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XXXIII. Nyári Olimpiai Játékok 

Párizs, 2024. július 26. – augusztus 11. 

SPORTÁGI KVALIFIKÁCIÓS ELŐREJELZÉSEK 

Készült: 2022. október 

 

BEVEZETÉS 

Kevesebb, mint két esztendővel a párizsi olimpia előtt még rengeteg a kérdőjel a magyar csapat 

összetételét illetően. A legtöbb sportágban még el sem kezdődtek a kvalifikációs versenyek, 

hiszen a rövidebb olimpiai ciklus miatt a kvótaszerzési lehetőségek döntően 2023-ra és 2024-re 

sűrűsödtek. A NOB a kvalifikációs szabályokat 2022. május végétől kezdte el publikálni, és a 

kihirdetési folyamat még nem ért véget. A Magyar Olimpiai Bizottság arra vállalkozik, hogy 

huszonegy hónappal a nyitóünnepséget megelőzően az összes olimpiai sportág vonatkozásában 

összesíti és előrejelzi a magyar sportolók kvalifikációs esélyeit. Fontosnak tartjuk, hogy a 

rendelkezésre álló tényekből kiindulva reális kép szülessen a kilátásokról. 
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Az anyag összeállításánál figyelembe vettük az olimpia sportprogramját, a kvalifikációs 

szabályokat, a kvalifikációs folyamat esetleges változásait az előző ciklushoz képest, az eddigi 

világversenyek eredményeit, és – ahol releváns – a kvalifikációs versenyek eredményeit is. A 

munka során áttekintettük a sportágak szakmai és felkészülési programjait, amelyeket a 

szövetségeknek a MOB által kiadott egységes szempontrendszer alapján kellett összeállítaniuk. 

Ezen felül konzultációkat folytattunk a kvalifikációban résztvevő sportágak képviselőivel 2022 

októberében. Az így kialakított módszertan alapján állítottuk össze az előrejelzést.  

 

A sportprogram és kvótaszámok változásai 

Először a sportprogram változásait érdemes áttekinteni. Tokió után két sportág, a karate és a 

baseball-softball kikerült a programból, viszont bekerült a táncsportokból a breaktánc. Alapvető 

változás még, hogy Rióhoz és Tokióhoz képest a teljes sportolói létszámot 10 500 főben 

maximalizálták. Ez a szám az előző két játékokon 11 000 fő felett volt. A csökkentés sok 

sportágat, szakágat, versenyszámot is érintett a kvótaszámok tekintetében. Az elvonások néhány 

kvótától akár százig is terjedhetnek. A két nagy létszámú sportágat, az úszást és az atlétikát is 

érintik a csökkentések. Jelentősen kevesebb kvóta jutott az ökölvívásnak és a súlyemelésnek, 

előbbi 286-ról 248-ra, utóbbi 196-ról 120-ra módosult. Ez a változás érinti a súlycsoportokat is. 

Viszont az is elmondható, hogy a sportágak felénél a kvótaszám maradt a tokiói olimpia 

szintjén. 
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A már felsoroltakon kívül a magyar csapatot az alábbi sportszakmai változások érintik 

leginkább: atlétikában a férfi 50 km-es gyaloglás lekerült a programról, helyette 35 km-es 

vegyes csapatverseny lesz. Sportmászásban egy helyett két versenyszámban mérkőzik mindkét 

nem, ez akár kedvező is lehet a fiatal magyar aspiránsok számára. Kajak-kenuban síkvízen a 

kajak 200 m-es számok kiestek, kenuban bekerült a C2 500 m a C2 1000 m helyett, valamint a 

szlalom szakágban bővült a program egy-egy extrém versenyszámmal. Vitorlázásban és 

szörfben is nagy változások történtek, előbbiben a magyar ezüstérmet hozó finn dingi már nem 

olimpiai hajóosztály, viszont új szakágként belépett a kite. Szörfben – amely nálunk külön 

szövetségként működik – az egyéni RSX helyett IQFoil lesz a programban. Összesen négy-négy 

versenyszám szerepel nemenként és kettő vegyes versenyszám.  

A nemek közötti kvótaszám eloszlás már teljesen egyenlő lesz 2024-ben. A női kvótaszámok a 

teljes kvótaszám 45,6%-át tették ki Rióban, majd Tokióban ez az arány 48,8% volt.  
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Kvótaszámok eloszlása 

A 10 500 fős maximális sportolói létszám eloszlása az alábbiak szerint alakul nemzetközi 

szövetségek szerint lebontva és csökkenő sorrendbe állítva.  

 

Sportág 
Nemzetközi 

szervezet 

Versenyzői 

létszám 

atlétika* WA 1788 

vizes sportok FINA 1392 

kerékpársportok UCI 514 

labdarúgás FIFA 504 

evezés WR 502 

röplabda FIVB 384 

gyeplabda FIH 384 

vitorlázás, szörf WS 330 

judo IJU 372 

kosárlabda FIBA 352 

kézilabda IHF 336 

sportlövészet ISSF 340 

tornasportok FIG 318 

kajak-kenu ICF 318 

birkózás UWW 288 

rugby7 WR 288 

ökölvívás IBA 248 

vívás FIE 212 

lovassportok FEI 200 

asztalitenisz ITTF 172 

tenisz ITF 172 

tollaslabda BWF 172 

íjászat WA 128 

taekwondo WT 128 

golf IGF 120 

súlyemelés IWF 120 

triatlon WT 110 

gördeszka WS 88 

öttusa UIPM 72 

sportmászás IFSC 68 

hullámlovaglás ISA 48 

breaktánc WDSF 32 
 Összesen: 10 500 fő 

    * A kvalifikációs dokumentum még nem került publikálásra 
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Érdemes megvizsgálni a többszakágas sportágak létszámainak alakulását is. A vitorlázás nélkül 

az alábbiak szerint kerültek elosztásra a kvótaszámok.  

 

 

 

Kvalifikáció és a magyar kvótaszerzési esélyek 

A lerövidült olimpiai ciklus miatt a kvalifikáció elsősorban 2023-ra és 2024-re korlátozódik, 

kevés sportágban indult el a folyamat 2022-ben. Minden sportágnak megvan a saját 

kvalifikációs szabályrendszere, amelyet a nemzetközi szövetségek dolgoztak ki a NOB-bal 

egyeztetve és általa jóváhagyva. A bevezetőben már említettük, hogy a NOB 2022. május 

végétől kezdte el publikálni a kvalifikációs dokumentumokat, és ez a folyamat egészen a mai 

napig tart.  

