spain and Andorra (1993–1997) and to Switzerland 
and Liechtenstein (until 2002). He has been member and vice-president of the EU parliament  
(2004–2010), president of the Republic of Hungary (2010-2012). He is Athlete of the Nation (2014-).

Sportvezető, sportdiplomata. A Magyar Súlyemelő Szövetség 
főtitkára 1968 és 1983 között. A Nemzetközi Súlyemelő Szö-
vetség alelnöke 1970-től hat éven keresztül, majd főtitkára 
2000-ig, utána elnöke, 2017 májusában újraválasztották. 
1969-ben alapítója, ma tiszteletbeli elnöke az európai szö-
vetségnek. Az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnök-
helyettese 1983 és 1989 között, a Magyar Olimpiai Bizottság 
alelnöke 1986-tól 1989-ig, majd főtitkára 2005-ig, jelenleg 
az elnökség tagja és tiszteletbeli főtitkár. A Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság tagja 2000 és 2010 között, ezt követően 
a nemzetközi szervezet tiszteletbeli tagja ma is. Több nem-
zetközi sportszervezetben töltött és tölt be vezető tisztséget.  
A Magyar Olimpiai Akadémia elnöke 1990-től, e poszton 
2017-ben megerősítették. Kétszer ismerték el NOB-érde-
méremmel: 1995-ben és 2010-ben. 

Sports manager and sports diplomat; secretary general of the Hungarian Weightlifting Federation 
(1968–1983). Vice-president (1970–1976), secretary general (1976–2000), president, and from May 
2017 re-elected president of the International Weightlifting Federation. In 1969, he founded the 
European federation, of which he is now the honorary president. Deputy director of National Physical 
Education and Sports Office (1983–1989), vice-president (1986–1989) and secretary general (1989–
2005) of the Hungarian Olympic Committee, where he is still a member of the board and honorary 
secretary general. Member of the IOC (2000-2010), honorary member of the IOC to this day. Holds 
leading positions in several international sports organizations. He is president of the Hungarian Olympic 
Academy (from 1990), confirmed in 2017. He has received two IOC medals of honour (1995 and 2010). Az Actival +Magnézium filmtabletta étrend-kiegészítő készítmény.

A Béres Porcerő készítmények speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek.

További termékinformáció: www.beres.hu     l       www.facebook.com/beres.klub AP
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TÉLEN-NYÁRON
JELEN VAGYUNK

A BÉRES GYÓGYSZERGYÁR
A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT
ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓJA

Sportolóink sikeres felkészülését az Actival
és a Béres Porcerő termékek támogatják,
amelyek segítenek az egészség megőrzésében, 
így a jó teljesítmény elérésében is.
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Olimpiai, világ- és Európa-bajnok, ma is aktív mellúszó. 
Négyszeres olimpikon. Az athéni olimpián ezüst-, majd 
Londonban aranyérmet nyert a 200 méteres mellúszás 
döntőjében. A versenyszám háromszoros világ- és kétsze-
res Európa-bajnoka. Rövid pályán két vb- és hat Eb-győ-
zelmet számlál. Többszörös világ- és Európacsúcs-tartó. 
Háromszor nyerte el az év magyar férfisportolója címet.  
Az Európai Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának tag- 
ja 2013 és 2017 között. A riói olimpia idején beválasztották  
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságába, így 
2016-tól a NOB tagja. 2008-ban Junior Prima-, 2013-ban  
nemzetközi és magyar Fair Play-díjban részesült. Tagja  
a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének, közgyűlésének, 
valamint a Magyar Úszó Szövetség elnökségének. Öccse, 
Gergely, szintén válogatott, olimpikon úszó.

He is Olympic, world and European champion swimmer who is still active in breaststroke. He is  
a four-time Olympic competitor. He won silver at the Athens Olympic Games then gold in London  
in the 200 m breaststroke final. He is three-time world champion and two-time European champion 
of the event. He is two-time short course world champion and six-time European champion.  
He is a multiple world and European record holder. He won the title Hungarian Sportsman  
of the Year three times. He was a member of the Athletes Committee of the European Olympic 
Committee (2013-2017) and the IOC (elected at the Rio Olympics), thus he is a member of the IOC 
since 2016. He received Junior Prima Award (2008), international and Hungarian Fair Play Award 
(2013). Member of the Hungarian Olympic Committee’s board, General Assembly and the board  
of the Hungarian Swimming Association. His brother, Gergely, is also an Olympian, member of  
the swimming national team.

Vívó, sportdiplomata, orvos. Ötszörös olimpikon, egyéni 
tőrvívásban Mexikóvárosban és Münchenben olimpiai 
ezüstérmes. Csapatban világbajnok, Universiadét öt- 
ször nyert. A Semmelweis Kórház orvosa, a MÁV Kórház 
osztályvezető sebész főorvosa, 1996-től 2001-ig kórhá-
zigazgatója. 1989 és 98 között a Magyar Vívó Szövet-
ség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének 
tagja. 1992-től 1996-ig a Nemzetközi Vívó Szövetség 
főtitkára, 1996-tól az Orvosi Bizottság elnöke. 1996-
tól az Európai Vívó Szövetség elnöke, majd tiszteletbeli 
elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvosi Bizott-
ságának tagja. 2005-2008-ig a MOB főtitkára. 2000 
óta irányítja a Nemzetközi Fair Play Bizottságot. Tagja  
a MOB elnökségének; vezeti a MOB Fair Play Bizottságát.  
A hazai vívószövetség általános alelnöke, a Budapesti  
Sportszövetségek Uniójának elnöke. 2017-től a Nemzet 
Sportolója.

Fencer, sport diplomat, doctor. Five-times Olympic competitor, Olympic silver medallist in individual 
foil in Mexico City, Munich. World champion (team), five-times winner at Universiade. He is a doctor 
at Semmelweis Hospital, senior consultant surgeon at MÁV Hospital, hospital director (1996-2001). 
President of the Hungarian Fencing Federation (1989-1998), board member of the Hungarian Olympic 
Committee. Secretary general of the International Fencing Federation (1992-1996), chairman of  
the Medical Committee from 1996. From 1996, president of the European Fencing Confederation,  
then its honorary president, member of the IOC Medical Committee. Secretary general of the Hungarian 
Olympic Committee (2005-2008).  Head of International Fair Play Committee since 2000. Member of 
the board of the Hungarian Olympic Committee and leads its Fair Play Committee. Vice president of  
the Hungarian fencing federation and president of the Union of Budapest Sports Federations.  
Athlete of the Nation (2017-).

Nemzetközi tisztségviselők           International officials
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Sok sikert kíván a Posta Biztosító, 
a Magyar Olimpiai Csapat Biztosítója!

A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT
BIZTOSÍTÓJA
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Sportági bírók, tisztségviselők      IF referees, officials

Balczóné dr. Nagy Katalin 

Vikárné Homolya Zsuzsanna

Pádár Beáta 

dr. Kövér Balázs 

Regőczy Krisztina

Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna

Női műkorcsolya - pontozóbíró
Woman figure skating - referee

Páros műkorcsolya - pontozóbíró
Pair figure skating - referee

Bíró asszisztens
Referee assistant

Rövidpályás gyorskorcsolya - videó bíró
Short Track speed skating - video referee

ISU sportigazgató
ISU sportdirector

IIHF elnökségi tag
IIHF Council members

A szabadság
élménye!

■ HUNGUEST HOTELS
Magyarország egyik legnagyobb szállodalánca, amely három és négycsillagos 
szállodáival az egész országot lefedi. Ausztriában, Erdélyben és Montenegróban 
is várjuk kedves vendégeinket!

■ SZÁLLODÁINK
Wellness- és gyógyszállók, hegyvidéki szállodák, városi szállodák Magyaror-
szág legszebb és legkedveltebb üdülôkörzeteiben.

