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A XXXII. Nyári Olimpiai Játékokat egészen 
különleges előzmények után, az eredeti 2020-
as időpont helyett végül egy évvel később, 2021 
nyarán rendezték meg Tokióban.
A 2020-as év gyökeres változásokat hozott a 
világ sportéletében (is). A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság, a japán szervezőbizottság és a japán 
kormány 2020. március 24-én, a kialakult 
világjárványra való tekintettel az olimpia 
elhalasztása mellett döntött, amely példa nélküli 
a sporttörténelemben.

Soha korábban nem rendeztek olyan olimpiát, 
ahol az egészségügyi előírások súlya ilyen szinten 
vetekedett volna a sportszakmai szempontokkal. 
Már az olimpiai kvalifikációs folyamat lebonyolítása 
is komoly nehézségekbe ütközött. 2020 tavaszán a 
pandémia okozta helyzet gyakorlatilag kettévágta 
a kvalifikációs menetrendet. Néhány sportágban 
ekkor már előrehaladott állapotban volt a kijutást 
érő helyek kiosztása, de sokan még a folyamat 
elején tartottak. A kvóták 54%-a talált gazdára a 
halasztás bejelentésének időpontjában.
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A 2020-as év gyökeres 
változásokat hozott a világ 
sportéletében (is). A Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság, 
a kialakult világjárványra 
való tekintettel az olimpia 
elhalasztása mellett döntött.
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M a g y a r  C s a p a t  t o k i ó i 
t e l j e s í t m é n y e

Számos sportolónk japán edzőtáborral készült a nyári játékokra. Külön 
említést érdemel, hogy a MOB évekkel korábban partneri szerződést 
kötött Tochigi prefektúrával, ahol öt sportágunk képviselői (atlétika, 
öttusa, taekwondo, triatlon, női és férfi vízilabda) is élvezhették a helyiek 
vendégszeretetét. Hosszú adminisztrációs előkészítő szakasz után, 
rendkívül szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett is kifejezetten 
hasznos és sikeres edzőtáborokat abszolváltak sportolóink. Tochigin 
kívül a vívók Kitában, az úszók Koriyamában, a kajak-kenusok pedig 
Takamatsuban készültek közvetlenül az olimpia előtt.

A kifejezetten kaotikus előzmények után a Magyar Csapat tokiói 
teljesítménye minden előzetes várakozást felülmúlt a 20 éremmel és 
a 22 pontszerző helyezéssel. A pontszerzőkön kívül a 7-8. helyezések 
között is akadt sporttörténelmi eredmény.

Jelen beszámolóban a Magyar Csapat összetételét és eredményességét 
többféle kontextusból vizsgáljuk. Ennek érdekében az elemzési 
szempontoknál főszabályként az elmúlt három nyári olimpia adatait 
vetettük össze, egyes esetekben, pedig még távolabbra nyúltunk vissza.

7

0 1   /  A Z  E R E D M É N Y E K  E L E M Z É S E

 Tokió 2020       Olimpiai  Helyezések 
Sportág Arany Ezüst Bronz 4. 5. 6. 7. 8. pontok száma összesen 
         (1-6.) (1-8.) 
 

Birkózás 1 1     2       16 4 

Judo     1   1       6 2 

Kajak-Kenu 3 2 1 4 1 1 1   50 13 

Karate     1           4 1 

Kerékpár       1         3 1 

Kézilabda             1     1 

Öttusa     1     1     5 2 

Sportlövészet         1   1   2 2 

Súlyemelés             1     1 

Taekwondo         1       2 1 

Triatlon             1     1 

Úszás 1 2   4 3 1 3 1 36 15 

Vitorlázás   1             5 1 

Vívás 1 1 1 1     1 1 19 6 

Vízilabda     2           8 2 

 

Összesen: 6 7 7 10 9 3 9 2 156 53

Helyezés 1-8. helyezések száma 

 London  Rio Tokyo 

 2012 2016 2020 

Arany 8 8 6  

Ezüst 4 3 7 

Bronz 6 4 7 

4. helyezés 4 4 10  

5. helyezés 5 5 9 

6. helyezés 7 1  3 

7. helyezés 2 8  9 

8. helyezés 3 1 2 

Összesen 39 34 53

A kialakult helyzetben a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy teljes volt a bizonytalanság 
a kvalifikációs versenyek folytatását illetően, és ilyen légkörben kellett hatékonyan végezni 
a felkészülést. Végül szinte mindenhol több mint egyéves várakozás után, 2021 tavaszán 
folytatódtak tovább a versenyek. Sok sportágban csökkent az eredetileg tervezett kvalifikációs 
események száma, vagy lerövidült a kvalifikációs időszak. Ezekben az esetekben a formaidőzítések 
még a korábbiaknál is nagyobb súllyal estek latba.
További tendenciaként megállapítható, hogy a költségcsökkentés elvét és az utazási nehézségek 
kiküszöbölését szem előtt tartva a nemzetközi sportági szakszövetségek a kontinentális 
selejtezőket preferálták a világkvalifikációkkal szemben.
Az olimpia időpontjának elhalasztásától kezdve a Magyar Olimpiai Bizottság összes munkatársa 
külön hangsúlyt fektetett arra, hogy erősítse a sportszakmai szempontokat és a zajos médiatérben 
nyugalmat sugározzon az olimpiára készülők felé.
Ennek a célnak a szellemében teltek a 2020 nyarán megkezdett elnöki, főtitkári és sportszakmai 
látogatások a válogatott kereteknél.

A MOB 2019 júniusában készítette el sportszakmai prognózisát Tokióra a Magyar Csapat 
várható létszámáról és szerepléséről, amin az azt követő két évben már nem változtatott. A 
befagyasztott világranglisták, a törölt vagy elhalasztott világversenyek, az állandóan mozgásban 
lévő kvalifikációs események és a hosszú versenymentes időszak után a MOB úgy gondolkozott, 
hogy a korábban megírt prognózis érvényes lehet még két évvel később is. 
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A kvalifikáció lezárását és a név szerinti nevezéseket követően 
175 fő sportoló alkotta a tokiói Magyar Olimpiai Csapatot. 
Sajnos Babos Tímea sérülés miatt visszalépni kényszerült, így 
párostársa, Jani Réka is. Cserére nem volt lehetőség a kvalifikáció 
kiírása alapján. Schmid Julia szlalomkajak-versenyzőt pedig 
Covid-19 elleni védettség hiányában az erről hozott elnökségi 
határozatnak megfelelően visszaléptettük. A fenti sportolókat 
nem számítottuk be a 175 fős Magyar Csapat tagjai közé.  

Wágner-Gyürkés Viktória, Horányi Dóra és Fucsovics Márton 
kiutaztak a helyszínre, de az első versenynapjuk előtt sérülés 
miatt visszaléptek. Sajnálatos sérülések történtek a női kézilabda- 
csapatunknál is, így a tartalék, vagyis P-kvótás sportolók 
mindegyike becserélésre került és versenyezett az olimpián, így 
alakult ki a végső 175 fős csapat. Ebből a létszámból 68 (39%) 
sportoló Rióban és 34 (19,5%) sportoló Londonban is a Magyar 
Olimpiai Csapat tagja volt. A részeletes sportolói lista az 1. 
számú mellékletben található.

A csapat összetételénél megvizsgáltuk a nemek arányát, 
a korosztályok alakulását és a sportági reprezentációt 
is. A főváros-vidék megoszlását (születési hely, életvitel 
szerinti lakhely, bejelentett lakcím, sportegyesület 
székhelye) a korábbi 2019-es és 2020-as multisport-
beszámolóinkkal ellentétben nem elemeztük, 
mivel a gyakori átigazolások és lakhelyváltozások, 
valamint a növekvő fővárosi agglomeráció nagyon 
megnehezítené a tiszta kép bemutatását. További 
torzulást eredményezne a külföldön született vagy 
jelenleg külföldön edző és versenyző sportolók száma 
is, sokan köztük kétlakiak, valamint külföldi és hazai 
sportszervezetnél is leigazoltak.