Ebben az évben néhány sportágban a ranglistás, pontszerző kvalifikációs időszak kezdődött el. 

Idén csak néhány sportág esetében beszélhetünk direkt kvótaszerzési lehetőségekről, ezekben is 

csak egy-egy hely kerül kiosztásra, mint például: sportlövészet, kézilabda, röplabda, torna  

Nemzetközi 

szervezet 

Sportág, 

szakág 

Versenyzői 

létszám 

FINA 

Úszás 852 

Nyíltvízi úszás 44 

Műugrás 136 

Szinkronúszás 96 

Vízilabda 264 

UCI 

BMX Freestyle 24 

BMX Racing 48 

MTB XCO 72 

Országúti 180 

Pálya 190 

FIVB 
Strandröplabda 96 

Röplabda 288 

FIBA 
Kosárlabda 3x3 64 

Kosárlabda 5x5 288 

FIG 

Szertorna 192 

RG 94 

Gumiasztal 32 

ICF 
Síkvízi 236 

Szlalom 82 

FEI 

Díjlovaglás 60 

Military 65 

Díjugratás 75 

IFSC 
Lead, Boulder 40 

Speed 28 
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(csapat), lovassportok, hullámszörf. Ezért a magyar sportolók kijutási esélyei is szűkebbek a 

2022-es évben. A sportági kvalifikációk lezárulta után 2024. július 8-án ér véget a név szerinti 

nevezés az akkreditációs rendszerben.  

A névre szóló és nemzeti kvóták adják ki az elérhető kvalifikációs helyek döntő többségét. Ezen 

kívül minden sportágban vannak speciális kvóták, az úgynevezett rendező országnak járó 

helyek (host country quota places) és a kis olimpiai csapattal rendelkező nemzetek részére 

jutatott úgynevezett ’universality places’ kvóták. Utóbbit azok az országok kaphatják meg, 

amelyek teljes olimpiai csapatlétszáma az elmúlt két nyári olimpián átlagosan nem haladta meg 

a 8 főt az egyéni indulók tekintetében. A NOB külön szabályzatban rögzíti ezen kvóták 

kiosztásának a menetét. Magyarország nem jogosult ennek a kvótatípusnak az igénybevételére, 

így a sportági leírásoknál nem is foglalkozunk velük, ahogy a rendező ország helyeivel sem. A 

bevezetőben említett módszertant követve, és a hivatalos kvalifikációs szabályokat figyelembe 

véve az alábbiak a sportági kilátások. 
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ASZTALITENISZ 

A kvalifikációs szabály szerint a csapatok az eddig megszokott módon a kontinentális 

kvalifikációs versenyről tudnak Párizsba kijutni, és a 2024-es csapat-vb-ről az első nyolc 

helyezett szerez kvótát. A fennmaradó helyek pedig a csapat-világranglista alapján kerülnek 

kiosztásra. Egyéniben megmaradnak a kontinentális kvalifikációs versenyek, a többi 

fennmaradó helyet pedig szintén a világranglistáról osztják ki. Ezért kiemelt hangsúlyt kell 

fektetni arra, hogy a sportolók a lehető legtöbb versenyen részt tudjanak venni a WTT-

sorozatból, mivel itt lehet világranglistás pontokat szerezni mindhárom számban (csapat, egyes, 

vegyes páros). A szövetségi egyeztetés alapján a női csapatnak, 1-2 férfi versenyzőnek és a 

vegyes párosnak van kvótaszerzési esélye. 
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ATLÉTIKA 

A nemzetközi szövetség és a NOB még nem tette közzé a kvalifikációs dokumentumot, így a 

pontos indulói létszám sem ismert. Amennyiben marad a párizsi szervezők és a NOB által 

megszabott 10 500 fős maximális sportolói létszám az olimpián, akkor a tokiói létszámhoz 

képest több mint százzal kevesebb atléta méretheti meg magát Párizsban. A tokiói példát 

követve kvalifikációs szintekhez és a világranglistához kötik a kvótaszerzést. Várhatóan az utcai 

versenyszámokban 2023. elején kezdődik a kvalifikációs időszak, amely a pályaszámoknál 365 

nappal a játékok előtt indul. A szinteket a jövő évi budapesti világbajnokság kvalifikációs 

szintjéhez fogják igazítani, amely így várhatóan erősebb lesz, mint Tokióban. A szintet teljesítő 

versenyzők után a pontokon alapuló világranglistáról töltik fel az egyes versenyszámokban az 

indulókat. Szövetségi egyeztetés alapján 16-22 fő kvalifikációját tartjuk reálisnak. 
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BIRKÓZÁS 

A Nemzetközi Birkózó Szövetség szabályai értelmében szakáganként 6 olimpiai súlycsoport 

van, súlycsoportonként 16 versenyző szerezhet indulási jogot, hasonlóan a tokiói számokhoz. A 

kvalifikációs világbajnokságon 5, a kontinentális kvalifikációs versenyen kontinensenként 2, a 

világkvalifikációs eseményen további 3 kvóta kerül kiosztásra súlycsoportonként. A szövetségi 

egyeztetés alapján a kötöttfogású szakágtól várhatjuk a legtöbb kvótát, összesen 2-5 

versenyzőnek van reális olimpiai indulási esélye. A szabadfogásúaknál 1-3 fő lehet ott 

Párizsban, a hölgyeknél pedig 0-2 fő szerezhet kvótát az ötkarikás játékokra. Így várhatóan 

minimum 3-4 kvóta a cél, maximum létszám ideális esetben akár 10 fő is lehet, de ennek kicsi a 

valószínűsége. 
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EVEZÉS 

A Nemzetközi Evezős Szövetség kvalifikációs dokumentuma alapján Párizsra 14 fővel 

kevesebb versenyző szerezhet indulási jogot, mint Tokióra. A versenyszámokban nincs 

változás, továbbra is 7 férfi és 7 női számban csaphatnak össze az evezősök az olimpián. 