■ SZOLGÁLTATÁSAINK
Klasszikus gyógykúrák, fitnesz, wellness, szépségkúrák, konferencia-
lehetôségek, gazdag programajánlatok.

HOLIDAyS IN HUNGAry
 
■ HUNGUEST HOTELS
One of the largest hotel chains in Hungary with 3 and 4 stars hotels throughout 
Hungary. We also await our guests in Austria, Montenegro and Romania!

■ OUr HOTELS
Spa, wellness, mountain and city hotels in the most popular resorts in Hungary.

■ OUr SErVICES
Medical cures, recreation, fitness, wellness, beauty offers, meeting facilities 
and a wide range of programmes.

www.hunguesthotels.com

165x235image.indd   1 2017. 06. 12.   12:47



Marton Sándor
TV2 Csoport

Szerkesztő        Editor  

Csomos István

Vásárhelyi Tamás 

Vigh Dániel Virányi Zsolt 

MTVA
Operatőr        Cameraman  

MTVA 
Kommentátor        Commentator 

MTVA 
Nemzetközi koordinátor   
International Coordinator  

MTVA  
Rádióriporter        Radio reporter
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Média           Media

Ághassi Attila

Gergelics József

Czeglédi Zsolt

Radványi Benedek

Holub Katalin

Derencsényi István

Kovács Erika

Fábik Tibor

Index  
Újságíró        Journalist  

MTI  
Újságíró        Journalist  

MTI 
Fotós        Photographer  

Magyar Nemzet
Újságíró        Journalist  

Magyar Országos Korcsolyázó 
Szövetség 

Sajtómunktárs        Press  

Magyar Országos Korcsolyázó 
Szövetség 
Fotós        Photographer  

Nemzeti Sport 
Újságíró        Journalist  

Magyar Idők 
Újságíró        Journalist  

Média           Media

Farkas Márton 

Géresi Márton Knézy Jenő 

Majszin György Maruzsa István 

Molnár Mátyás 

MTVA  
Riporter        Reporter  

MTVA 
Operatőr        Cameraman  

MTVA 
Kommentátor        Commentator 

MTVA 
Operatőr        Cameraman  

MTVA 
Riporter        Reporter  

MTVA  
Riporter        Reporter  
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Hoffer Szilvia Perjési Tamás

Hubai Antal Molnár Tibor

Magyar Paralimpiai Bizottság 
Fotós        Photographer 

Echo TV
Szerkesztő-riporter        Reporter 

RTL Klub
Szerkesztő-riporter        Reporter  

Echo TV
Operatőr        Cameraman 

Média           Media

danubiushotels.com

Kikapcsolódás és rekreáció a Danubius wellness- és gyógyszállodáiban. 
Termál- és élményfürdők, szaunák, fitness termek, kényeztető wellness 
kezelések Budapesten, Hévízen, Bükfürdőn és Sárváron.

Relaxation and recreation in the medical wellness hotels of Danubius. 
Thermal and adventure baths, saunas, fitness rooms, pampering treatments 
in Budapest, Hévíz, Bükfürdő and Sárvár.

   
   

  
 

 
  KözöS SzeRelmünK

    
   

 
 

                      a víz

we lOve waTeR
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Média           Media Téli olimpiák     1924       1928

I. Téli Olimpiai Játékok 
Chamonix (Franciaország), 1924.

St. Moritz (Svájc) Helyszín 
Venue

1928. február 11–19. Időpont 
Date

495 Összes induló száma 
All the participants

25 Résztvevő országok száma 
Participating countries

12 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Szepes Gyula Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

10. (Eötvös Zoltán, 
gyorskorcsolya)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Eötvös Zoltán – gyorskorcsolya
Szepes Gyula (Strauch) – sífutás
Barcza Miklós, Barna Frigyes dr., 
Heinrich Tibor, Krempels Péter, 
Krepuska István dr., Lator Géza 

dr., Minder Sándor (Magyar 
Sándor), Ordódy Béla, Révay 

József, Weiner Béla – jégkorong

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian 
participants

II. Téli Olimpiai Játékok 
St. Moritz (Svájc), 1928.

Chamonix  
(Franciaország)

Helyszín 
Venue

1924.  
január 25–február 5.

Időpont 
Date

294 Összes induló száma 
All the participants

16 Résztvevő országok száma 
Participating countries

4 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

a rendező ország 
egy képviselője vitte

Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

helyezés nélkül Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Déván István – sífutás
Háberl Aladár – északi összetett

Németh Ferenc – sífutás
Szepes Béla (Strauch) – sífutás, 

északi összetett

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian 
participants

Magyarok 
a téli olimpiákon 

történelmi áttekintő 
(1924–2014)
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III. Téli Olimpiai Játékok 
Lake Placid (Egyesült Államok), 1932.

IV. Téli Olimpiai Játékok 
Garmisch-Partenkirchen (Németország), 1936.

Téli olimpiák     1932       1936

Lake Placid (Egyesült Államok) Helyszín 
Venue

1932. február 4–15. Időpont 
Date

306 Összes induló száma 
All the participants

17 Résztvevő országok száma 
Participating countries

4 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Szollás László Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

3. (Rotter Emília, Szollás László, 
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Orgonista Olga – műkorcsolya, páros, IV.
Rotter Emília – műkorcsolya, páros, III.

Szalay Sándor – műkorcsolya, páros, IV.
Szollás László dr. – műkorcsolya, páros, III.

Garmisch-Partenkirchen 
(Németország)

Helyszín 
Venue

1936. február 6–16. Időpont 
Date

755 Összes induló száma 
All the participants

28 Résztvevő országok száma 
Participating countries

25 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Balatoni Levente Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

3. (Rotter Emília, Szollás László, 
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants 

Rotter Emília – műkorcsolya, páros, III.
Szollás László dr. – műkorcsolya, páros, III.

Szekrényessy Attila – műkorcsolya, páros, IV. 
Szekrényessy Piroska – műkorcsolya, páros, IV.

Terták Elemér dr. 
(Tardonfalvy Elemér) – műkorcsolya, egyéni 

Balatoni Levente – alpesi sízés
Hidvéghy László (Heckmann) – gyorskorcsolya

Botond Éva – műkorcsolya, egyéni
Pataky Dénes százados, vitéz – műkorcsolya egyéni 

Csík Imre (De Pottere Gerard) – alpesi sízés
Kővári Károly (Kaefferstein) – alpesi sízés, északi összetett

Szalay László  – alpesi sízés, északi összetett
Barcza Miklós, Farkas Mátyás, Gergely András II. (Geiger), Gergely 

László I. (Geiger), Háray Béla, Helmeczi Frigyes (Heuthaller), 
Hircsák István dr. (Csák István), Jeney Zoltán, Miklós Sándor, Mind-
er Sándor (Magyar Sándor, Monostori Ferenc (Marx), Róna László, 

Szamosi Ferenc (Sztoics) – jégkorong

Téli olimpiák     1948       1952

V. Téli Olimpiai Játékok 
St. Moritz (Svájc), 1948.

Oslo (Norvégia) Helyszín 
Venue

1952. február 14–25. Időpont 
Date

732 Összes induló száma 
All the participants

30 Résztvevő országok száma 
Participating countries

12 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Lőrincz Ferenc Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

3. (Nagy Marianna, Nagy László, 
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian 

participants

Nagy Marianna – műkorcsolya, páros, III.
Nagy László – műkorcsolya, páros, III.