 

A 175 főből 93 nő és 82 férfi versenyző volt. Elsősorban 
a női kézilabda-, asztalitenisz-, kard- és tőrcsapatoknak 
köszönhetően volt magasabb a női versenyzők száma, 
mint az előző két olimpián.

TOKYO
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N e m e k  a r á n y a

TOKYO
2020

A  M a g y a r  C s a p a t  
ö s s z e t é t e l e

Olimpia  Férfi Nő Összesen

London 2012 Fő 93 59 152 

 % 61,20% 38,80% 100,00% 

Rio 2016 Fő 94 66 160 

 % 58,80% 41,30% 100,00% 

Tokió 2020 Fő 82 93 175 

 % 46,90% 53,10% 100,00%

N E M E K  A R Á N Y A
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A  k o r ö s s z e t é t e l

Olimpia  20 év  20-25 25-30 30-35 35-40 40 év Összesen 

  alattiak évesek évesek évesek évesek felettiek  

London 2012 Fő 16 50 53 21 10 2 152 

 % 10,50% 32,90% 34,90% 13,80% 6,60% 1,30% 100,00% 

Rio 2016 Fő 24 40 53 30 12 1 160 

 % 15,00% 25,00% 33,10% 18,80% 7,50% 0,60% 100,00% 

Tokió 2020 Fő 14 59 51 40 9 2 175 

 % 8,00% 33,70% 29,10% 22,90% 5,10% 1,10% 100,00%

A teljes csapatot nézve az előző két olimpiához képest a 20-
25 évesek létszámaránya dominált Tokióban (34%), viszont 
a 30-35 évesek aránya is lényegesen magasabb volt, mint 
a korábbi olimpiákon: Tokióban 23%, Rióban 19%, míg 
Londonban csak 14% volt.

A  K O R Ö S S Z E T É T E L
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F é r f i  s p o r t o l ó k  é l e t k o r i  m e g o s z l á s a  
a z  e l m ú l t  h á r o m  o l i m p i á n
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N ő i  s p o r t o l ó k  é l e t k o r i  m e g o s z l á s a  
a z  e l m ú l t  h á r o m  o l i m p i á n

Olimpia  20 év  20-25 25-30 30-35 35-40 40 év Összesen 

  alattiak évesek évesek évesek évesek felettiek  

London 2012 Fő 5 24 38 17 7 2 93 

 % 5,40% 25,80% 40,90% 18,30% 7,50% 2,20% 100,00% 

Rio 2016 Fő 14 23 30 19 7 1 94 

 % 14,90% 24,50% 31,90% 20,20% 7,40% 1,10% 100,00% 

Tokió 2020 Fő 3 32 23 18 6 0 82 

 % 3,70% 39,00% 28,00% 22,00% 7,30% 0,00% 100,00%

Olimpia  20 év  20-25 25-30 30-35 35-40 40 év Összesen 

  alattiak évesek évesek évesek évesek felettiek  

London 2012 Fő 11 26 15 4 3 0 59 

 % 18,60% 44,10% 25,40% 6,80% 5,10% 0,00% 100,00% 

Rio 2016 Fő 10 17 23 11 5 0 66 

 % 15,20% 25,80% 34,80% 16,70% 7,60% 0,00% 100,00% 

Tokió 2020 Fő 11 27 28 22 3 2 93 

 % 11,80% 29,00% 30,10% 23,70% 3,20% 2,20% 100,00%

A férfiaknál a 20-25 évesek domináltak (39%), nőknél 
kiegyenlítettebb az arány Tokióban, de a 25-30 évesek 
vannak legtöbben (30%). Ha a három olimpia viszonylatában 
vizsgáljuk a korcsoportokat, akkor a férfiaknál a 30-35 
évesek aránya nem nagyon változott (18%-ról 22%-ra nőtt), 
a nők között viszont jelentősen nőtt: 7%-ról (London) 24%-
ra (Tokió), vagyis 3 és félszer több lett! Ugyanakkor a 20 év 
alattiak aránya férfiaknál Tokióban elenyésző (összesen 3 
fő, 4%), míg nőknél 11 fő képviseltette magát, amely a női 
csapat 12%-át jelentette.

A Magyar Csapat életkormegoszlása a vizsgált olimpiákon belül különböző 
módon alakult. Az alábbi ábra jól szemlélteti a változásokat. Mindhárom olimpián 
a legfiatalabbak 15-16 évesek voltak, és volt 40 év feletti magyar induló is. 

1 31 2



A magyar sportolók számát sportáganként is megvizsgáltuk 
ugyanezen a három olimpián. A sportági olimpiai részvételi 
tendenciák jól tükröződnek az alábbi ábrákon.

Sportág London 2012 Rio 2016 Tokió 2020 

Asztalitenisz 4 3 6 
Atlétika 18 19 19 
Birkózás 7 8 6 
Evezés 4 3 1 
Íjászat 0 0 1 
Judo 8 8 7 
Kajak-kenu 13 15 17 
Karate nem volt  nem volt 1 
 olimpián olimpián  
Kerékpár 3 1 3 
Kézilabda 16 0 17 
Műugrás 2 1 0 
Ökölvívás 3 2 1 
Öttusa 4 4 4 
Ritmikus Gimnasztika 0 0 1 
Sportlövészet 3 8 4 
Súlyemelés 1 1 1 
Szinkronúszás 2 0 0 
Szörf 2 2 1 
Taekwondo 0 0 1 
Tenisz 2 2 1 
Tollaslabda 0 1 2 
Torna 3 2 1 
Triatlon 1 4 4 
Úszás 25 37 34 
Vitorlázás 1 3 3 
Vívás 4 10 13 
Vízilabda 26 26 26 

Összesen 152 160 175

TOKYO
2020

S p o r t á g i  ö s s z e t é t e l
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Ebben a részben a teljes olimpiai makrokörnyezetet vizsgáltuk 
meg, benne a sportágakat, szakágakat és a magyar vonatko-
zásokat többféle aspektusból.  
A sportágak, szakágak és versenyszámok tekintetében az 
olimpia programja folyamatosan bővül és színesedik. London 
után kisebb mértékben gyarapodott a sportprogram, Rio után 
azonban nagyobb ugrás következett, amelyet az alábbi táblázat 
jól szemléltet. 5 sportággal, 9 szakággal és 33 versenyszámmal 
volt több Tokióban, mint Rióban.

Plusz két csapat: Refugee athletes + Independent athletes (Rio 2016, Tokió 2020)

Forrás: IOC

TOKYO
2020

E l m ú l t  h á r o m 
o l i m p i a  s z á m o k b a n

 Sportágak Szakágak Verseny- Sportolók Résztvevő Aranyérmet Érmet  
   számok létszáma országok szerzett szerzett 
    (ffi+női)  országok országok

London 2012 26 39 302 10 568 204 55 86 

    (5892+4676) 

Rio 2016 28 41 306 11 238 207+2 59 86 

    (6179+5059) 

Tokió 2020 33 50 339 11 037 205+2 65 93 

TOKYO
2020

N e m z e t k ö z i  k ö r n y e z e t 
é s  e r e d m é n y e s s é g
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A tokiói játékok kapcsán külön megvizsgáltuk a magyar érdekeltségű sportágak 
nemzetközi környezetét több oldalról is, a rajthoz állásokat, a versenyszámokat és 
az éremszerzőket. Fontos nyomon követni, hogy milyen versenyben és mezőnyben 
érnek el sportolóink sikereket, eredményeket. A legteljesebb képet akkor kapjuk, 
ha minél több tényezőt elemzünk egy adott sportág nemzetközi porondját 
tekintve. A rendszernek vannak kötöttségei, mert a kvalifikációs szabályok sok 
mindent determinálnak. A sportági kvalifikációs rendszerek határozzák meg a 
versenyszámokat, így a megnyerhető érmek számát is. A sportolói kvótákat is 
ezek a szabályok kötik meg kontinentális és egyéb kitételekkel, így a sportágak 
olimpiai mezőnyének összetételére is hatással vannak.