Kvalifikációs esemény a 2023. évi világbajnokság, a 2024. évi európai pótkvalifikációs verseny, 

illetve a végső pótkvalifikációs verseny 2024 májusában, amikor minden hajóosztályban 

további 2 indulási jogot lehet megszerezni. A szövetségi egyeztetés alapján reális kvótaszerzési 

esély férfi egyesben a legvalószínűbb. További indulási jogot szerezhetnek még evezőseink férfi 

normálsúlyú párosban, illetve kétpárban.  

 

GOLF 

A nemzetközi szövetség által kijelölt versenyeken lehet kvalifikációs pontokat szerezni, ezekre 

egy előzetes kvalifikáción keresztül lehet bejutni. Jelenleg sem női, sem férfi versenyzőnek 

sincs esélye kijutni az olimpiára. 
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GÖRDESZKA 

Az olimpia programján második alkalommal szereplő sportág esetében nem beszélhetünk olyan 

magyar versenyzőről, aki a világelitbe tartozna és olimpiai kvótát tudna szerezni. 

 

GYEPLABDA 

Magyarországon nincs műfüves nagypálya, a versenyzőknek csak külföldi tornák alkalmával 

van lehetőségük normál méretű gyeplabdapályára lépni. Nemzetközi szinten a válogatottjaink 

alsóbb osztályokban versenyeznek, a kvalifikációs versenyeken nem vesznek részt. 

 

HULLÁMLOVAGLÁS 

Az olimpia programján második alkalommal szereplő sportág esetében nem beszélhetünk olyan 

magyar versenyzőről, aki a shortboard versenyszámban a világelitbe tartozna és olimpia kvótát 

tudna szerezni, ezért olimpiai kvalifikáció nem várható. 
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ÍJÁSZAT 

A kvalifikációs szabályok értelmében az egyéni kvótákat az alábbi kvalifikációs eseményeken 

lehet megszerezni: a világbajnokságon 3 fő, az Európa Játékokon 2 fő, az Eb-n 3 fő, 

világranglistáról további 3 fő kvalifikál. Az előző olimpiai ciklushoz képest az íjászat olimpiai 

programjában változás nem történt. Elsősorban a csapatkvalifikáció határozza meg az egyéni 

versenyek mezőnyét is. A fennmaradó kvótákat néhány versenyen szerezhetik meg az egyéni 

versenyzők. A legnagyobb direkt kvótaszerzési esély a 2023-as Európa Játékokon és a 2024-es 

végső olimpiai kvalifikációs tornán lesz. A szövetségi egyeztetést követően egy fő férfi 

versenyző kvalifikációját tartjuk reálisnak.  
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JUDO 

A kvalifikáció rendkívül hosszú, kétéves időszakot ölel fel. Világranglista-pontszerző 

versenyeken lehet ranglistapontokat szerezni. 2022. június 24-én kezdődött, és közvetlenül az 

olimpia előtt, 2024. június 25-én ér véget a kvalifikációs időszak. A világbajnokság és a masters 

versenyek kiemelt jelentőségűek a pontszerzés tekintetében. Továbbá Grand Slam- és Grand 

Prix-állomásokon, illetve az Eb-n lehet értékes pontokat szerezni. Évente 5+1 verseny számít 

bele az olimpiai ranglista-pontszerzésbe. Az első kvalifikációs év 50%-os, a második év 100%-

os értékkel számít a pontok gyűjtésében. A tokiói 386 fős létszámhoz képest 14 fővel kevesebb, 

372 judoka léphet tatamira Párizsban. Szövetségi egyeztetést követően 5-8 kvóta megszerzésére 

látunk esélyt. Az alábbi súlycsoportokban reális a kvalifikáció kivívása: férfi -81 kg, -90 kg, -

100 kg, +100 kg; női -52kg, -63 kg, -70 kg. A férfi alsó súlycsoportban kis esély látszik a 

kvalifikációra, amennyiben mégis sikerülne, akkor a magyar válogatott indulhatna a vegyes 

csapatversenyben is. 
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KAJAK-KENU 

A tokiói programhoz képest 10 kvótával kevesebbet osztanak ki a párizsi olimpiára. 

Újdonságként bekerült a programba az extrém szlalomkenu, azonban magyar szempontból 

sajnálatos, hogy a síkvízi számokban a K1 200 méteres versenyszám lekerült az olimpia 

programjáról. További változás, hogy a férfi K2 1000 m helyett az 500 m, a férfi kenu 1000 m 

helyett az 500 m került a programba. Azonban sikersportágunk célja továbbra is a lehető 

legtöbb kvóta megszerzése. A síkvízi számok kvalifikációs szabályzatának értelmében a 2023. 

évi világbajnokság a legfőbb kvalifikációs esemény. A fennmaradó helyekért a 2024. évi 

szegedi pótkvalifikációs versenyen szállhatnak hajóba az egyes és páros egységek. A 

csapathajó-kvalifikáció a 2023-as vb-n eldől, a legjobb 10 kvalifikál, ha mind a 4 kontinens 

képviselteti magát a döntőben. A magyar csapat számára a cél az, hogy már a jövő évi 

kvalifikációs vb-n valamennyi számban megszerezzék a kvótákat. A szlalom számokban szintén 

a 2023. évi vb-n lehet kvótát szerezni, továbbá a kontinentális kvalifikációs versenyeken. 

Szlalom számokban 1 fő kvalifikációjára látunk kevés esélyt. Szövetségi egyeztetést követően 

17-19 kvóta megszerzése a reális cél mindkét szakágat nézve. A síkvízi versenyzőktől a cél a 

maximális kvóta megszerzése, egyedül a női kenu egyes kvótaszerzésben látunk nehézséget.   
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KERÉKPÁR 