Berecz Ignácz – északi sízés
Czakó György – műkorcsolya

Jurek Eszter – műkorcsolya, egyéni 
Szendrődi Szeiler Ildikó (Kővári Károlyné) – alpesi sízés

Lőrincz Ferenc – gyorskorcsolyázás
Merényi József – gyorskorcsolyázás

Piroska József – alpesi sízés
Sajgó Pál – északi sízés

Szöllősi Éva – műkorcsolya, páros 
Vida Gábor – műkorcsolya, páros

VI. Téli Olimpiai Játékok 
Oslo (Norvégia), 1952.

St. Moritz (Svájc) Helyszín 
Venue

1948. január 30–február 8. Időpont 
Date

713 Összes induló száma 
All the participants

28 Résztvevő országok száma 
Participating countries

22 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Harangvölgyi András Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

2. (Kékesy Andrea, Király Ede, 
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Kékesy Andrea – műkorcsolya, páros, II.
Pajor Kornél  – gyorskorcsolya, IV.

Király Ede – műkorcsolya, páros, II., egyéni V.
Beták Imre – északi sízés

Elekfy Ákos (Kirchner)  – gyorskorcsolya
Harangvölgyi András – északi sízés

Hemrik Ferenc – északi sízés
Eleőd Anikó (Iglói Lászlóné) – alpesi sízés

Kilián János – gyorskorcsolya
Kővári Károly – alpesi sízés, alpesi összetett
Ladányi Gedeon (Lindner) – gyorskorcsolya

Saáry Éva (Ladányi Gedeonné) – műkorcsolya, egyéni
Libik György – alpesi sízés

Máté Lajos – alpesi sízés, alpesi összetett
Mazány Sándor – alpesi sízés
Ruttkay Iván – gyorskorcsolya

Saáry Mária – műkorcsolya, egyéni
Székely Tamás – alpesi sízés

Szikla Péter – alpesi sízés
Ványa Pál – északi sízés

Nagy Marianna – műkorcsolya, páros 
Nagy László – műkorcsolya, páros
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VII. Téli Olimpiai Játékok 
Cortina d’Ampezzo (Olaszország), 1956.

VIII. Téli Olimpiai Játékok 
Squaw Valley (Egyesült Államok), 1960.

Téli olimpiák     1956       1960

Cortina d’Ampezzo 
(Olaszország)

Helyszín 
Venue

1956. január 26–február 5. Időpont 
Date

818 Összes induló száma 
All the participants

32 Résztvevő országok száma 
Participating countries

2 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Erdélyi István Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

3. (Nagy Marianna, Nagy László, 
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Nagy László – műkorcsolya, páros, III.
Nagy Marianna – műkorcsolya, páros, III.

Squaw Valley 
(Egyesült Államok)

Helyszín 
Venue

1960. február 18–28. Időpont 
Date

665 Összes induló száma 
All the participants

30 Résztvevő országok száma 
Participating countries

3 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Bartha János Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

23. (Bartha Magdolna, sífutás) Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants 

Bartha Magdolna – sífutás
Sudár Tamás  – síugrás 

Sajgó Pál  – északi sízés, biatlon

Téli olimpiák     1964       1968

IX. Téli Olimpiai Játékok 
Innsbruck (Ausztria), 1964.

Grenoble (Franciaország) Helyszín 
Venue

1968. február 6–18. Időpont 
Date

1293 Összes induló száma 
All the participants

37 Résztvevő országok száma 
Participating countries

10 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Martos Mihály Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

6. (Almássy Zsuzsa, 
műkorcsolya)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian 

participants

Almássy Zsuzsa – műkorcsolya, egyéni, VI.
Ébert Jenő – műkorcsolya, egyéni

Balázs Éva (Özse Sándorné), Gellér László, Gellér Mihály, 
Holéczy Tibor, Holló Miklós – északi sízés

Ivánkai György, Martos György, Martos Mihály – gyorskorcsolya

X. Téli Olimpiai Játékok 
Grenoble (Franciaország), 1968.

Innsbruck (Ausztria) Helyszín 
Venue

1964. január 29–február 9. Időpont 
Date

1186 Összes induló száma 
All the participants

36 Résztvevő országok száma 
Participating countries

28 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Koutny Lajos Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

8. (Balázs Éva, Hemrik Katalin, 
Tarnai Mária, sífutóváltó)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Almássy Zsuzsa – korcsolyázás
Balázs Éva (Özse Sándorné)  – északi sízés, sífutóváltó

Csávás László – északi sízés
Ébert Jenő – műkorcsolya

Gellér László – északi sízés
Hellner Katalin (Hemrik Ferencné) – északi sízés, sífutóváltó

Magyar Kornélia (Ihász Sándorné) – gyorskorcsolya
Ivánkai György – gyorskorcsolya

Szendrődi Szeiler Ildikó (Kővári Károlyné) – alpesi sízés
Martos Mihály – gyorskorcsolya

Gecző Mária (Tarnai Sándorné) – északi sízés, sífutóváltó
Babán József, Balogh János (Beszteri János), Bánkuti Árpád, Bikár 

Péter, Boróczi Gábor, Jakabházy László, Kertész József, Koutny Lajos, 
Losonczi György, Lőrincz Ferenc, Orosz Károly, Raffa György, 

Rozgonyi György, Schwalm Béla, Vedres Mátyás, Ziegler János, 
Zsitva Viktor – jégkorong
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Téli olimpiák     1972       1976

XI. Téli Olimpiai Játékok 
Szapporo (Japán), 1972.

Innsbruck (Ausztria) Helyszín 
Venue

1976. február 4–15. Időpont 
Date

1128 Összes induló száma 
All the participants

37 Résztvevő országok száma 
Participating countries

3 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Almássy Zsuzsa Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

5. (Regőczy Krisztina, 
Sallay András)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian 

participants

Almássy Zsuzsa – műkorcsolya, egyéni, V.
Regőczy Krisztina, Sallay András – műkorcsolya, jégtánc páros

XII. Téli Olimpiai Játékok 
Innsbruck (Ausztria), 1976.

Szapporo (Japán) Helyszín 
Venue

1972. február 3–13. Időpont 
Date

1232 Összes induló száma 
All the participants

35 Résztvevő országok száma 
Participating countries

1 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Almássy Zsuzsa Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

5. (Almássy Zsuzsa, műkorc-
solya)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Almássy Zsuzsa – műkorcsolya, egyéni, V.

Téli olimpiák     1980       1984

XIII. Téli Olimpiai Játékok 
Lake Placid (Egyesült Államok), 1980.

XIV. Téli Olimpiai Játékok 
Szarajevó (Jugoszlávia), 1984.

Lake Placid 
(Egyesült Államok)

Helyszín 
Venue

1980. február 14–23. Időpont 
Date

1071 Összes induló száma 
All the participants

37 Résztvevő országok száma 
Participating countries

2 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Sallay András Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

2. (Regőczy Krisztina, 
Sallay András)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Regőczy Krisztina – műkorcsolya, jégtánc páros, II.
Sallay András – műkorcsolya, jégtánc páros, II.

Szarajevó (Jugoszlávia) Helyszín 
Venue

1984. február 7–19. Időpont 
Date

1277 Összes induló száma 
All the participants

49 Résztvevő országok száma 
Participating countries

9 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Mayer Gábor Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

14. (4x7,5 km-es férfi 
sílövőváltó)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants 

Hunyady Emese – gyorskorcsolya
Kozma Péter – alpesi sízés

Lihi József – biatlon
Kovács Zsolt, Mayer Gábor, Palácsik László, 

Spisák János – biatlon, egyéni, váltó
Engi Klára, Tóth Attila – műkorcsolya, jégtánc páros
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Téli olimpiák     1988       1992

XV. Téli Olimpiai Játékok 
Calgary (Kanada), 1988.

Albertville (Franciaország) Helyszín 
Venue

1992. február 8–23. Időpont 
Date

1808 Összes induló száma 
All the participants

64 Résztvevő országok száma 
Participating countries

24 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Tóth Attila Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