1 8

Összehasonlításként mellé raktuk a magyar vonatkozásokat is, hány sportágban, szakágban 
és versenyszámban voltak érintettek a magyar sportolók. Itt az IOC szerinti sportági és 
szakági besorolást vettük alapul a reális összevetés miatt, a magyar szövetségi struktúra 
helyett. Fontos megjegyezni, hogy a MOB korábbi híradásaiban ettől eltérő számok 
szerepeltek a FINA sportágak besorolása miatt. Mindkét számítási mód helyes.

A nemzetközi verseny résztvevőit és azok változásait hosszabb időszakot áttekintve 
vizsgáltuk meg, mivel több jelentős geopolitikai változás (pl. Szovjetunió és Jugoszlávia 
felbomlása) illetve a csonka olimpiák is befolyásolták az olimpián részt vevő nemzetek 
létszámát, így az érmet szerző országok számát, és azon belül az európai érintettségeket is. 
Leszögezhető, hogy a tendencia növekvő irányt mutat még a nagy geopolitikai változásokból 
természetesen következő folyamatokon kívül is. Egyre több nemzet képes érmet, arany-
érmet szerezni. Európa egyes sportágakban egyre jobban leszorul a dobogóról, de az 
összképet tekintve még mindig jelentős erőt képvisel az érmekért folyó versengésben. 

Év Rendező Aranyérmet Érmet szerző Aranyérmet Érmet szerző 
 város szerző országok szerző európai  
  országok száma európai országok 
  száma  országok 

1972 München 25 48 17 23 
1976 Montreal 26 41 17 22 

1980 Moszkva 25 36 19 21 

1984 Los Angeles 24 47 13 20 

1988 Szöul 31 52 20 24 

1992 Barcelona 37 63 21 27 

1996 Atlanta 53 79 28 36 

2000 Sydney 52 80 30 39 

2004 Athén 56 74 28 34 

2008 Peking 54 86 27 38 

2012 London 55 86 24 35 

2016 Rio 59 86 27 37 

2020 Tokió 65 93 33 39

Elmúlt három  Sportágak Sportágak Szakágak Szakágak Verseny- Verseny- 
olimpia száma az / magyar száma az / magyar számok  számok /  
számokban olimpián indulók olimpián indulók az olimpián magyar  
      indulók

London 2012 26 18 39 24 302 87 

Rio 2016 28 18 41 23 306 90 

Tokió 2020 33 22 50 27 339 90

1 91 8
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M a g y a r  é r d e k e l t s é g ű  
s p o r t á g a k 

Magyar érdekeltségű Rajthoz álló Férfi Női Egyéni Mixed Aranyérmet Érmet 
sportágak Tokióban országok induló induló verseny / váltó / szerző szerző 
 száma  száma számok csapat országok  országok 
     verseny száma száma 
     számok 
Asztelitenisz 57 86 86 2 3 2 5 

Atlétika 195+2 1100 991 43 5 23 43 

Birkózás 61 193 96 18 0 8 26 
Evezés 80 263 263 2 12 11 18 
Íjászat 51 64 64 2 3 2 9 
Judo 128 201 192 14 1 5 26 

Kajak-kenu, sprint 50+1 127 123 6 6 8 20 
Karate 36 40 40 8 0 8 20 

Kerékpár, MTB XCO 35 38 38 2 0 2 3 

Kerékpár, országúti 66+1 131 70 4 0 4 8 
Kézilabda, női 12 0 183 0 1 1 3 

Ökölvívás 80+1 187 102 13 0 9 25 
Öttusa 31 36 36 2 0 1 5 

Sportlövészet 101 180 180 12 3 9 19 

Súlyemelés 76+1 99 98 14 0 8 24 

Taekwondo 60+1 65 65 8 0 7 21 

Tenisz 45 86 86 2 3 5 10 
Tollaslabda 49+1 87 86 2 3 4 8 
Torna, RG 20 0 96 1 1 2 5 

Torna, szertorna 60 98 98 12 2 9 17 
Triatlon 37 56 56 2 1 3 6 
Úszás 178+1 609 494 28 7 10 21 
Úszás, nyíltvízi 31 26 25 2 0 2 6 
Vitorlázás + szörf 65 175 175 5 5 7 16 
Vívás 42 106 106 6 6 9 13 
Vízilabda, ffi 12 156 0 0 1 1 3 
Vízilabda, női 10 0 130 0 1 1 3

Forrás: Tokió 2020 hivatalos Results Book dokumentumok alapján, MOB

Megjegyzés: Refugee athletes + Independent athletes (plusz 1 vagy 2 csapat)
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Év Rendező Aranyérmet Ezüst-, és bronzérmet Pontszerző 
 város szerző sportágak szerző sportágak sportágak                            
  (I. helyezés) (II. és III. helyezés) (IV-VI. helyezés)

2000 Sydney kajak-kenu, torna, birkózás, kajak-kenu asztalitenisz, evezés, 

  úszás, vívás,  kézilabda, ökölvívás, kajak-kenu, kerékpár, 

  vízilabda öttusa, sportlövészet,  sportlövészet, súlyemelés,  

   súlyemelés taekwondo, torna, úszás, vívás 

 

2004 Athén birkózás, kajak-kenu,  atlétika, kajak-kenu, atlétika, evezés, kajak-kenu, 

  öttusa, sportlövészet,  súlyemelés, úszás, kézilabda, súlyemelés, úszás, 

  vívás, vízilabda vívás vívás, vízilabda 

 

2008 Peking kajak-kenu, vízilabda birkózás, kajak-kenu atlétika, birkózás 

   úszás, vívás kajak-kenu, kézilabda, 

    ökölvívás, sportlövészet, 

    úszás, vívás, vízilabda 

 

2012 London atlétika, kajak-kenu,  birkózás, judo, judo, kajak-kenu, kézilabda, 

  torna, úszás és nyíltvízi  kajak-kenu, ökölvívás, sportlövészet, 

  úszás, vívás öttusa, úszás úszás, vízilabda 

2016 Rio kajak-kenu, úszás,  atlétika, kajak-kenu,  birkózás, judo, kajak-kenu, 

  vívás úszás, vívás úszás, sportlövészet, vízilabda

2020 Tokió birkózás, kajak-kenu,  birkózás, judo, kajak-kenu, birkózás, judo, kajak-kenu, 

  úszás, vívás karate, öttusa, úszás és kerékpár XCO, öttusa, 

   nyíltvízi úszás, vitorlázás,  úszás és nyíltvízi úszás,  

   vívás, vízilabda sportlövészet, taekwondo, vívás

A megszerzett érmek és pontszerző helyek mellett a Magyar Olimpiai Csapat 
eredményességét szintén több aspektusból elemeztük. Első körben az érmet és 
pontszerző sportágakat térképeztük fel az elmúlt 20 évből. A pozitív és negatív 
változások jól nyomon követhetőek, köztük a tokiói olimpián sikeresen szereplő, 
szembetűnően bővülő sportági kör is a közvetlenül megelőző időszakhoz képest.

TOKYO
2020

M a g y a r  O l i m p i a i 
C s a p a t  e r e d m é n y e s s é g e
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Év Rendező Aranyérmet Érmet Magyar Magyar Magyarország Magyarország 
 város nyert nyert aranyérmek  érmek az aranyérmek az érmek 
  országok országok száma száma szerinti szerinti 
  száma száma   rangsorban rangsorban 

2000 Sydney 50 79 8 17 13. 15. 

2004 Athén 55 73 8 17 12. 15. 

2008 Peking 54 87 3 10 22. 13.  

2012 London 55 86 8 17 9. 14. 

2016  Rio 59 86 8 15 10. 18. 

2020  Tokió 65 93 6 20 15. 13.

Szintén az elmúlt 20 év adatait vizsgáltuk meg a nemzetközi és a magyar éremszerzések, 
valamint az országok rangsorát tekintve. Elmondható, hogy a folyamatosan fejlődő és 
bővülő olimpiákon, az egyre növekvő versenyben Magyarország kis kilengésekkel, de 
tartani tudja a pozícióját.