A kvalifikációs szabályok szerint az összes szakágnál alapvetően az egyéni világranglista-

helyezéseken alapuló nemzeti világranglista-helyezés a legmeghatározóbb biztos kvótaszerzési 

lehetőség. Minél több versenyző rendelkezik jó világranglista-helyezéssel, annál előrébb kerül a 

nemzet is az adott szakági világranglistán. Minél több versenyző gyűjti a pontokat, annál 

nagyobb esélye van a szakágnak kijutni az olimpiára. A szövetségi egyeztetések alapján reális 

kvótaszerzési esély női mountain bike-ban, illetve női és férfi országúti kerékpárban van. A 

feltörekvő BMX freestyle szakágban, pályán és a férfi mountain bike-ban kisebb esélyekkel 

futnak neki a magyar versenyzők a kvalifikációnak. BMX racing szakágban nem várható 

kvalifikáció.  
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KÉZILABDA 

Három-három versenyről kvalifikálhat mindkét nemzeti csapat. Az olimpiáig megrendezésre 

kerülő Európa-bajnokságon, világbajnokságon, és a 2024-es tavaszi olimpiai kvalifikációs 

tornákon dőlnek el a sportági kvóták. Ha az Eb-n és vb-n nincs direkt kvótaszerzés, akkor is 

minél előrébb kell végezni a végső rangsorban, mivel ezek a helyezések határozzák meg a 

végső olimpiai kvalifikációs tornán való részvételt. A szövetségi egyeztetés alapján mindkét 

csapat előtt nagyon nehéz feladat áll, a párizsi kvalifikáció megszerzése komoly kihívás lesz.  
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KOSÁRLABDA 

A kvalifikációs szabály alapján 12-12 csapat vesz részt az 5x5-ös kosárlabdatornán, ebből 1-1 

hely a rendező országot illeti meg. A nőknél a 2022-es világbajnok direkt kvótát szerez, a 

maradék 10 hely sorsa a 16 csapatos olimpiai kvalifikációs tornán dől el. Erre az eseményre 

előselejtező tornáról lehet kijutni. A 16 résztvevő kontinentális eloszlása szabályban rögzített: 2 

afrikai, 4-4 ázsiai és amerikai, illetve 6 európai csapatot jelent. Utóbbi csoport a 2023-as Eb 

alapján alakul ki. A férfiaknál a rendező országon kívül a 2023-as világbajnokságon elért 

legjobb helyezések alapján 2 amerikai, 2 európai, 1 ázsiai és 1 óceániai kvóta kerül kiosztásra. 

A maradék négy hely az olimpiai kvalifikációs tornán dől el 2024-ben. Előbb megrendezik 40 

csapattal az előkvalifikációs eseményt, majd 4 hatos csoporttal az olimpiai selejtezőtornát, 

amelyről a csoportelsők jutnak ki Párizsba.  

A 3x3-as szakágban 8-8 csapat indulhat a játékokon. Érdekesség, hogy a rendező ország itt nem 

kap automatikusan kvótát. Mindkét nem esetében a 2023. november 1-én megjelenő 

világranglista alapján az első három-három csapat kvótát szerez az olimpiára. A fennmaradó öt-

öt helyet 2024-ben egy összetett selejtezőrendszeren és tornákon keresztül lehet megszerezni.   

A kijutás mindkét szakágban és mindkét nem számára komoly kihívást jelent. A magyarok 

kvalifikációs esélyeit a 2023-as világversenyek alapján reálisabban lehet majd prognosztizálni. 

Jelenleg a kvalifikációs útvonalak ismerete alapján a 3x3-as kosárlabdában valószínűbbek a 

párizsi esélyek, mint a 5x5-ös szakágban.  

 

LOVASSPORTOK 

A magyar lovasok nagy reményekkel futhatnak neki a párizsi olimpiai kvalifikációs 

versenyeknek mindhárom szakágban. A szabályok alapján a kvalifikációs eseményeket 

kontinentális és regionális csoportokra osztva rendezik meg. Az egyéni indulási helyeket 

alapvetően a csapatkvalifikáció határozza meg. Díjugratásban 20, díjlovaglásban 16 csapat 

indulhat az olimpián. Az egyénileg megszerezhető kvóták száma mindkét számban elenyésző. 

Egy csapatban három versenyző van. 2023 nyarán rendezik meg a direkt kvótaszerző-

csapatversenyeket, amelyeken reális esélyekkel állnak rajthoz a magyar versenyzők. Military-

ben csak egy magyar lovas vesz részt az olimpiai kvalifikációs folyamatban, az ő kijutási 

esélyei kisebbek. 
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LABDARÚGÁS 

A férfiak esetében korosztályos megkötés van az olimpián résztvevőkre nézve, a 2001. január 1. 

után születettek indulhatnak a párizsi játékokon, minden csapatban csak három játékos lehet 

idősebb. A nőknél nincs ilyen szabály. A 16 csapatos olimpiai férfi tornán Európának összesen 

4 hely jut a házigazda franciákkal együtt. A 12 csapatos olimpiai női tornának 3 európai 

részvevője lehet a házigazda franciákkal együtt. A magyar válogatottak nem érintettek a 

kvalifikációs tornákon, így olimpiai részvételre sem számíthatunk.  

 

MŰUGRÁS 

A tokiói programhoz képest változás nem történt a létszámok és versenyszámok tekintetében, 

azonban a kvalifikációs folyamat módosult. A nemzetközi szövetség (FINA) által közzétett 

olimpiai kvalifikációs szisztéma alapján három fázisban lehetséges a kvótaszerzés az egyéni 
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számokban. Az első állomás a 2023-ban, Fukuokában megrendezésre kerülő 20. FINA 

Világbajnokság, ahol versenyszámonként a döntőbe kerülés (1-12. hely) olimpiai kvalifikációt 

ér. A második kvótaszerzési lehetőség a kontinensbajnokságokon nyílik. Az Európa-bajnokság 

győztesei szintén indulási jogot szereznek. Az utolsó kvalifikációs esély a 2024-es dohai vb, 

amelynek döntősei (1-12. helyezettjei) szintén indulhatnak Párizsban. Amennyiben a 

versenyzők már szereztek kvótát, akkor a sorrendben következő versenyzők kapják meg azt, a 

21. helyig bezárólag, abban az esetben, ha a létszám nem lépi túl az összes résztvevőre (136 

versenyző) vonatkozó szabályt. A szövetségi egyeztetést követően megállapítható, hogy a női 3 

méteres műugrásban látunk kvalifikációs esélyt. 