7. (Engi Klára, Tóth Attila, 
jégtánc)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian 

participants

Bereczki Brigitta – biatlon, egyéni, váltó 
Bónis Annamária – alpesi sízés

Bónis Attila – alpesi sízés
Bozsik Anna – északi sízés, biatlon

Czakó Krisztina – műkorcsolya
Czifra Katalin – biatlon, egyéni, váltó 

Egyed Krisztina  – gyorskorcsolya
Farkas László – biatlon, egyéni, váltó 

Géczi Tibor – biatlon, egyéni, váltó 
Gönczi Vera – alpesi sízés

Holéczy Beatrix – biatlon, egyéni, váltó
Kaszala Tamara – rövidpályás gyorskorcsolya

Kőszáli Pierre – alpesi sízés
Kristály Péter – alpesi sízés

Kun Bálint Tibor – rövidpályás gyorskorcsolya
Madarász Csaba – gyorskorcsolya

Mayer Gábor – biatlon
Oláh István (Neu István) – biatlon, északi sízés

Panyik János – biatlon, egyéni, váltó
Tornay Balázs – alpesi sízés

Engi Klára, Tóth Attila, Woodward Regina, 
Szentpétery Csaba  – műkorcsolya, jégtánc páros

XVI. Téli Olimpiai Játékok 
Albertville (Franciaország), 1992.

Calgary (Kanada) Helyszín 
Venue

1988. február 13–28. Időpont 
Date

1428 Összes induló száma 
All the participants

57 Résztvevő országok száma 
Participating countries

5 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Tóth Attila Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

7. (Engi Klára, Tóth Attila, 
jégtánc)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Hunyady Emese – gyorskorcsolya
Kozma Péter – alpesi sízés

Lihi József – biatlon
Kovács Zsolt, Mayer Gábor, Palácsik László, 

Spisák János – biatlon, egyéni, váltó
Engi Klára, Tóth Attila – műkorcsolya, jégtánc páros

Téli olimpiák     1994       1998

XVII. Téli Olimpiai Játékok 
Lillehammer (Norvégia), 1994.

Nagano (Japán) Helyszín 
Venue

1998. február 7–22. Időpont 
Date

2177 Összes induló száma 
All the participants

72 Résztvevő országok száma 
Participating countries

17 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Egyed Krisztina Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

13. (Vidrai Szabolcs) Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian 

participants

Baló Zsolt – gyorskorcsolya
Barsi Kinga – alpesi sízés

Bekecs Zsuzsanna – biatlon
Bozsik Anna – biatlon

Dira Bernadett – biatlon 
Egyed Krisztina – gyorskorcsolya

Kovács Mónika – alpesi sízés
Labancz Marika – alpesi sízés

Latrompette Balázs – északi sízés
Panyik János – biatlon

Sebestyén Júlia – műkorcsolya, egyéni
Szemcsák Éva – biatlon

Vidrai Szabolcs – műkorcsolya
Frankl Nicholas, Pallai Péter, Pintér Bertalan, 

Zsombor Zsolt – bob négyes

XVIII. Téli Olimpiai Játékok 
Nagano (Japán), 1998.

Lillehammer (Norvégia) Helyszín 
Venue

1994. február 12–27. Időpont 
Date

1801 Összes induló száma 
All the participants

67 Résztvevő országok száma 
Participating countries

16 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Bónis Attila Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

11. (Czakó Krisztina) Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Bereczki Brigitta – biatlon, egyéni, váltó
Bónis Attila – alpesi sízés

Bozsik Anna – biatlon, egyéni, váltó 
Czakó Krisztina – műkorcsolya

Egyed Krisztina – gyorskorcsolya
Holéczy Beatrix – biatlon, egyéni, váltó 

Keszthelyi Szvetlana (Pupiscseva) – alpesi sízés
Koch Éva  – alpesi sízés

Litter Ágnes – alpesi sízés
Panyik János – biatlon 

Rácz Ofélia – alpesi sízés
Frankl Nicholas – bob kettes
Gyulai Miklós – bob kettes

Berkes Enikő – műkorcsolya, páros
Tóth Szilárd – műkorcsolya, páros

Szemcsák Éva – biatlon, váltó



76 77
Magyar Olimpiai Csapat
Hungarian Olympic Team

XIX. Téli Olimpiai Játékok 
Salt Lake City (Egyesült Államok), 2002.

XX. Téli Olimpiai Játékok 
Torino (Olaszország), 2006.

Téli olimpiák     2002       2006

Salt Lake City 
(Egyesült Államok)

Helyszín 
Venue

2002. február 8–24. Időpont 
Date

2399 Összes induló száma 
All the participants

77 Résztvevő országok száma 
Participating countries

25 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Egyed Krisztina Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

8. (Sebestyén Júlia) Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Baló Zsolt – gyorskorcsolya
Bekecs Zsuzsanna – biatlon

Egyed Krisztina, Farkas Éva – rövidpályás gyorskorcsolya
Gottschall Zsófia, Holló Mátyás – északi sízés
Knoch Balázs, Lajtos Szandra, Nagy Mariann 

– rövidpályás gyorskorcsolya 
Sebestyén Júlia – műkorcsolya, egyéni 

Szabó Krisztián, Szántó Korné – rövidpályás gyorskorcsolya
Szöllösi Ivett – biatlon

Tagscherer Imre – biatlon, északi sízés
Tagscherer Zoltán – északi sízés

Tóth Zoltán – műkorcsolya, egyéni
Vastagh Regős Márta – északi sízés

Vincze Péter – északi sízés
Stréhli Ildikó, Kürti Éva – bob kettes

Frakl Nicholas, Gyulai Márton, Pintér Bertalan, 
Zsombor Zsolt, Pallai Péter – bob négyes

Torino (Olaszország) Helyszín 
Venue

2006. február 10–26. Időpont 
Date

2608 Összes induló száma 
All the participants

80 Résztvevő országok száma 
Participating countries

19 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Darázs Rózsa  
(a záróünnepségen: Huszár Erika)

Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

4. (Huszár Erika, rövid pályás 
gyorskorcsolya, 1500 méter)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants 

Huszár Erika – rövidpályás gyorskorcsolya, IV.
Knoch Viktor – rövidpályás gyorskorcsolya, V.

Darázs Péter – rövidpályás gyorskorcsolya
Darázs Rózsa – rövidpályás gyorskorcsolya 

Gottschall Zsófia – biatlon
Gyenesei Leila – északi sízés
Marosi Attila – alpesi sízés

Pavuk Viktória – műkorcsolya
Sebestyén Júlia – műkorcsolya

Tagscherer Imre – biatlon
Tagscherer Zoltán – északi sízés

Tóth Zoltán – műkorcsolya, egyéni
Tuss Réka – alpesi sízés

Hoffmann Nóra – műkorcsolya, jégtánc páros
Elek Attila – műkorcsolya, jégtánc páros

Gyulai Márton – bob páros, négyes
Pintér Bertalan – bob páros, négyes

Kürtösi Zsolt – bob négyes
Margl Tamás – bob négyes

Téli olimpiák     2010       2014

XXI. Téli Olimpiai Játékok 
Vancouver (Kanada), 2010.

Szocsi (Oroszország) Helyszín 
Venue

2014. február 7–23. Időpont 
Date

2780 Összes induló száma 
All the participants

88 Résztvevő országok száma 
Participating countries

16 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

Heidum Bernadett Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

6. (rövidpályás gyorskorcsolya, 
női váltó/short track, women’s 

relay: Heidum Bernadett, Kesz-
ler Andrea,Kónya Zsófia, Lajtos 

Szandra, Darázs Rózsa)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian 

participants

Darázs Rózsa - rövidpályás gyorskorcsolya, váltó
Heidum Bernadett - rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni, váltó

Keszler Andrea - rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni, váltó
Kónya Zsófia - rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni, váltó

Lajtos Szandra - rövidpályás gyorskorcsolya, váltó
Berecz Anna - alpesi sí

Farkas Nórbert - alpesi sí
Miklós Edit - alpesi sí

Béres Bence - rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni
Knoch Viktor- rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni

Liu Shaolin Sándor- rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni
Gombos Károly - biatlon
Szőcs Emőke - biatlon

Nagy Konrád - gyorskorcsolya
Simon Ágnes - északi sí

Szabó Milán Gábor- északi sí

XXII. Téli Olimpiai Játékok 
Szocsi (Oroszország), 2014.

Vancouver (Kanada) Helyszín 
Venue

2010. február 12–28. Időpont 
Date

2632 Összes induló száma 
All the participants

82 Résztvevő országok száma 
Participating countries

15 Magyar indulók száma 
Hungarian participants

 Sebestyén Júlia Magyar zászlóvivő 
Hungarian flag bearer

5. (rövid pályás gyorskorcsolya, 
női váltó: Darázs Rózsa, 

Heidum Bernadett, Huszár 
Erika, Keszler Andrea)

Legjobb magyar helyezés 
Best Hungarian result

Magyar résztvevők 
Name of the Hungarian participants

Darázs Rózsa – rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni, váltó
Heidum Bernadett – rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni, váltó
Huszár Erika – rövidpályás gyorskorcsolya, egyéni, VI., váltó

Keszler Andrea – rövidpályás gyorskorcsolya, váltó
Bene Márton Zoltán – alpesi sízés

Berecz Anna – alpesi sízés
Darázs Péter – rövidpályás gyorskorcsolya

Döme Zsófia – alpesi sízés
Knoch Viktor – rövidpályás gyorskorcsolya 

Sebestyén Júlia – műkorcsolya, egyéni
Viczián Vera – északi sízés
Tagscherer Imre – biatlon

Tagscherer Zoltán – északi sízés
Zavozin Maxim – műkorcsolya, jégtánc páros
Hoffmann Nóra – műkorcsolya, jégtánc páros



78 79
Magyar Olimpiai Csapat
Hungarian Olympic Team

A MAGYAR SPORTOLÓK HELYEZÉSEI ÉS A VERSENYZŐK 
SZÁMA SPORTÁGANKÉNT
(RESULTS OF HUNGARIAN ATHLETES BY SPORTS, MEDALS, POSITION)

A MAGYAR SPORTOLÓK HELYEZÉSEI ÉS A VERSENYZŐK 
SZÁMA A TÉLI OLIMPIÁKON
(PLACES AND NUMBER OF HUNGARIAN ATHLETES AT THE WINTER OLYMPIC GAMES)

Helyezések / Positions Versenyzők / Participants

Helyszín / Venue I. II. III. IV. V. VI. Férfi / 
Men

Női /
Women

Össz /
All

Biatlon/sílövészet / Biathlon 12* 10* 22*
Bob 8 2 10
Gyorskorcsolya / Speed skating 1 15 3 18
Jégkorong / Ice hockey 38 38
Műkorcsolya / Figure skating 2 4 2 3 1 19 20 39
Rövidpályás gyorskorcsolya /  
Short track speed skating 1 2 2 9 13 22

Síelés / Skiing 43* 26* 69*
Összesen / Altogether 2 4 4 5 3 140 72 212

* Bozsik Anna, Gottschall Zsófia, Mayer Gábor, Oláh István, Sajgó Pál és Tagscherer Imre biatlonban és síelés északi 
számaiban is indultak. / Anna Bozsik, Zsófia Gottschall, Gábor Mayer, István Oláh, Pál Sajgó and Imre Tagscherer  
also competed in biathlon and Nordic skiing competitions.

Helyezések / Places Magyar indulók száma

Év / Year Helyszín / Venue I. II. III. IV. V. VI. Férfi / 
Men

Női /
Women

Össz /
All

1924 Chamonix 4 0 4
1928 St.Moritz 12 0 12
1932 Lake Placid 1 1 2 2 4
1936 Garmisch-Partenkirchen 1 1 22 3 25
1948 St. Moritz 1 1 1 17 5 22
1952 Oslo 1 8 4 12
1956 Cortina d'Ampezzo 1 1 1 2
1960 Squaw Valley 2 1 3
1964 Innsbruck 22 6 28
1968 Grenoble 1 8 2 10
1972 Szapporo 1 0 1 1
1976 Innsbruck 1 2 1 3
1980 Lake Placid 1 1 1 2
1984 Szarajevó 7 2 9
1988 Calgary 3 2 5
1992 Albertville 13 11 24
1994 Lillehammer 5 11 16
1998 Nagano 8 9 17
2002 Salt Lake City 14 11 25
2006 Torino 1 1 11 8 19
2010 Vancouver 1 1 6 9 15
2014 Szocsi 1 7 9 16

     Összesen / Altogether 2 4 4 5 3 175 99 274*

* 56 sportoló több téli olimpián is képviselte Magyarországot / 56 athletes represented Hungary at more Winter Olympic Games
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History of the XXIII. Winter Olympic Games

A 2018. évi XXIII. Téli Olimpiai Játékokat a dél-koreai 
Phjongcshang rendezi 2018. február 9-25 között.  
A dél-koreai város már korábban is pályázott a játékokra,  
de a 2010-es és 2014-es olimpia megitélésénél is néhány 
szavazattal lemaradt a győzelemtől. 2011. július 6-án  
a dél-afrikai Durbanban viszont már az első körben  
megnyerte a szavazást (63 vokssal) München (25) és  
Annecy (7) előtt. Dél-Korea ezzel második olimpiáját,  
ebből is az első télit rendezheti meg februárban. 
Ázsiában korábban Japán adott otthont kétszer 
a téli ötkarikás játékoknak: Szapporo (1972) és 
Nagano (1998). A játékokon 18 nap alatt 15 sportág 
102 verseny-számában avatnak bajnokot. 2011. 
augusztus 15-én jelentette be a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság a  Phjongcshang 2018 Koordinációs Bizottság 
létrehozását. A helyi szervezőbizottságot október  
19-én hívták életre.  A szervezőbizottság első feladata  
a játékokra vonatkozó fő terv elkészítése, valamint  
a helyszínek kijelőlése volt. A NOB első szemléjét 
2012 márciusában tartotta. 2013 februárban a NOB 
akkori elnöke Jacques Rogge először tekintette meg  
az építkezéseket. Azóta a szervezők megépítették a fővárost 
az olimpia városával összekötő gyors vasutvonalat. Sikeres 
tesztversenyeket rendeztek az összes helyszínen. 

Olimpiai láng

Hagyományos ünnepség keretében 2017. október 
24-én lobbant fel a téli olimpia lángja az ókori játékok 
helyszínén, Olümpiában. Görögföldön 2129 km-tett 
meg az olimpia jelképe, amely többek közt az Akropolisz 
lábánál is megpihent, majd október 31-én vették át a 
koreaiak a márványból készült Panathinaikó Stadionban, 
az 1896-os első modern kori játékok helyszínén. 
Koreában száz nap alatt 2018 km-t tesznek meg  
a lánggal, több mint 7500-an futnak vele 9 tartományon  
és 8 megyei jogú városon át, majd február 9-én,  
a megnyitóünnepségen ér célba a játékok helyszínén, 
majd fellobban az olimpiai stadion kandeláberében. 

Az olimpia kabalafigurái

Egy fehér tigris és egy ázsiai fekete medve  
a 2018-as phjongcshangi téli olimpia és paralimpia 
kabalafigurája. Az állatok a Szuhorang és a Bandabi 
nevet viselik. A Szuhorang a koreai védelem és 
tigris szavak összetételéből jött létre. A fehér tigrist  
a Koreai Köztársaságban szent állatként tisztelik, 
már az 1988-as szöuli nyári játékoknak is tigris volt  
a kabalafigurája. Bandabi a paralimpia kabalája lesz,  
a szervezők szerint a név  a bátorságot és az akaraterőt 
szimbolizálja.

A játékok emblémáját 
2013. május 3-án mutatták be.