Az olimpiai rangsorban Magyarországot sok nagynépességű, erős gazdasággal rendelkező 
nemzet előzi meg. Szükségesnek látjuk a gazdasági és a lakosságarányos mutatókat is 
megvizsgálni, amikor a Magyar Olimpiai Csapat eredményességét vesszük górcső alá.  
Mind a lakossági vagy népességi adatok, mind pedig a financiális háttér komolyan 
befolyásolják a sportszakmai munka lehetőségeit, az olimpiai versenyben való részvételt. 
Az olimpiákon több, mint 200 ország vett részt, a helyezések ezek alapján értelmezhetőek.

Forrás: www.medalspercapita.com alapján MOB

*Súlyozás: arany=4, ezüst=2, bronz=1 ** GDP: World Bank adatai alapján

Forrás: www.medalspercapita.com, www.olympics.org, www.nbcolympics.com alapján MOB

Év Rendező Összes Aranyérem Súlyozott  Súlyozott  Összes érem  Aranyérem  Lakosság 
 város érem/fő /fő összes  összes  szerinti szerinti szerinti 
    érem/fő* érem rangsor rangsor rangsor 
     /GDP** 

2012 London 8. 5. 6. 14. 14. 9. 91. 

2016  Rio 10. 6. 10. 19. 18. 10. 97. 

2020  Tokió 10. 13. 11. 17. 13. 15. 102.
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A 1. számú mellékletben található valamennyi olimpiai sportág tokiói értékelése. 
A dokumentum tartalmazza a tokiói olimpiára nem kvalifikált sportágak, illetve 
szakágak elemzését is. Az értékeléshez figyelembe vettük a sportági szövetségek 
2017-ben leadott olimpiai szereplésükkel kapcsolatos előrejelzéseket, valamint 
a MOB 2019-es olimpiai prognózisát.

S p o r t á g i  é r t é k e l é s e k

A 2. számú mellékletben mind a 175 sportolót feltüntettük, akik több verseny-
számban indultak, azokat  többször is. A tokiói olimpián elért helyezések mellé 
szövegesen felsoroltuk azokat az objektív eredményeket vagy tényezőket, 
amelyek hatására a sportolók olimpiai eredményei reálisan elemezhetőek 
sportágspecifikus szempontok alapján. A pandémia miatt a világranglistákat 
nem vettük figyelembe, mert a kevés megrendezett verseny miatt nem adtak 
reális képet a sportágak erőviszonyairól. Továbbá, teljesen eltérő módon 
alakultak a nemzetközi versenynaptárak, így a sportolók versenyzési lehetőségei 
is az olimpiát megelőzően.

A  M a g y a r  O l i m p i a i  C s a p a t  s p o r t o l ó i  e g y é n e n k é n t i 
t e l j e s í t m é n y é n e k  é r t é k e l é s e
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Az eredetileg 2020. július 24 - augusztus 9. közötti időszakra kitűzött Tokió 2020 Nyári 
Olimpiai Játékokon való részvétel szervezése már 2017-ben megkezdődött. Még abban 
az évben októberben Kulcsár Krisztián elnök, Vékássy Bálint főtitkár, Fábián László 
sportigazgató és Nagy Zsigmond nemzetközi igazgató részvételével megtörtént az első 
helyszínlátogatás és személyes találkozó a szervezőbizottság képviselőivel.  Ugyanekkor 
a Japán és a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint Tochigi Prefektúra képviselője 
megállapodást írt alá Fukuda Tomikazu kormányzóval a tartomány által kínált edzőtábori 
lehetőségekről.
2018 és 2019 augusztusában, az Olimpiai Játékokkal megegyező időszakban további 
helyszínlátogatásra, illetve csapatvezetői értekezletre került sor. Ebben az időszakban a 
szervezőbizottság által előírt ütemezés szerint rendben haladt a feladatok teljesítése is. 
2020 januárjától kezdve folyamatosan érkeztek a hírek a koronavírus járvány terjedéséről. 
Először csak Kínában, majd a régióban egyre nagyobb területeken maradtak el tokiói 
kvalifikációs versenyek, előolimpiai edzőtáborok. Mivel a helyzet napról napra változott, 
a járvány kiterjedése és kimenetele megjósolhatatlan volt, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság pedig még március közepén is kitartott amellett, hogy a nyári olimpiát az 
eredeti időpontban szeretné megrendezni, a Magyar Olimpiai Bizottság tovább folytatta 
az előkészületeket a hivatalos menetrend szerint. Mindemellett március folyamán az 
új megrendeléseket, repülőjegy foglalásokat óvatosságból átmenetileg felfüggesztettük.
2020. március 24-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Tokió 2020 szervezőbizottsága 
bejelentette, hogy az olimpiát egy évvel elhalasztják és néhány hét múlva azt is közölték, 
hogy közös megegyezéssel 2021. július 23-án lesz majd a megnyitó.
A bejelentést követően azonnal megtörtént a folyamatban lévő szerződéseink, 
megrendeléseink, foglalásaink, pénzügyi kötelezettségeink felmérése. Tekintettel arra,  
hogy a tokiói Olimpiai Játékok előkészítése 2017 óta folyamatosan zajlott, a 2020 
március 24-ig eltelt 3 év és egy negyedév alatt már lényeges előrehaladás történt az 
előkészületekkel. Ebben az időszakban mindvégig a tokiói szervezőbizottság által 
kitűzött határidőket, illetve saját menetrendünket követve haladtunk, így a halasztás 
bejelentésének pillanatában az előkészületekkel már nagyjából 90%-os készültségi 
szinten álltunk. Mindössze néhány folyamatban lévő dolog igényelt azonnali beavat-
kozást részünkről. 
A bejelentés után mind a NOB, mind a Szervezőbizottság gyorsan reagált a megváltozott 
körülményekre, és a közelgő fizetési és egyéb határidőket azonnal felfüggesztették. 
Az új információk, szabályzatok, határidők, áprilistól kezdve folyamatosan érkeztek a 
nemzeti olimpiai bizottságokhoz, azonban az olimpia megrendezése körüli bizonytalan 
légkör, valamint a Covid-19 járvány egyre súlyosbodó globális helyzete miatt az érkező 
információk, határidők többször is változtak az év során, így sem tervezni, sem a 
szervezési feladatokkal érdemben haladni egészen az év végéig nem tudtunk. 

A részvétel 
szervezése
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2021. januártól kezdve felgyorsultak az események és egyre több információ érkezett 
mind a NOB, mind a Tokió 2020 részéről. Sajnos az olimpiáig hátralévő rövid idő,  
valamint a pandémia kiszámíthatatlan globális alakulása miatt a részvétellel kapcso-
latos dokumentáció részletes és végleges kidolgozása sok akadályba ütközött. A 
szokásosnál kaotikusabb és elnagyoltabb tájékoztatást kaptunk minden területtel 
kapcsolatban, a tudnivalók továbbra is sűrűn változtak, néha pont az ellenkezőjükre. 
Az egy részterülettel kapcsolatos adatokat, információkat már nem egy kézikönyv 
vagy útmutató foglalta össze, hanem számos további prezentációt, levelet, szóbeli 
információt is figyelembe kellett venni ahhoz, hogy követni lehessen a legfrissebb 
szabályokkal, feladatokkal és határidőkkel kapcsolatos döntéseket. Áprilistól kezdve 
egyre világosabban látszott, hogy a NOB és a Tokió 2020 fókuszában immár egyetlen 
 cél maradt: a versenyeket valahogy, de amennyire csak lehet biztonságos körülmények 
között megrendezni. A súlyosbodó járványügyi kilátások miatt, illetve a japán kormány-
zat határozott fellépésének köszönhetően a Tokió 2020 és a NOB szinte minden 
nélkülözhető elemtől megfosztotta az Olimpiai Játékokat. A kormányzat szigorú 
intézkedéseket hozott a beutazásra és tartózkodásra vonatkozóan és a felügyelete 
alá vonta ezeket a területeket. Ennek is köszönhetően a késedelmes kommunikáció 
és döntéshozatal szinte minden területet érintett, jelentős kihívás elé állítva a közben 
szépen gyarapodó olimpiai csapat részvételét előkészítő Magyar Olimpiai Bizottságot 
és együttműködő partnereit.