 

ÖKÖLVÍVÁS 

Tokióhoz képest 38-cal csökkent a sportági kvótaszám, és a program 7 férfi és 6 női 

súlycsoportra alakult át 124-124 fős indulói létszámmal. A kvalifikációs szabály még nem 

került véglegesítésre, jelenleg egy hivatalos levél áll rendelkezésünkre. Az előzetes információk 

alapján ismét a NOB Ökölvívó Munkacsoportja (Boxing Task Force) fogja felügyelni és 

irányítani a kvalifikációs folyamatot és az olimpiai verseny lebonyolítását is. A magyar 

versenyzőknek szinte biztos, hogy a 2023-as Európa Játékokon és a 2024-es tavaszi 

világkvalifikációs tornán lesz kvótaszerzési lehetősége. A szövetségi egyeztetés alapján reális 

cél lehet 1-1 versenyző indulása az olimpián, ezen kívül még egy női kvóta megszerzésére is 

lehet esély.  
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ÖTTUSA 

A kvalifikációs folyamatban és a kvótaszámokban nincs változás az előző olimpiai ciklushoz 

képest. Összesen 36-36 versenyző állhat rajthoz a jelenlegi lebonyolítási forma szerinti utolsó 

olimpiai öttusaversenyen. Egy nemzet legfeljebb 2-2 versenyzőt indíthat, a kvóták névre 

szólóak. Amennyiben egy nemzetnek több sportolója áll kvalifikációt érő helyen, akkor a 

nemzet joga eldönteni, kit indít az olimpián. A 2023-as és 2024-es világversenyeken lehet 

kvalifikációt szerezni. Magyar szempontból a kvótaszerzési folyamat a következő eseményeken 

valósulhat meg. Nemenként a 2023-as világkupáról 1, a 2023-as és 2024-es 

világbajnokságokról 3-3 kvóta szerezehető meg. A 2024-es Európa Játékokon lehet a legtöbb 

indulási jogot megszerezni, összesen 8-8 kvótát fognak kiosztani. A krakkói verseny egyben a 

sportág Európa-bajnoksága is lesz. A 2024-es világbajnokság után a világranglistáról még 6-6 

helyet osztanak ki. Szövetségi egyeztetés alapján Párizsra minimálisan 2 kvóta megszerzése a 

cél, de a 3-4 olimpiai induló sem lehetetlen.  
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RITMIKUS GIMNASZTIKA 

A tokiói versenyprogramhoz képest 2 kvótával kevesebbet osztanak ki, 94 versenyző indulhat a 

párizsi olimpián. A kvalifikáció a 2022. évi világbajnoksággal rajtolt, ahonnan a legjobb 3 

egyéni és legjobb 3 együttes kéziszercsapat szerzett kvalifikációt. Számunkra kiemelten fontos a 

második állomás, a 2023. évi vb, ahonnan 14 egyéni versenyző és 5 együttes kéziszercsapat 

kvalifikál a játékokra. A harmadik állomás a kontinentális bajnokságok, Európa tekintetében a 

2024. évi budapesti Eb ad tovább 1 egyéni és 1 csapat kvótát. Szövetségi egyeztetést követően 

reálisan egyéni összetett versenyszámban 1 fő kvalifikációjára számítunk. 

 

RÖGBI 

A rugby7 utánpótlás- és felnőttválogatottak alsó osztályokban képviselik hazánkat. A csapatok a 

kvalifikációs szabályban leírt versenyeken nem vesznek részt, így olimpiai kvóta nem várható 

tőlük.  
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RÖPLABDA 

Röplabdában és strandröplabdában nem várható kvalifikáció, mivel a magyar válogatottak nem 

vesznek részt kvalifikációs versenyeken, vagy a világranglistás helyezésük nem elegendő az 

olimpiai részvételhez. A női válogatott stabil résztvevője az Európa-bajnokságnak évek óta, ez 

azonban nem elegendő, mivel az olimpiai kvalifikációs tornára a világranglista alapján lehet 

kijutni. Strandröplabdában nemzetenként két csapat is kvalifikálhat mindkét nemben, így a 

legsikeresebb országok elviszik a kvóták nagy részét. Egy tehetséges fiatal férfi kettős nekifut a 

kvalifikációs folyamatnak, és kis eséllyel a ranglistáról kijuthat Párizsba.  

 

SPORTLÖVÉSZET 

Tokió után 10-10 kvótával 170-170-re csökkent a sportlövészet olimpiai helyeinek száma, de a 

versenyszámok változatlanok maradtak. 6-6 egyéni és 3 vegyes versenyszámot rendeznek meg 

Párizsban. A módosítással a nemzetenként megszerezhető 30-as kvótaszám is lecsökkent 24-re. 

További újdonság, hogy a vegyes versenyszámokban csak azok az országok indulhatnak el, 

akiknek azonos versenyszámban mindkét nemnél van egyéni indulója. A minimum 
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követelményt, az MQS-t felváltja az olimpiai kvalifikációs ranglista (QROG), amelyen 

minimum egy pontot kell szerezni. A versenyszámok lebonyolításában is vannak változások. A 

kvótákat a kvalifikációs szabályban nevesített világversenyeken lehet megszerezni 2022-től 

2024 tavaszáig bezárólag. A folyamat legvégén a QROG listáról 1-1 helyet osztanak még ki 

minden versenyszámban. Reálisan elsősorban puska és pisztoly szakágakban várható 4-5 kvóta. 

 

SÚLYEMELÉS 

A sportági kvóták száma 196-ról 120-ra csökkent Tokió után, így 5-5 súlycsoportban 60-60 

férfi, illetve női induló vehet részt az olimpián. A legtöbb kvótát az olimpiai ranglistáról lehet 

megszerezni, ezen kívül kontinentális helyek vannak még. A ranglistára a kvalifikációs 

szabályban meghatározott világversenyeken lehet pontokat szerezni a 2022-es év végétől 2024 

áprilisáig. A férfiaknál a +102kg-os súlycsoportban van a legnagyobb esély a kvalifikációra, 

emellett két női kvóta sem lehetetlen, de ezekre jóval kisebb esély látszik jelenleg.  

 

SPORTMÁSZÁS 

A sportág először szerepelt az olimpián Tokióban a kombinált versenyszámmal mindkét nem 

számára. Párizsban már két-két versenyszám lesz, hiszen a gyorsmászásban külön érmet fognak 
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osztani. A boulder és nehézségi mászás maradt a kombinációban. Ezzel a kvóták száma kissé 

megemelkedett. Az első versenyszámban 14-14, míg kombinációban 20-20 sportoló indulhat el. 

A 2023-as világbajnokságon, a 2023-as Európa-bajnokságon és a 2024-es olimpiai kvalifikációs 

versenysorozaton lehet kvótákat szerezni. A magyar versenyzők nagyon fiatalok, még 

utánpótláskorúak. A kvóta megszerzésére csak a végső lépcsőben, 2024 tavaszán lehet esély a 

férfi kombinációs versenyszámban.  