PyeongChang in South Korea is organizing the 2018 23rd 
Winter Olympic Games between 9-25 February 2018.  
The South Korean city applied to host the games earlier, 
but lost out by just a few votes when it came to judging 
the 2010 and 2014 Olympics. However, in Durban, South 
Africa, on 6 July 2011, it came out top in the first round with 
63 votes, ahead of Munich (25 votes) and Annecy (7 votes).  
This means that South Korea is organizing its second 
Olympic Games, and its first winter competition, in February. 
In Asia, Japan has hosted the winter competition on two 
occasions: Sapporo (1972) and Nagano (1998). Champions 
will be crowned in 102 events of 15 sports during  
the 18 days of the PyeongChang Winter Olympic Games.  
The International Olympic Committee announced  
the formation of the PyeongChang 2018 Coordination 
Committee on 15 August 2011. The local organizing 
committee was set up on 19 October. The first task of  
the organizing committee was dratfting the overall plan for 
the games and designating the venues. The first inspection 
by the IOC was in March 2012. In February 2013, then 
president of the IOC Jacques Rogge made his first tour of 
the construction sites. Since then, the organizers have built 
the rapid rail line linking the capital with the Olympic city. 
Successful trial competitions have been arranged at all  
the venues.  

Olympic flame

In the course of an age-old ceremony, on 24 October 2017 
the flame of the Winter Olympic Games was kindled at 
the site of the ancient games, Olympia. This symbol of 
the Olympics was carried 2129 km in Greece, stopping, 
for instance, at the foot of the Acropolis, before being 
handed over to the Koreans on 31 October in the marble-
built Panathenaic Stadium, site of the first Olympics of the 
modern era (1896). In Korea, over the course of 100 days 
the torch covers 2018 km, with more than 7500 running 
with it in nine provinces and eight cities. On 9 February,  
it reaches its goal of the venue of the Games for the opening 
ceremony, where it will be used to light the cauldron  
in the Olympic stadium. 

Olympic mascots

A white tiger and an Asiatic black bear are the mascots 
of the 2018 PyeongChang Winter Olympic Games and 
Paralympics. The animals are called Soohorang and 
Bandabi. Soohorang comes from combining the Korean 
words for ‘protection’ and ‘tiger’. The white tiger is revered 
as a sacred animal in the Republic of Korea; a tiger was also 
the mascot chosen for the 1988 Seoul games in the summer. 
Bandabi is the mascot of the Paralympics; the organizers 
say the name symbolizes courage and determination.

The emblem of the competition was presented to the media 
on 3 May 2013.

PyeongChang

Szöul

A XXIII. Téli Olimpia története
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Az első téli paralimpiai játékokat 1976-ban rendezték 
Svédországban, Örnsköldsvik-ben. 
 
1994-től - a lillehammeri téli olimpiai játékok óta- , a téli  
paralimpiai játékokat ugyanabban az évben és helyszínen 
rendezik meg, mint a téli olimpiát. 2018-ban már össze-
sen hat sportágban mérik össze a tudásukat a sportolók, 
2014-től új sportágként, a snowboard is hivatalosan beke-
rült a mozgáskorlátozottak téli paralimpiai versenysport-
ágai közé. 

A téli paralimpiai játékok sportágai: 
alpesi sí
biatlon
kerekesszékes curling
ülő jégkorong
sífutás
snowboard

Az alpesi síelés három kategóriában kerül megrendezés- 
re: ülő, álló, látássérült. Ezeken belül, összesen 11 sport- 
számot rendeznek meg az álló, hármat a látás- 
sérült és ötöt az ülő kategóriában. Az alpesi sí az egyik  
legrégebbi téli paralimpiai sportág, a látássérült síelő- 
ket egy segítő, úgynevezett guide segíti a lesiklásban.  
Az elől síző guide hang - vagy a gyengén látókat fényjel-
zéssel- , segíti a sportolókat, akiknek a lesiklási sebessége 
elérheti a 70 - 115 km/órát. 

A biatlont 1988-tól rendezik hivatalosan az innsbrucki 
verseny óta mozgáskorlátozottaknak, 1992-től vehet-
nek részt látássérült sportolók is a versenyeken.  
A pálya 2,0 vagy 2,5 km-es távokból áll, amelyet 
három vagy öt alkalommal szabad technikával teljesí-
tenek a versenyzők. A teljes futam 6-15 km távolság.  
A futamok között a sportolóknak két célpontot kell 
10 méteres távolságból eltalálni sportlövő fegyverrel.  
A sikertelen találatok a versenyidőt növelik. A látássérült 
versenyzőket hangjelzésekkel segítik.

A kerekesszékes curling egy stratégiai intelligenciát, 
precizitást és pontosságot igénylő csapatjáték, amiben 
- ellentétben az épek curling sportjával- , nincs lehetőség  
a seprésre. A követ egy speciális akasztós nyéllel lökik el  
a kerekesszékből. 

Az ülő jégkorongot különböző fogyatékossággal élő 
mozgáskorlátozott sportolók játsszák ülve, egy speciá-
lis szánt használva, amelynek kialakítása egyénre sza-
bott. Az ülőhokisok a kezükben lévő botokat nem csak  
a korong ellövésére használják, hanem gyorsulásra és elru-
gaszkodásra is. A botok végén fémhegyek vannak, ame-
lyek segítik a gyorsulást akár 21 km/órára is. 

A sífutás a legelső téli paralimpiai sportágak között volt. 
Már a legelső, az 1976-os téli paralimpiai játékokon, Örns-
köldsvikben, Svédországban is versenyezhettek a mozgás-
korlátozottak és a látássérültek is. Három különböző távon 
indulhatnak a versenyzők, rövid, középtáv és távolsági 
távon. 

A para snowboard mint sportág, a 2014-es téli paralim- 
pián, Szocsiban, Oroszországban mutatkozott be elő-
ször, ekkor lett hivatalos téli paralimpiai sportág.  
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) két kategóriát 
különböztet meg a versenyzőknek: SB-LL kategória, egyik 
vagy mindkét láb bármely jellegű hiánya, SB-UL kategória, 
egyik vagy mindkét kar bármely jellegű hiánya.

Minden sportolónak háromszor van lehetősége végig-
csúszni a kialakított pályán, amely éles kanyarokkal, dom-
bokkal nehezíti a lejutást. A legjobb két időeredményt szá-
mítják versenyzőként, így kapják meg a végső győztest. 
Snowboardban látássérült versenyzők nem indulhatnak. 

Hazai történet: 

Hazánkat először Navratyil Sándor képviselte a 2002-es  
Salt Lake Cityben rendezett téli paralimpián, alpesi 
sí sportágban. 2006-ban Navratyil Sándor és Vas 
Ágnes indult a torinói játékokon, 2010-ben Vancou-
verben Dani Gyöngyi és Koleszár Balázs képviselte  
a magyar zászlót. Minden sportoló alpesi sí sportágban,  
a mozgáskorlátozottak ülő kategóriájában indult. 

A 2018-as téli paralimpiai játékok kiemelkedő jelentőségű 
a hazai téli parasport számára, hiszen magyar versenyző 
még sosem indult látássérült kategóriában és biatlonban. 
A phjongcshangi téli  paralimpiai játékokra kvalifikációt 
szerzett Balogh Zsolt az első magyar látássérült alpesi 
síelő, aki guidejával, Bocsi Bencével együtt képviselhetik 
hazánkat. Felkészítőjük, Fábián Attila szövetségi kapitány 
már a kezdetek óta részt vesz a téli paralimpiára készülő 
sportolók felkészítésében és a téli parasportok népszerűsí-
tésében Magyarországon. Hosszú évek közös munkájának 
sikere a megszerzett kvóta.  Sífutásban és biatlonban sem 
indult még soha magyar versenyző, Lőrincz Krisztina első-
ként képviselheti hazánkat ezekben a sportágakban a téli 
paralimpiák történetében.