A japán kormányzat, a Tokió 2020 és a NOB által megszabott új keretek alapjaiban 
forgatták fel az Olimpiai Játékok szokásos lebonyolítását. Az egyre újabb intézkedések 
néha váratlanul, néha túl későn érték el az olimpiai bizottságokat és egy idő után 
már szinte rutinszerűen terveztük újra a tevékenységünket, helyszíni működésünket, 
akkreditációs és utazási tervünket, költségvetésünket.

A legfontosabb változtatások, amelyek alapvetően befolyásolták az olimpiai 
részvételünket: 

- Számos akkreditációs kategória (pl. kísérő vendég) kiutazása ellehetetlenült 
vagy bizonytalanná vált. Más kategóriák kinti működése, mozgástere került 
jelentős korlátozások hatálya alá (pl. sajtó, meghívott vendégek).

- Külföldi nézők, illetve akkreditációval nem rendelkező olimpiai résztvevők 
beutazási tilalma Japánba. Az olimpiai résztvevők kifejezetten csak ennek a 
státuszuknak köszönhetően kaptak beutazási engedélyt, de az olimpiához 
kapcsolódó közvetlen funkciójukon túl minden egyéb tevékenységük tilos volt. 

TOKYO
2020

J á r v á n y ü g y i  i n t é z k e d é s e k   
a  T o k i ó  2 0 2 0  O l i m p i a i  J á t é k o k o n 



- A sportolók és szakemberek csak a Falu /szállás és a hivatalos edzés- és 
versenyhelyszínek között mozoghattak. Szigorú korlátozások vonatkoznak 
az egyéb helyszínek látogatására, így ezeket az engedélyezett helyszíneket 
elhagyni sem kulturális, sem turisztikai, sem gasztronómiai, sem vásárlás, 
sem egyéb célból nem lehetett. Akit egyéb, számára nem engedélyezett 
helyszínen beazonosítottak, annak azonnali hatállyal visszavonták az 
akkreditációját és el kellett hagynia az országot. 

- Mindenki csak a saját sportágának edzés- és versenyhelyszínére léphetett 
be, így lehetetlenné vált más sportágak eseményeit látogatni és a csapat-
társaknak szurkolni

- Az önkéntesek számát lecsökkentették és alapvetően csak Japánban élő 
önkéntesek részvételét engedélyezik. A koronavírustól való félelem miatt 
még ezek közül is sokan önként lemondták a részvételüket.

- Az Olimpiai Faluba történő belépést szigorúan korlátozták. Kizárólag azok 
léphettek be, akik ott laktak, vagy külső szálláson elhelyezett szakemberként 
közvetlenül a sportolók mellett dolgoztak. Az ún. vendég kategóriát teljesen 
kitiltották a Faluból, ugyanígy jártak a média munkatársai is. 

- Akik kiutaznak az olimpiára, azok vállalták, hogy szigorú szabályoknak, 
adminisztratív kötelezettségeknek vetik alá magukat. Ezek a Playbook 
kiadványok által összefoglalt szabályok minden körre érvényesek voltak és 
oltástól függetlenül be kellett tartani. A szabályok megsértését több esetben 
is az akkreditációs kártya visszavonásával szankcionálták, ami azt jelentette 
a gyakorlatban, hogy nem csak az Olimpiai Falut, de Japánt is azonnal el 
kellett hagyni.

- A tömegközlekedés használatát az olimpiai csapatok tagjai számára meg-
tiltották, kizárólag a zárt olimpiai buszhálózatot, az erre dedikált fizetős 
taxis cég autóit vagy saját használatban lévő járművet vehettek igénybe. 
 

- Kötött érkezési és elutazási időszakokat határoztak meg a sportágak 
számára annak érdekében, hogy a Faluban minimalizálják a létszámot és 
a tartózkodási időt. Az edzéshelyszínek megnyitását a sportágak számára 
a Faluba költözés első lehetséges dátumához igazították. Mit jelentett ez? 
A sportágak 5, vagy a 6+ órás időzónába eső országok külön engedély 
birtokában 7 nappal az első versenynapjuk előtt költözhettek be az Olimpiai 
Faluba, és a versenyek befejezését követően 48 órán belül el kellett hagyni 
azt. Az edzéshelyszínek viszont kizárólag csak 5 nappal az első versenynap 
előtt nyitottak ki, azaz, ha valamelyik sportág engedélyt kapott 7 nappal 
előbb beköltözni, az sem léphetett be az edzéshelyszínre korábban. A 
csapatok számára a szükséges akklimatizációs időszakot olimpia előtti 
edzőtáborokban javasolták eltölteni, ezért több sportágunk is Tochigiben, 
illetve egyéb városokban szervezett magának edzőtábort közvetlenül az 
olimpia előtt. Az akklimatizációs edzőtáborokban ugyanazok a Covid-19 
szabályok voltak érvényesek, mint az olimpia alatt. 

M I N D E N K I  CSA K  A  SA JÁT  S P O RTÁG Á N A K 

E DZ ÉS - ÉS  V E R S E N Y H E LYS Z Í N É R E 

L É P H E T E T T  B E ,  Í GY  L E H E T E T L E N N É  VÁ LT 

M Á S  S P O RTÁG A K  ES E M É N Y E I T  L ÁTO G AT N I 

ÉS  A  CSA PAT TÁ R SA K N A K  S Z U R KO L N I
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A tokiói szervezőbizottság Covid Liaison Officer (CLO) kinevezését kérte minden nemzeti olimpiai 
bizottságtól, hogy az összes résztvevő fél számára biztonságos módon tudja megrendezni az 
ötkarikás játékokat.
A CLO-k feladata a koronavírus elleni védőintézkedések megismertetése, betartatása volt a 
kiutazó nemzeti olimpiai csapatokkal, sportszövetségekkel, sportolókkal, szakemberekkel. 
A japán szervezőkkel való kapcsolattartás és a feladatok elvégzése rengeteg adminisztratív 
feladattal járt, amelyeket a CLO-k végeztek el.
A Magyar Olimpiai Bizottság CLO-ja Bodaki Márk volt.
A CLO-k feladatait, a kiutazókra vonatkozó betartandó szabálygyűjteményt a három kiadást 
megélt Playbookokban részletezték. Az első, 33 oldalas verzió februárban jelent meg. Ezt követte 
az áprilisi, közel 60 oldalas második kiadás, majd a június végi, 70 oldalas harmadik, végső 
változat. Ezekben folyamatosan csepegtették az egyre szigorodó rendezés szabályait.
A tudós szakemberek, vezető egészségügyi szervezetek tanácsaira építkező szabálygyűjtemény 
néhány legfontosabb előírása a résztvevők tartózkodásának kizárólag az Olimpiai Falura/egyéb 
szállásra és az edzés- és versenyhelyszínekre történő korlátozása, a kötelező maszkviselés, a 
folyamatos fertőtlenítés, szellőztetés, távolságtartás, valamint a napi szintű tesztelés voltak.

KIUTAZÁS ELŐTT
A kiutazás előtti adminisztráció legfontosabb pillére az Activity Planek, vagyis tevékenységi naplók 
elkészítése volt sportolónként és szövetségenként, a long listen szereplő minden potenciális 
kiutazóra vonatkozóan. Az Activity Planeket mindenkinek a kiutazásához viszonyított négy héttel 
előre le kellett adni, amely feladatot a Magyar Olimpiai Bizottság végzett a sportszövetségekkel, 
sportolókkal egyeztetve. Csak az időben leadott, kifogástalanul kitöltött terveket fogadta el Japán.

Ezekben a naplókban fel kellett sorolni az egy helyen, 
egy időben, közös szálláson tartózkodó sportolók és 
sportszakemberek tevékenységi tervét:
•  Ki a CLO?
•  Milyen karanténfeltételekkel kívánnak belépni az 

országba?
•  Milyen szálláson, hol és mikor laknak?
•  Hol edzőtáboroznak, milyen edzőtáborban 

vesznek részt?
•  Milyen edzéshelyszíneket, versenyhelyszíneket 

és egyéb létesítményeket kívánnak látogatni?
•  Milyen belföldi repülőjáratot, vonatot kívánnak 

igénybe venni?
•  Kikre vonatkozik ez a terv? Az érdekelt felek 

születési adatának, repülőjáratának, repülési 
dátumának, útlevélszámának, elérhetőségeinek 
megadása.