 

SZINKRONÚSZÁS 

A tokiói programhoz képest 8 kvótával kevesebb, 96 versenyző kvalifikálhat az olimpiára. A 

versenyszámokat tekintve csapatban és páros versenyszámban lehet kvótát szerzeni. A 

csapatlétszám tekintetében továbbra is 10 nemzet csapata kvalifikál, a párosoknál 22-ről 

lecsökkentették 18 párosra a létszámot. A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) által közzétett 

kvalifikációs szabályzat alapján a csapatkvalifikáció első állomása a jövő évi 

kontinensbajokságok, ahonnan földrészenként 1 kvótát osztanak szét, majd a 2024-es dohai 

világbajnokságon további 5 nemzet csapata szerez indulási jogot a játékokra. A párosok 

kvalifikációjának alapját a csapatkvalifikáció adja, a már kvalifikált csapatok nevezhetnek 1-1 

párost is az olimpiára. További 5 kvótát osztanak szét párosban a kontinentális bajnokságokban, 

majd az utolsó kvalifikációs lehetőség a dohai vb, ahol a legjobb 3, még nem kvalifikált páros 

szerez nemzetének kvótát. A magyar válogatottnak a jelenlegi kvalifikációs szabályok 

értelmében kizárólag páros versenyszámban van esélye kvótaszerzésre. Szövetségi egyeztetést 

követően páros versenyszámban látunk halvány esélyt az olimpiai kvalifikáció kivívására. 
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SZÖRF 

Tokió után az RSX versenyszámot a IQFoil váltotta az olimpiai programban. A módosítással 

egy jóval dinamikusabb és látványosabb sport lesz követhető a játékokon, amely felszerelés-

cserével is járt. Az olimpián rajthoz álló mezőny elég szűk, összesen 24-24 indulóról 

beszélhetünk. A 2023-as világbajnokságon szerezhető meg a legtöbb kvóta (11), a 2024-es Eb-

ről 1 versenyző kvalifikál, majd a 2024-es végső olimpiai regattán 5 fő, és 1-1 kvóta jár a 

feltörekvő szörfnemzeteknek és a rendezőországnak. A női kvótaszerzésre nagyobb az esély. A 

férfiaknál sokkal nehezebb kivívni a részvételi jogot a mezőny sűrűsége miatt. A sportági 

egyeztetés alapján egy kvóta megszerzése reális, a másodikra a fent leírt okok miatt kis esély 

látszik. 
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TAEKWONDO 

Az olimpiai ranglistáról, a Grand Slam-sorozatról és kontinentális kvalifikációs tornáról lehet 

kvótát szerezni a 4-4 súlycsoportban, amelyekben 16-16 hely kiadó. 2022. június 1-től már 

elindult a pontgyűjtés a ranglistán, de 2023 novembere és 2024 márciusa között lesz a 

legintenzívebb kvalifikációs versenyidőszak. A szövetségi egyeztetés alapján egy férfi kvóta 

reális az 58 kg-os súlycsoportban, de további egy férfi és egy női kvóta megszerzésére is látszik 

kisebb esély.  

 

TÁNCSPORT/BREAKTÁNC  

A sportág először szerepel az olimpia programján, a sportolóknak összesen 16-16 kvótahely 

érhető el, ebből 13-13 szerezhető meg egyenes kvalifikációval. 1-1 kvóta a rendezőországot 

illeti meg, 2-2 pedig ’universality’ kvóta. A magyar versenyzők részt vesznek nemzetközi 

versenyeken, és páran megpróbálják a kvalifikációt is, de kvótaszerzés nem valószínű.  

 

TENISZ 

A tokiói programhoz és kvalifikációs szabályhoz képest változás nem történt. A 64 egyéni 

kvótából 56-ot a 2024. június 10-i világranglista alapján osztanak ki. A párizsi szerepléshez 

előreláthatóan a legjobb 80 között kell szerepelni a világranglistán. A nőknél jelenleg 3 

versenyzőnk van a top100-ban, a férfiaknál két versenyzőnk van a világranglista legjobb 150 

versenyzője között. Amennyiben sikerül mindkét nemben az egyéni, vagy a páros kvalifikáció, 

úgy a vegyes párosban is jó eséllyel rajthoz állhatunk az olimpián. Szövetségi egyeztetést 

követően 2-6 fő teniszező kvalifikációjára látunk reális esélyt, akik egyéni, páros és vegyes 

páros versenyszámokban indulhatnak el. 

 

TOLLASLABDA 

A kvalifikációs szabályban rögzített versenyeken lehet pontokat szerezni az egyéni, a páros és 

vegyes páros versenyszámok esetében is 2023. május 1-től 2024. április végéig. A tornákat 

elosztva, mind az öt kontinensen rendezik meg. Kizárólag európai versenyeken nem lehet elég 

pontot szerzeni a kvalifikációhoz. A versenyzők a pontokat az úgynevezett ’Race to Paris 

Ranking Lists’-re gyűjtik. A kvótakiértesítés a lista zárása után fog megtörténni. Összesen 86-

86 versenyző kap indulási jogot, 38-38 egyéni versenyző, 16-16 páros és 16 vegyes páros. A 

szövetségi egyeztetés alapján a női egyéni kvóta megszerzése reálisabb, mint a férfikvótáé, de 

az sem lehetetlen.   
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TORNA 

Szertornában az egyéni indulási helyeket alapvetően a csapatkvalifikáció határozza meg. 