Krisztina az ülő-sífutók 10,5-es kategóriájában és biatlon-
ban egyaránt megszerezte a paralimpiai országkvótát, két 
sportágban is bizonyíthat. 

The first Winter Paralympic Games were held in Sweden, 
Örnsköldsvik, in 1976. 

Since the 1994 Lillehammer Winter Olympic Games, the 
Winter Paralympic Games have been held in the same year 
and at the same venue as the Winter Olympic Games. In 
2018, a total of six sports will participate in the list of para 
sports’ competitions; the snowboard, a new sport has been 
officially added in 1994. 

The winter sports games of the Winter Paralympic 
Games:
Alpine skiing
Biathlon
Wheelchair curling
Sitting hockey
Cross-country skiing
Para snowboard

Alpine skiing is separated in three categories: sitting, 
standing, visually impaired, a total of 11 different sports. 
The Alpine skiing is one of the oldest winter Paralympic 
games, visually impaired skiers are helped by their guide 
in downhill. The guide with voice or light sighting helps 
athletes whose downhill speeds can reach 70 to 115 km.

Since 1988 Innsbruck’s Games, the Biathlon has been 
officially organized for people with physical disabilities, 
since 1992 for the athletes with visual impairments can 
also take part in this sport. The track is a 2.0 or 2.5 km 
run what they take three or five time by free techniques. 
The full race run is 6-15 km. Between the races, athletes 
must hit two targets from 10 meters away with a shotgun.  
Unsuccessful hits increase the race time. Visually impaired 
athletes are assisted by their guide’s voices. 

Wheelchair Curling is a team required strategic intelligence 
and precision in which there is no way to sweep unlike in 
the classic curling sport. The curling stone is pushed by a 
special hanging handle from the wheelchair.

The sitting hockey is played by disabled athletes with 
different disabilities, using a special personalized sleigh. 
The sticks in the hands of sitting hockey players are used 
not only for a disc to be fired, but also for acceleration and 
loosening. At the end of the bots there are metal tips that 
help accelerate up to 21km / h.

Cross-country skiing was amongst the first winter 
Paralympic sports. Athletes with physical disabilities, also 
visually impaired have been able to compete in the first 
1976  Paralympic Winter Games, held  in Örnsköldsvik, 
Sweden. They can compete in three different races as 
short, medium and long run.

The snowboard has officially appeared for the first time 
in the 2014 Sochi Winter Paralympics. The International 
Paralympic Committee (IPC) has divided two categories: 
SB-LL category, absence of one or both legs, SB-UL 
category, absence of one or both arms.Each athlete has 
a threefold chance to skim on a planned track that makes 
obstacles difficult by burrs and hills. The best two time 
outcomes are counted for getting winner.  Athletes with 
visual impairments cannot compete in snowboard.  
Hungarian history of the Winter Paralympic Games

Hungarian history: 

For the first time, Hungary was represented in the category 
Alpine Skiing by Sándor Navratyil at the Winter Paralympic 
Games, held in Salt Lake City, in 2002. In 2006, Sándor 
Navratyil and Ágnes Vas have taken part in Turin’s Games, 
then Gyöngyi Dani and Balázs Koleszár represented the 
Hungarian flag in 2010, Vancouver. Each athlete has 
competed in Alpine skiing, sitting category for physically 
disabled people.

The 2018 Winter Paralympic Games has an outstanding 
importance for Hungarian winter sports as Hungarian 
athlete has never started in the category for visual impaired 
and biathlon. Zsolt Balogh is the first Hungarian visually 
impaired Alpine skier who can represent our country with 
his guide, Bence Bocsi. Attila Fábián, their coach has been 
involved in preparing athletes for winter Paralympics and 
promoting winter sports in Hungary. The success of their 
common work is the acquired quota. No Hungarian racer 
ever started in biathlon, Krisztina Lőrincz is the first to 
represent Hungary in this sport at the Winter Paralympic 
Games. 

Krisztina has acquired the Paralympic country’s quota in 
the category 10.5 cross-country skiing and biathlon, she 
will compete in two categories. 

A téli paralimpiai játékok története History of the Winter Paralympic Games



84 85
Magyar Olimpiai és Paralimpiai Csapat

Hungarian Olympic and Paralympic Team

Létesítmények      Facilities  -  Phjongcshang Mountain cluster  

Phjongcshang O
lym

pic Stadium
 

Az olimpia egy ideiglenes helyszíne az Olimpiai Stadion, ami csak a nyító- és záróünnepségnek ad otthont. 
Daegwallyeong-myeon településen, a Phjongcshang Olympic Plaza területén, az Alpensia Resorttól kb.  
2 km-re helyezkedik el. A stadion hozzávetőleg 740 méterrel a tengerszint felett 80.000 négyzetméteren terül 
el. A stadion mellett egy olimpiai kiállítási csarnok, valamint a hagyományos élelmiszerpiacok, egyéb látnivalók 
találhatók, és a medálpláza, ahol az éremátadási szertartásokat tartják majd. 
/ Olympic Stadium is a temporary home for the Olympics, where only the opening and closing ceremonies are 
held. It is in Daegwallyeong-myeon, at the PyeongChang Olympic Plaza approx. 2 km from Alpensia Resort.  
The stadium covers an area of 80,000 sqm and is about 740 metres above sea level. Besides the stadium there is 
the Olympic exhibition hall and traditional food markets and other sights, as well as the medal plaza where medal-
presentation ceremonies are held.

Nyitó- és záróünnepség 
/ Opening and closing ceremony 
Befogadóképesség: 35000 ülőhely 
/ Capacity: 35000 (seated)

Északi sí, sífutás, északi-összetett 
/ Nordic skiing, cross-country, Nordic combined

Befogadóképesség:  
7500 fő (4500 ülő, 3000 álló)

/ Capacity: 7500 (4500 seated, 3000 standing)
Átadása: 2016. december / Inaugurated: 

December 2016

Szabadsízés, snowboard 
/ Freestyle skiing, snowboard

Befogadóképesség: 18000 fő (10200 ülő, 7800 álló) 
/ Capacity: 18000 (10200 seated, 7800 standing)

Átadása: 2016. október / Inaugurated: October 2016

Létesítmények      Facilities  -  Phjongcshang Mountain cluster  
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Versenyek / Events:
férfi / men (6): 

15 km szabad stílus / freestyle, 15 km + 15 km Skiathlon, sprint klasszikus / classic, 
csapat sprint / team sprint, 50 km tömegrajtos / mass start, 4x10 km váltó / relay

női / women (6): 
10 km szabad stílus / freestyle, 7.5 km + 7.5 km Skiathlon, Sprint klasszikus / classic, 

csapat sprint / team sprint, 30 km tömegrajtos / mass start, 4x5 km váltó / relay

Versenyek / Events: 
szabadsízés / Freestyle skiing

férfi / men (5): síakrobatika / aerials, bucka / moguls, síkrossz / ski cross, 
félcső / ski halfpipe, slopestyle-sí / ski slopestyle

női / women (5): síakrobatika / aerials, bucka / moguls, síkrossz / ski cross, 
félcső / ski halfpipe, slopestyle-sí / ski slopestyle

snowboard
férfi / men (4): párhuzamos óriás műlesiklás / parallel giant slalom,  

félcső / halfpipe,  krossz / snowboard cross, slopestyle
női / women (4): párhuzamos óriás műlesiklás / parallel giant slalom,  

félcső / halfpipe,  krossz / snowboard cross, slopestyle

Versenyek / Events: 
férfi / men (2): 
műlesiklás / slalom, óriásműlesiklás / giant slalom
női / women (2): 
műlesiklás / slalom, óriásműlesiklás / giant slalom
csapatverseny / team event