•  Az előre jóváhagyott helyszíneken túl felmerülő 
igényekre vonatkozóan új adatlapot kellett 
kitölteni.
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Ez a fajta adminisztráció 23 sportág és a mintegy 370 fős kiutazó Magyar Olimpiai Csapat 
esetében rengeteg terhet jelentett. Az engedélyezés hosszabb átfutási ideje miatt külön 
gondot jelentett azoknak a sportágaknak az adminisztrálása, ahol a kvótaszerzés és a 
kiutazás időpontja túl közel volt egymáshoz. Itt minden potenciális kiutazóra be kellett 
nyújtani az Activity Plant. A terhelés csökkentése érdekében minden sportági szövetség 
sportági CLO-kat nevezett ki, akikkel a MOB CLO-ja egyeztetett.
Az Activity Planek kitöltési sajátosságából fakadóan egy szövetség akár több tervet is 
leadott, ha az olimpiai résztvevők nem egy szálláson laktak, nem egy időben utaztak ki.
Az Activity Planeket először a szervezőbizottság, majd a japán kormány hagyta jóvá. A 
Magyar Olimpiai Bizottság 97 különböző Activity Plant adott le.
A szervezők kötelezővé tették két telefonos applikáció, ezzel pedig az okostelefonok 
használatát.
Az egyik az OCHA volt, amelyben a napi szintű egészségügyi adatokat, hőmérsékletet 
kellett rögzíteni, a másik pedig a COCOA, amely GPS- és Bluetooth-adatokra támaszkodva 
értesítést küldött, ha COVID-dal fertőzött személy volt a közelben. A harmadik, szintén 
a szervezők által fejlesztett rendszerhez volt az ICON. A CLO-k ide töltötték fel az Activity 
Planeket, a sportolók és sportszakemberek pedig ide beregisztrálva és felhasználói 
fiókot létrehozva tudtak belépni az OCHA-ba.
Az Activity Planekkel járó adminisztráció, valamint a telefonos applikációk használatából 
fakadó nehézségek enyhítésére több alkalommal online tájékoztatót tartott a Magyar 
Olimpiai Bizottság CLO-ja a sportági szövetségek és a média számára is, illetve a Magyar 
Olimpiai Bizottság leveleken keresztül folyamatosan kommunikálta a japán szervezők 
által támasztott új követelményeket, határidőket.

KIUTAZÁS
Kiutazni csak két negatív PCR-teszttel lehetett, amelyeket a Budapestről induló járat indulása 
előtti 96 és 72 órán belül végeztek. A kiutazás feltétele volt még a hibátlanul kitöltött OCHA-
alkalmazás (az egészségügyi adatok töltésén túl az alkalmazás a Japánba való belépéshez 
is nélkülözhetetlen volt, ide kellett a negatív PCR-teszt eredményét feltölteni, meg kellett 
adni a tartózkodási adatokat, vámügyi adatokat stb.), a vízumként szolgáló még nem aktivált 
akkreditációs kártya és az útlevél.

ÉRKEZÉS
A tokiói repülőtéren érkezéskor antigén PCR-tesztet kellett végezni, amelynek eredményét a 
helyszínen meg is kellett várni, hiszen csak negatív eredménnyel lehetett elhagyni a repteret 
és belépni az országba. Az olimpiai résztvevőket szigorúan elkülönítették az egyéb utasoktól 
és reptéri dolgozóktól, emiatt tilos volt az üzletek látogatása is. A reptéri ügymenet az 
adminisztrációs bonyodalmaktól és a beérkezők létszámától függően 2-12 órát is igénybe 
vehetett.

KINNTARTÓZKODÁS
Az olimpiai faluban való tartózkodás során minden sportolónak és sportszakembernek 
naponta tesztelnie kellett. A tesztek nyálból vett antigén gyorstesztek voltak.
A CLO-k feladata volt a sportágak számára előre elkészített tesztcsomagokat felvenni, 
ez azonban több sebből vérzett: a long listen szereplő embereknek készítették el, amely 
jelentős erőforráspazarlás. Néhol hiányos volt a készlet, néhol pedig nem készítettek az 
adott sportágak számára.
Gyakran előfordult, hogy teszthiányban szenvedtek a szervezők, ilyenkor fejenként csak 
3 tesztet engedtek felvenni, ezért bizonyos sportágak, sportolók és sportszakemberek 
esetében naponta akár többször kellett tesztkészletért sorban állni.
A kinntartózkodás során összesen több mint 4900 tesztet, a legerősebb napon 237 tesztet 
adott le a Magyar Olimpiai Csapat. A teszteredmények napi szintű ellenőrzése a CLO-k 
feladata volt az ICON-rendszerben.
A védőintézkedéseknek és a védőoltásnak, valamint a csapattagok fegyelmezettségének 
köszönhetően minden leadott teszt negatív eredményt produkált, egyetlenegy megerősítő 
tesztre sem volt szükség.
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Egyedüli incidensünk vitorlásedzőnk, Vadnai Jonatánt közeli kontaktnak való 
minősítése volt, miután a beszállókártyája alapján egy COVID-fertőzéssel 
azonosított személy közelében utazott a Dubaj-Tokió járaton. Fontos megjegyezni, 
hogy Jonatán még érkezéskor a reptéren, majd azt követően minden nap 
negatívat tesztelt a vitorlásfaluban, a kiutazás előtt megkapta mindkét oltását, 
illetve nem produkált tüneteket. Mindezek ellenére a japán kormány 14 napig 
nem vette le Jonatánt a közeli kontaktlistáról, bár edzői teendőit hibátlanul el 
tudta látni így is.
A telefonos alkalmazások, így az OCHA használata napi szinten kötelező volt, 
valamint a versenyhelyszínekre és az olimpiai faluba történő belépés során 
megmérték a hőmérsékletünket.

HAZAUTAZÁS
Hazautazás előtt minden hazautazónk számára kinyomtatásra került az ICON-
rendszerből a japán törvényeknek megfelelő egészségügyi intézmény által 
kibocsátott utolsó negatív kvalitatív antigén gyorsteszt eredménye arra az esetre, 
ha azt kérnék a légitársaságok.

Összegezve a leírtakat elmondható, hogy a Covid Liaison Officerekre óriási 
adminisztratív és szervezési teher nehezedett már a kiutazást megelőző 
hónapokban, amely egyre intenzívebbé vált. 

A  K I N N TA RTÓZ KO DÁ S  S O R Á N  Ö SS Z ES E N 

TÖ B B  M I N T  4900 T ES Z T E T,  A  L EG E RŐ S E B B 

N A P O N  237 T ES Z T E T  A D OT T  L E 

A  M AGYA R  O L I M P I A I  CSA PAT.



Az Olimpiai Játékok akkreditációs és nevezési szabályai 
alapján a részvétel minden sportág számára a saját 
sportági kvalifikációs rendszerében meghatározott 
feltételekhez kötött. Kvótaszerzés esetén a sportolók 
akkor nevezhetőek, ha az előzetesen leadott akkredi-
tációs listán (long list) is szerepelnek. Ezt a szabályt 
szem előtt tartva, az érintett sportági szövetségekkel 
együttműködve összeállításra került az akkreditációs 
adatbázist, amely a későbbiekben így a nevezési rend-
szer bázisául is szolgált. 
Az akkreditációs rendszer zárására eredetileg 2020. 
április 10-én került volna sorra. 2019 decemberétől 
keződően folyamatosan érkeztek az akkreditációs 
adatok a szövetségektől, ezért a halasztás bejelenté-
sekor már közel 700 személy szerepelt a regisztrációs 
hosszú listán (long list). Az akkreditációs eljárás a 
halasztás bejelentésekor felfüggesztésre került, majd 
2020 decemberében indult újra. 