Összesen 96-96 egyéni versenyző és 12-12 csapat indulhat el Párizsban. A csapatok számára a 

2022-es Európa-bajnokság már egy kontinentális kvalifikációs lépcsőt jelentett, a világbajnoki 

szerepléshez a legjobb tizenháromban kellett végezni. A csapatkvótákat a 2022-es és a 2023-as 

világbajnokságokon (előbbin hármat, utóbbin kilencet) lehet megszerezni, de ezeken a 

versenyeken egyéni indulási jogokat is osztanak egyéni összetett és a szerdöntők alapján. 2024-

ben január és március között fogják megrendezni a szerenkénti világkupa-sorozatot, amely 

alapján a fennmaradó egyéni kvótákat fogják kiosztani. A női tornában egyértelműen a csapat 

kvalifikációja a cél, amely reálisan a 2023-as világbajnokságon szerezhető meg a magyarok 

számára. A férfiaknál nagyon fiatal versenyzőkről beszélhetünk, így a csapat kijutása még nem 

tervezhető Párizsra. Az egyéni kvóták esetében reálisan 1-2 célozható meg. Gumiasztal 

szakágban nem várható kvalifikáció.  
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TRIATLON 

Az 55-55 egyéni olimpiai helyre a ranglistán megszerezhető pontok határozzák meg a 

kvalifikációt. Egy nemzetből legfeljebb 3 férfi és 3 nő juthat ki az olimpiára. A legtöbb pontot 

adó versenyek a legfelső kategóriás World Triathlon Championship Series és a világkupák. A 

kvalifikációs időszak két évig tart. A szövetségi egyeztetés alapján reális cél a 3-4 kvóta 

megszerzése. A jelenlegi bíztató teljesítmények alapján a férfiaknál három egyéni kvalifikáció 

sem lehetetlen, míg a nőknél egy kvalifikáció látszik biztosnak, a második kvóta egyelőre 

bizonytalan. A vegyes váltó több módon juthat ki Párizsba, itt is bízhatunk abban, hogy Tokió 

után ismét lesz magyar csapat a mezőnyben.  
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ÚSZÁS  

A tokiói kvótaszámokhoz képest csökkentették a résztvevő sportolói létszámot, a medencés 

számokban 26-tal kevesebben, összesen 852 sportoló állhat rajthoz. Nyíltvízi úszóknál 25 

induló helyett 22 sportoló indulhat nemenként a 10 km-es számban. A versenyprogramban nem 

történt változás, azonban a medencés versenyeken a létszámcsökkentés miatt B-szintes úszók 

már nem kvalifikálhatnak az olimpiára. A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) már közzétette a 

medencés kvalifikációs szintidőket, melyeket 2023. március 1-től lehet teljesíteni a FINA által 

elismert versenyeken. A kvalifikációs időszak 2024. június 23-án zárul. Az erősebb A-szint 

(OQT) teljesítése azt is jelenti, hogy adott nemzetből 2 versenyző is indulhat a számban. A váltó 

versenyszámok kvalifikációja versenyhez kötött. A 2023-as fukuokai világbajnokság első 3 

váltója szerez indulási jogot. A fennmaradó helyeket a 2024-es dohai világbajnokságon a már 

három kvalifikált utáni legjobb 13 csapat szerezheti meg. Összesen 16 nemzet kvalifikálhat így 

váltó versenyszámonként, egy ország egy csapatot indíthat. 3-4 váltó kvalifikációjára látunk 

reális esélyt. Nyíltvízi úszásban szintén a fukuokai vb-n indul a kvótaszerzés, itt a 3 legjobb 
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sportoló szerez kvótát, majd a 24-es dohai vb-n 13 sportoló kvalifikál. További 5 kvótát 

osztanak ki itt a kontinentális képviseletben, illetve a rendezőország automatikus résztvevő. 

Összesen 22 férfi és 22 női nyíltvízi úszó kvalifikálhat. Nemzetenként két versenyző is indulhat 

a játékokon, így reményeink szerint 2 férfi és 2 női nyíltvízi úszónk is ott lehet Párizsban. 

Szövetségi egyeztetést követően medencés és nyíltvízi úszókkal együtt az úszócsapat létszáma 

26-34 fő között várható. 

 

VITORLÁZÁS 

A magyar versenyzők a női és férfi laser hajóosztályban érintettek, amelyek új elnevezése az 

ILCA 6 és ILCA 7. Összesen 1 női és 2 férfi versenyző fut neki a kvalifikációnak. A 2023-as és 

a 2024-es világbajnokságról direkt kvótát lehet s8zerezni, ezen kívül még két kvalifikációs 

verseny lesz az olimpia évében. A szövetségi egyeztetés alapján a magyar versenyzők már a 

2023-as vb-n mindkét laser-kvótát szeretnék megszerezni. Teljesen reális cél a két kvalifikáció 

az olimpiára.  
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VÍVÁS 

A párizsi kvalifikációs szabályzat megegyezik a tokiói kvótaszerzés metódusával. 6 egyéni és 6 

csapat versenyszámban avatnak bajnokot Párizsban. A csapat versenyszámokban 8 nemzet 

kvalifikál, a kvótát szerzett csapatok 3 egyéni versenyzővel indulhatnak az egyéni versenyben. 

A kvalifikáció a világranglistán elfoglalt egyéni és csapathelyezések alapján alakul ki. A 

vívóválogatottnak érdemes valamennyi kvalifikációs eseményen teljes létszámmal részt venni, 

ez az alapja az olimpiai kvalifikáció megszerzésének. 2023 áprilisában kezdődik a kvalifikációs 

időszak, ekkor indul a világranglista-pontszerzés, amely 2024 áprilisában zárul, majd április 

végén zónakvalifikációs versenyeken lehet további egyéni kvótákat szerezni. 2024. április 30-án 

zárul a kvalifikációs folyamat. Kardozóink révén férfi és női csapatra is számítunk, továbbá 

kvótaszerző világranglista-helyen áll a párbajtőrcsapatunk, és bízunk a női tőrválogatott 

kvalifikációjában is. Szövetségi egyeztetést követően 3-4 csapat kvótaszerzésére és további 1-1 

egyéni versenyző kvalifikációjára látunk reális esélyt. 
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VÍZILABDA  

A kvalifikációs szabályzat értelmében 10 női és 12 férfi csapat indulhat a párizsi játékokon. A 

tokiói versenyprogramhoz képest nem történt változás a létszámban, azonban a kvalifikációs 

folyamat megváltozott, nehezebb lesz a kvóta megszerzése. Az első kvalifikációs esemény a 

2023. évi fukuokai vb lesz, ahol mind a nőknél, mind a férfiaknál a két döntős nemzet szerez 

indulási jogot a 2024-es olimpiára. A 2023. évi kontinensbajnokságokon a legjobb, még nem 

kvalifikált nemzet szerez további egy indulási jogot. Az utolsó kvalifikációs esemény a 2024. 

évi dohai világbajnokság lesz, ahol a nőknél további 2, a férfiaknál további 4 kvótát osztanak ki. 