Versenyek / Events: 
férfi / men (5): 
lesiklás / downhill, szuperóriás-műlesiklás / super-g, óriásműlesiklás / giant slalom, műlesiklás / slalom, 
alpesi összetett / Alpine combined
női / women (5): 
lesiklás / downhill, szuperóriás-műlesiklás / super-g, óriásműlesiklás / giant slalom, műlesiklás / slalom, 
alpesi összetett / Alpine combined

Alpesi sí (műlesiklás, óriásműlesiklás) 
/ Alpine skiing (slalom, giant slalom)
Befogadóképesség: 6000 fő 
(2500 ülő, 3500 álló) 
/ Capacity: 6000 
(2500 seated, 3500 standing)

Alpesi sí (lesiklás, szuperóriás-műlesiklás, 
kombináció) / Alpine skiing (downhill, super-g, 
combination) 
Befogadóképesség: 6500 fő (3600 ülő, 2900 álló)
 / Capacity: 6500 (3600 seated, 2900 standing)
Átadás: 2016. október / Inaugurated: October 2016 

Jeongseon A
lpine Centre 

Yongpyong A
lpine Centre 

Szobák száma / No. of rooms: 1818 
Ágyak száma / No. of beds: 3520 

(ebből egyágyas / of which, singles: 116)
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Szobák száma / No. of rooms: 1405 
Ágyak száma / No. of beds: 2340 
(ebből egyágyas / of which, singles: 470)

G
angneung Ice A

rena 
O

lim
piai falu/O

lym
pic village

G
angneung O

val 

Gyorskorcsolya / Speed skating
Befogadóképesség: 8000 fő (8000 ülő)
/ Capacity: 8000 (8000 seated)
Átadás: 2017. március
/ Inaugurated: March 2017

Rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya
/ Short track speed skating, figure skating
Befogadóképesség: 12000 fő (12000 ülő)
/ Capacity: 12000 (12000 seated)
Átadás: 2016. november
/ Inaugurated: November 2016

Versenyek / Events: 
férfi / men (7): 
500 m, 1.000 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m,
üldözéses csapatverseny / team pursuit, tömegrajtos / mass start
női / women (7): 500 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, 
üldözéses csapatverseny / team pursuit, tömegrajtos / mass start

Versenyek / Events: 
Műkorcsolya / Figure skating
férfi, női / men, women (1): egyéni / individual 
páros / pair (2): páros / pair skating, jégtánc / ice dance
csapatverseny / team event
Rövidpályás gyorskorcsolya / short track speed skating
férfi / men (4): 500 m, 1.000 m, 1.500 m, 5.000 m, váltó / relay
női / women (4): 500 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, váltó / relay 

Létesítmények      Facilities  -  Gangneung Coastal cluster    
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Esemény
/event

Megnyító 
/Opening 
Ceremony

Alpesi sízés 
/Alpine Skiing

Biatlon
/Biathlon

Sífutás 
/Cross-Country 
Skiing

Záróünnepség 
/Closing 
Ceremony

03.10.
szombat
/saturday

03.09.
péntek
/friday

12:00-14:00

12:00-14:00

2:00
biathlon 

6 km 
(Krisztina 
Lőrincz)

2:00
biathlon 
10 km 

(Krisztina 
Lőrincz)

2:00
sprint / cross 

country sprint
(Krisztina 
Lőrincz)

1:30
Műlesiklás 

/ Slalom 
(Balogh Zsolt)

1:30
Óriás műlesiklás 
/ Giant Slalom
(Balogh Zsolt) 

4:30
5 km sífutás 

/ country skiing
(Krisztina 
Lőrincz)

03.13.
kedd

/tuesday

03.14.
szerda

/wednesday

03.17.
szombat
/saturday

03.18.
szerda

/wednesday

PyeongChang 2018   Paralimpiai Program    Paralympic program
(magyar idő szerint)

a magyar sport
elkötelezett híve 

115 éve 

a Nemzeti sport a magyar olimpiai Csapat  
araNy fokozatú támogatója!

ARANY TÁMOGATÓ
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Esemény
/event

Megnyító 
/Opening 
Ceremony

Alpesi sízés 
/Alpine Skiing

Sífutás 
/Cross-Country 
Skiing

Műkorcsolya 
/Figure Skating 

Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
/Short Track 
Speed Skating

Gyorskorcsolya 
/Speed Skating

Szabadsízés 
/ Freestyle

Záróünnepség 
/Closing 
Ceremony

02.10.
szombat
/saturday

02.09.
péntek
/friday

12.00-14.00

12.00-14.00

03.00–05.10 
lesiklás 

/downhill 
(Kékesi Márton)

03.00–05.10 
szuperkom-

bináció 
/ super-G, 

(Kékesi Márton,
Samsal Dalibor)

02.15–04.15, 
05.45–07.25 

óriás-
műlesiklás,

- giant slalom
(Kékesi Márton,
Samsal Dalibor)

02.15–04.15, 
05.45–07.25 
műlesiklás

/ slalom
(Kékesi Márton,
Samsal Dalibor)

03.00-04.55 
Csapatverseny

/Team
 (Magyrország)

03.30–05.00 
07.00–08.10 
szuperkom-

bináció 
/ super-G

(Kékesi Márton, 
Samsal Dalibor)

02.15-03.50 
05.45–06.55 
műlesiklás,

/slalom
(Hozmann Szonja, 
Maróty Mariann)

02.15,03.55 
05.45–07.25  

óriás-műlesiklás 
/ giant slalom 

(Hozmann 
Szonja, 
Maróty  

Mariann)

07.15-09.10  
15 km 

+15 km  
skiathlon

(Kónya Ádám)

09.30-10.45 
12.00-14.00 

sprint 
egyéni 

/ individual 
sprint classic

(Kónya Ádám)

08.30-09.15 
10km 

szabad stílus
/ free

(Szőcs Emőke)

07:00-08:50 
15km 

szabad stílus
/ free

(Kónya Ádám)

 02.00-06.30 
egyéni 

rövidprogram,
/ siingle short 

program
(Tóth Ivett)

02.00-06.15 
egyéni kűr
/single free 

skating 
(Tóth Ivett)

11.00-12.35 
1000 m, 

(Nagy Konrád)

02.00-03.35 
félcső selejtező

/half-pipe
 (Elizabeth 
Swaney)

02.30-03.55 
félcső döntő

/half-pipe final
 (Elizabeth 
Swaney)

11.00-13.50, 
1500 m 

férfi döntő
/final M
500 m 

qualifiers
3000 m váltó 
elődöntő, nők

/relay semifinal W

11.00-13.30 500 m 
nők döntő
/ final W

1000 m selejtezők 
/qualifiers
5000 m  

váltó elődöntő, férfi
/ relay semifinal M     

11:00-13:55 
1500m 

döntő, nők
/ final W
 1000m 

döntő, férfiak
/ final M

11:00-13:00 
1000 m 

selejtezők, nők
/ qualifiers W

500 m 
selejtezők, férfiak

/ qualifiers M
3000 m váltó, nők 

/relay W

11.00-13.45  
500 m 

férfiak /M
1000 m 
nők /W
5000 m 

váltó, férfiak
/relay M

02.16.
péntek
/friday

02.25.
vasárnap
/sunday

02.11.
vasárnap
/sunday

02.18.
vasárnap
/sunday

02.12.
hétfő

/monday

02.19.
hétfő

/monday

02.13.
kedd

/tuesday

02.20.
kedd

/tuesday

02.14.
szerda

/wednesday

02.21.
szerda

/wednesday

02.23.
péntek
/friday

02.15.
csütörtök
/thursday

02.22.
csütörtök
/thursday

02.24.
szombat
/saturday

12.00-13.50 
1500m 

(Nagy Konrád)

PyeongChang 2018  Olimpiai program      Olympic programs
(magyar idő szerint)

PyeongChang 2018  Olimpiai program      Olympic programs
(magyar idő szerint)
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