SPORTOLÓK
A szövetségek folyamatosan gondoskodtak a nevezések 
feltételeként elfogadott minimum követelményeknek 
való megfelelésről, ezt a MOB részéről a Sportigazga-
tóság ellenőrizte és koordinálta a szövetségekkel, a 
Magyar Antidopping Csoporttal és a Sportkórházzal.  
A halasztás után a minimumkövetelmények feltételeit 
az új rende-zési dátumhoz igazítottuk.
A kvalifikációs időszak 2021. június 29-én ért véget, 
néhány nap múlva, 2021. július 5-én pedig a nevezési 
határidőnek kellett megfelelni. 
A kvalifikációs időszak alatt megszerzett kvóták 
felhasználását szintén a szövetségekkel egyeztetve 
igazoltuk vissza a nemzetközi sportszövetségek és a 
szervezőbizottság felé. A kvalifikációs időszak végére 
23 sportágban 27 szakágban összesen 169+7 sportolói 
kvótát sikerült megszerezni direkt kvalifikáció vagy 
visszaosztott kvóta elfogadása útján. Ebből a + 7 a 
tartalékok számát jelenti. 

A kvótát szerzett 176 sportolón felül további 2 fő kézilabdázó 
kapott lehetőséget kiutazni Tokióba egy, a július 5-i nevezési 
határidő előtt 1 héttel, csak ebben a sportágban létrehozott 
speciális tartalék akkreditációval. 
A tokiói Olimpiai Játékokra 3 fő sportoló előzetes nevezését 
vontuk vissza még az Olimpia helyszínére utazásuk előtt: 
teniszben Babos Tímea sérülése miatt mind a saját, mind 
Jani Réka Luca részvétele, amíg kenu szlalomban Julia Schmid 
részvétele hiúsult meg. 
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Sportágak  Sportoló  Összesen  
 Férfi  Nő 

Asztelitenisz 2 4 6 
Atlétika 7 12 19 
Birkózás 5 1 6 
Evezés 1 0 1 
Íjászat 1 0 1 
Judo 3 4 7 
Kajak-kenu 8 9 17 
Karate 1 0 1 
Kerékpár, MTB XCO 1 1 2 
Kerékpár, országúti 1 0 1 
Kézilabda 0 17 17 
Ökölvívás 1 0 1 
Öttusa 2 2 4 
Sportlövészet 2 2 4 
Súlyemelés 1 0 1 
Szörf 0 1 1 
Taekwondo 1 0 1 
Tenisz 1 0 1 
Tollaslabda 1 1 2 
Torna 0 1 1 
Triatlon 2 2 4 
Úszás 20 12 32 
Úszás, nyíltvízi 1 1 2 
Vitorlázás 2 1 3 
Vívás 5 8 13 
Vízilabda 13 13 26 
 
Sportolók összesen 82 93 175 
 
 
Sportágak mellé delegált szakemberek  110 
Sportágak mellé delegált egészségügyi szakemberek 29 
Központi, több sportágat ellátó  
egészségügyi szakemberek    6 
Csapatvezető   1 
Csapatiroda   6 
Elnök   1 
Főtitkár   1 
Sportigazgató   1 
Sajtófőnök   1 
Olimpiai Attasé   1 
Meghívott vendégek   11 
 
Delegáció összesen (a média csapat nélkül)  343

Az Olimpiai Játékok ideje alatt mind 
a 7+2 tartalék versenyző becserélésre 
került, vagyis összesen 175 versenyző 
került véglegesen benevezésre és vett 
részt ténylegesen a versenyeken az 
alábbi számszerinti bontásban:
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KÍSÉRŐK
A végleges sportolói létszám alapján kalkulált kisérői kvóták száma korlátozott.  
A rendelkezésre álló kísérői akkreditációs kártyákat a MOB osztja szét a 
szövetségek között az igényektől, sportági csapat nagyságától, illetve a sportág 
kvalifikációt szerző szakágainak diverzitása függvényében. Tokióban először 
lehetőség nyílt arra, hogy 1 faluban elhelyezett szakember akkreditációt 
2 falun kívüli szálláson, MOB költségen ellátott és elhelyezett szakember 
akkreditációs kártyára cseréljünk be, a rendelkezésre álló kvóták bizonyos 
százalékáig. Maximálisan kihasználtuk ezeket a cserelehetőségeket, ennek 
köszönhetően jelentősen több egészségügyi és sportszakembert sikerült 
kiutaztatni Japánba, mint a korábbi olimpiákra.
Nagy figyelmet szenteltünk azoknak a sportágaknak, sportolóknak, akiknél 
különösen nagy gondot jelentett volna az edzőpartner hiánya akár az 
akklimatizációs edzőtábor, akár az Olimpia ideje alatt (pl. taekwondo, 
tenisz, karate, öttusa). Az akklimatizációs edzőtáborok buborék jellege miatt 
gyakorlatilag lehetetlen volt japán, vagy egyéb külföldi csapatból edzőpartnert 
találni, illetve ezt kifejezetten tiltotta is a japán kormányzat. Szerencsére 
ezeknek a sportolóknak meg tudtuk oldani edzőpartner kiutaztatását is. 
Szintén igyekeztünk asszisztenciát nyújtani azoknak a sportágaknak, akik 
kizárólag az akklimatizációs edzőtábor idejére és saját költségen további 
edzőket szerettek volna kiutaztatni. A nem olimpiai résztvevők beutazási 
tilalma miatt ebben a segítségünkre voltak utalva. 
Nem utolsó sorban, a járványveszélyre tekintettel nagy hangsúlyt kapott a 
kellő létszámú egészségügyi csapat kiutaztatása is.

GYA KO R L AT I L AG  L E H E T E T L E N  VO LT  JA PÁ N , 

VAGY  EGY É B  K Ü L FÖ L D I  CSA PAT B Ó L  E DZŐ PA RT N E RT 

TA L Á L N I ,  I L L E T V E  E Z T  K I F E J E Z E T T E N 

T I LTOT TA  I S  A  JA PÁ N  KO R M Á N YZAT.
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FALU
A falubeli szállásunkat még az előzetes látványtervek alapján választottuk ki a tokiói 
központi faluban (Harumi), ami 2019 folyamán véglegesen kijelölésre is került az 
általunk preferált épületben. A 2020. januárban hivatalosan is átadott központi falut, 
illetve a magyarok leendő szállását februárban, még a járvány okozta utazási tilalmak 
bevezetése előtt, az utolsó pillanatban sikerült meglátogatni és felmérni. 
2019-től kezdődően a szervezők kijelölték a Tokión kívüli faluk helyszínéül szolgáló 
szállodákat a magyar résztvevők számára. Magyar részről a következő sportágak 
kerültek a központi falun kívüli elhelyezésre: országúti kerékpár (Fuji környéke), 
mountain bike kerékpár (Izu), vitorlázás és windszörf (Enoshima), kajak-kenu (Tokió 
Odaiba), maratonfutás és gyaloglás (Szapporó). 