A közeli világesemények megnehezítik a felkészülést, ezért fontos, hogy az indulási jogot minél 

hamarabb megszerezze a magyar női- és férfiválogatott. Hagyományos sikersportágunkban 

mindkét csapatunk kvalifikációjára reális esélyt látunk. 
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ÖSSZEGZÉS 

A magyar kvótaszerzési esélyeket az alábbi táblázat foglalja össze, amelyben a magyar országos 

sportági szakszövetségi struktúra szerint listáztuk a sportágakat, szakágakat. A kvótaszámoknál 

a P-kvótákkal (tartalékok, cserék) is számoltunk (pl.: csapatsportágak, asztalitenisz, vívás, 

torna).  

Ebben a táblázatban a kvóták típusait is összesítettük az olimpiai kvalifikációs szabályzatok 

alapján. A felsorolt 37 sportágból és szakágból 18 esetében nemzeti kvótáról, hétben névre 

szóló kvótáról beszélhetünk, a többinél vegyes rendszer van, amelyeket a kvalifikációs 

szabályzat részletesen definiál.  
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Szövetség, sportág 

Min. 

kvóta 

(fő) 

Max. 

kvóta 

(fő) 

Kvóta típusa 

Magyar Asztalitenisz 

Szövetség 
4 7 

névre szóló kvóta van egyéniben és vegyes 

párosban, nemzeti kvóta van a csapatversenyben 

speciális kitételekkel 

Magyar Atlétikai 

Szövetség 
16 22 kvalifikációs szabályzat még nem ismert 

Magyar Birkózók 

Szövetsége 
4 10 nemzeti kvóta 

Magyar Evezős 

Szövetség 
1 5 

nemzeti kvóta, de vannak speciális kitételek a 

kvalifikációs szabályzat szerint 

Magyar Golf Szövetség 0 0 névre szóló kvóta 

Magyar Gyeplabda 

Szakszövetség 
0 0 nemzeti kvóta 

Magyar Hegy- és 

Sportmászó Szövetség 
0 1 névre szóló kvóta 

Magyar Hullámlovas 

Szövetség 
0 0 nemzeti és névre szóló kvóta is 

Magyar Íjász Szövetség 0 1 nemzeti kvóta 

Magyar Judo Szövetség 5 8 

névre szóló kvóta, amennyiben egy 

súlycsoportban több sportoló van kvótát érő 

helyen egy nemzetből, akkor a nemzet dönthet 

az olimpián indulóról 

Magyar Kajak-Kenu 

Szövetség 
17 19 nemzeti kvóta 

Magyar Kerékpáros 

Szövetség 
3 6 

BMX freestyle: névre szóló kvóta az olimpiai 

kvalifikációs szériában szerzett helyeknél, 

minden más nemzeti kvóta; BMX racing: 

nemzeti kvóta; MTB XCO: nemzeti kvóta; 

országút: nemzeti kvóta; pálya: nemzeti kvóta 

Magyar Kézilabda 

Szövetség 
0 30 nemzeti kvóta 



 

38 

 

Szövetség, sportág 

Min. 

kvóta 

(fő) 

Max. 

kvóta 

(fő) 

Kvóta típusa 

Magyar Kosárlabdázók 

Országos Szövetsége 
0 8 nemzeti kvóta 

Magyar Lovassport 

Szövetség 
0 7 nemzeti kvóta 

Magyar Labdarúgó 

Szövetség 
0 0 nemzeti kvóta 

Magyar Műugró 

Szakszövetség 
0 1 nemzeti kvóta 

Magyar Országos 

Görkorcsolya és 

Gördeszka Szövetség  

0 0 névre szóló kvóta 

Magyar Ökölvívó 

Szakszövetség 
1 3 névre szóló kvóta 

Magyar Öttusa Szövetség 2 4 

névre szóló kvóta, amennyiben több sportoló 

van kvótát érő helyen egy nemzetből, akkor a 

nemzet dönthet az olimpián indulóról 

Magyar Ritmikus 

Gimnasztika Szövetség 
1 1 

nemzeti kvóta és név szerinti kvóta vegyesen a 

kvalifikációs szabályzat egyes rendelkezései 

szerint 

Magyar Rögbi Szövetség 0 0 nemzeti kvóta 

Magyar Röplabda 

Szövetség 
0 2 nemzeti kvóta 

Magyar Sportlövők 

Szövetsége 
3 5 

nemzeti kvóta, de vannak speciális kitételek a 

kvalifikációs szabályzat szerint 

Magyar Súlyemelő 

Szövetség 
1 2 

névre szóló kvóta, de vannak speciális kitételek 

a kvalifikációs szabályzatban 

Magyar Szinkronúszó 

Szövetség 
0 2 nemzeti kvóta 

Magyar Szörf Szövetség 1 2 nemzeti kvóta 
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Szövetség, sportág 

Min. 

kvóta 

(fő) 

Max. 

kvóta 

(fő) 

Kvóta típusa 

Magyar Taekwondo 

Szövetség 
1 3 nemzeti kvóta 

Magyar TáncSport 

Szakszövetség 
0 0 névre szóló kvóta 

Magyar Tenisz Szövetség 2 6 névre szóló kvóta 

Magyar Tollaslabda 

Szövetség 
1 2 névre szóló kvóta 

Magyar Torna Szövetség 2 7 

nemzeti kvóta és név szerinti kvóta vegyesen a 

kvalifikációs szabályzat speciális rendelkezései 

szerint 

Magyar Triatlon 

Szövetség 
3 5 nemzeti kvóta 

Magyar Úszó Szövetség 26 34 

úszás: név szerinti kvóta az egyéni számokban, 

nemzeti kvóta a váltóknál; nyíltvíz: nemzeti 

kvóta  

Magyar Vitorlás 

Szövetség 
2 2 nemzeti kvóta 

Magyar Vívó Szövetség 12 18 nemzeti kvóta 

Magyar Vízilabda 

Szövetség 
26 26 nemzeti kvóta 

Összesen: 114 219   
Megjegyzés: P-kvótákkal együtt (tartalékok, cserék) 

 

A sportági konzultáció alapján elmondható, hogy a növekvő energia- és létesítményárak, a 

megugró utazási költségek és az árfolyamváltozások komolyan megterhelik a sportági 

költségvetéseket. A szövetségek döntő többsége komoly anyagi nehézségekről, napi fizetési 

gondokról számolt be az egyeztetések alkalmával.  
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