HOTELSZOBÁK
A vendégek, állami vezetők, kommunikációs csapat és az olimpiai csapat szakemberei 
részére megfontolt becslések alapján a szükséges szobamennyiséget sikerült az általunk 
preferált szállodákban lefoglalnunk. Ezeket teljes mennyiségben a szervezőbizottság 
központi rendszerén keresztül foglaltuk, ami a halasztás bejelentésekor kifejezetten 
könnyebbé tette a helyzetünket, mert a foglalások átütemezése ebben az esetben 
nem a MOB-ot terhelte. A szervezőbizottság felfüggesztette a foglalásokat és 
fizetéseket, és megkezdte a szállodai foglalások 2021-re történő átütemezésének 
tárgyalását a szerződéses partnereivel. Bár törekedtek arra, hogy a foglalásokat a 
meglévő összetételben és áron ütemezzék át 2021-re, ezt nem sikerült maradéktalanul 
teljesíteni. Az árakat sikerült ugyan megtartani, de volt olyan szálloda, amely nem 
vállalta a 2021-es partnerséget, illetve egyéb okok miatt kellett átvariálni az előző évi 
szobafoglalásainkat. 
Két olyan szállodai szerződés volt, amelyet a MOB közvetlenül a szolgáltatókkal 
intézett. A kajak-kenu csapat szállodájával a szokásos módon direktben szerződtünk, 
ezúttal Tokió Odaiba nevű részén, a versenyhelyszíntől nem messze laktak ők. A másik 
külső szállás a vitorlások versenyhelyszíne közvetlen közelében lévő apartman volt. A 
halasztás bejelentését követően mindkét szolgáltatóval megállapodtunk arról, hogy a 
teljes foglalást az új időpontra ütemezik át az eredeti szerződésnek megfelelő áron. 
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Sajnos a járványügyi intézkedések keretében 2021 tavaszától a japán kormányzat komoly kritériumokat 
fogalmazott meg az összes olimpiai szállás tekintetében. A privát úton foglalt szállások közül sok olyan 
áldozatul esett a kormányzati elbírálásnak, amelyet nem tartottak megfelelőnek a szigorú járványügyi 
intézkedések betartásához. Az előzetes információk miatti hosszas bizonytalanság után 2021. június 
9-én az általunk Enoshimában, a vitorlás csapat részére lefoglalt apartmant szintén elutasította a japán 
kormányzat. A visszautasítással párhuzamosan kiajánlott szállodába sikerült megoldást találnunk az 
érintett személyek elszállásolására, azonban ez a megoldás mind a távolság, mind a szobaméret, mind 
a szolgáltatások elégtelensége miatt messze elmaradt az általunk elfogadható feltételektől. Szintén 
nem ütötte meg az elvárható színvonalat a külső szálláson elhelyezett szakemberek számára eredetileg 
is dedikált hivatalos szálloda sem, ahova kezdetben 3 szobát foglaltunk. Az Enoshimával kapcsolatban 
tapasztalt elfogadhatatlan szervezői intézkedések és kommunikáció miatti közfelháborodást látva a 
Tokió 2020 utólag mind a ránk kényszerített új szállás költségét, mind a reptér-szállás-reptér transzfer 
költségét átvállalta az érintett országoktól. Ezzel azonban még nem oldódtak meg a szállásokkal 
kapcsolatos alapvető problémáink. 

A kormányzat által visszautasított apartmanra előzetesen kifizetett összeget a tulajdonos teljes mértékben 
visszafizette a MOB-nak az Olimpiai Játékokat követően.

A falubeli és egyéb szolgáltatások, bérlemények még 2019-ben megrendelésre kerültek, és 
részben megtörtént a díjak kifizetése is. A 2020 márciusban esedékes határidőt felfüggesztették 
és 2021-es időpontra halasztották. Az eredeti megrendelés tételei szerencsére a tervezettnél 
nagyobb létszámú olimpiai csapat számára is elegendőnek bizonyultak, így 2019-et követően 
már nem volt szükség további rendelésekre. Bérleményeink az olimpiai csapat kényelmesebb 
elhelyezését, megfelelő ellátását célozták. A legfőbb tételt a minden apartmanba és 
csapatirodai, illetve egészségügyi helyiségbe megrendelt, az olimpiai közvetítésre szolgáló 
zártláncú csatornával ellátott televíziók képezték. Ez utólag nagyon jó döntésnek bizonyult, 
hiszen a később meghozott járványügyi korlátozások miatt a sportolók és szakemberek 
kizárólag saját sportáguk helyszínét látogathatták csak, így legalább a televízión keresztül 
mindenki követhette csapattársai küzdelmeit. Ezen kívül helyi SIM kártyát, néhány bútort, 
hűtőgépet és két minibuszt, valamint ezekre behajtási és parkolási engedélyt rendeltünk. 
Szerencsére mind az apartmanok, mind a csapatiroda és az egészségügyi szolgálat 
elhelyezésére kijelölt helyiségek átlagon felüli felszereltséggel kerültek számunkra átadásra, 
ezért csak nagyon kevés további asztal, szék, zárható szekrény bérlésére volt szükség. A csapat 
számára biztosított három Toyota sedan és két Toyota minibuszon felül bérelt két minibuszt a 
vitorlázók, a kajak-kenu csapat, a kommunikációs stáb, illetve a csapatiroda, a sajtófőnök és a 
csapatorvos használta a helyszínek közti közlekedésre.
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2019 ősz folyamán a Tensi Kft. megnyerte az olimpiai csapat utaztatására kiírt 
közbeszerzési eljárást, így 2020-ban rajtuk keresztül kezdtük meg a szükséges 
repülőjegyek beszerzését. 2019 végén nagyon előnyös megállapodást kötöttünk az 
Emirates légitársasággal egyéves időtartamra. Utólag kijelenthetjük, hogy a halasztás 
tükrében ez utóbbi megállapodás rendkívül értékes segítséget jelentett számunkra. 
2019 decembertől kezdve a kvalifikációs eredmények és kilátások figyelembevételével 
megkezdődtek a repülőjegy foglalások és vásárlások a szövetségekkel történt 
egyeztetések alapján. Szintén rendben zajlottak a repülőjegy vásárlások az ún. vendég 
kategória utazói számára is. 
A halasztás 2020 márciusi bejelentésekor azonnal lemondtuk a még nem véglegesített 
repülőjegy foglalásainkat. Ez szerencsére nem járt költséggel. A már véglegesített 
repülőjegyeink meghatározó része az Emirates légitársaságnál került megvásárlásra. 
Ezekre megkértük a megállapodásban foglaltak szerint kérvényezhető ingyenes 
törlést és teljes árvisszatérítést. Ez az eljárás a kialakult helyzet miatt hosszadalmas 
folyamat volt, de a nyár során megtörténtek a visszatérítések. Mindössze 12 db 
olyan repülőjegyünk volt, amit más légitársaságnál vásároltunk meg, ezeknél szintén 
megtörtént a visszatérítés a törlési díj levonása után. Az Emirates légitársaság 2020 
őszén, az előző évben kötött egyéves megállapodás lejáratakor úgy döntött, hogy az 
olimpiai halasztásra tekintettel 2021. július 31-ig meghosszabbítja a MOB-bal kötött 
megállapodást és továbbra is ugyanazokkal a kedvezményes feltételekkel vásárolhatjuk 
meg a repülőjegyeinket. A repülőjegy foglalások 2020 ősz végén újraindultak. 2021 
februárjában a Qatar légitársasággal is sikerült hasonlóan előnyös megállapodást kötni, 
mint az Emirates légitársasággal. 

A pandémia miatt 2020 és 2021 folyamán jelentős változások történtek az 
utaztatás területén. Az általunk ismert szabad és rugalmas olimpiai utazási 
rendet egy kötött, rugalmatlan és sportszakmai érdekeket nem feltétlenül 
tiszteletben tartó követelményrendszer váltotta fel. További nehézséget jelentett, 
hogy a légitársaságok kínálata erősen lecsökkent a tokiói viszonylatban, illetve 
számos menetrend változás, járattörlés érintette a már megvásárolt repülőjegy 
kontingensünket is. A halasztás, majd a szervezőbizottság és a japán kormányzat 
által az utolsó 5 hónap folyamán meghozott részvételt befolyásoló döntések és 
korlátozások, továbbá a légitársaságok folyamatos járattörlései és menetrendi 
változásai, illetve szövetségi módosítási kérelmek együtt azt eredményezték, hogy 
a repülőjegyeket folyamatosan és néha tömegesen kellett újra és újra foglalni. 
Voltak olyan utasok, akiknek 4-6 alkalommal foglaltuk újra a jegyeit, néha két 
nap sem telt el egy-egy változtatás között. Az utaztatás szervezése még soha 
nem jelentett ekkora terhet egyetlen olimpiai eseményen sem, és nem túlzás 
kijelenteni, hogy a megnyitót megelőző utolsó hónap egy igazi ámokfutás volt. 
Nem telt el úgy nap, hogy ne kellett volna átfoglalni utasokat.
Az olimpia után látszik igazán milyen előnyös feltételeket biztosítottak számunkra 
az Emirates és a Qatar légitárságok, hiszen nagyon sok foglalást töröltek fizetési 
kötelezettség nélkül, a kiállított egyéni repülőjegyekre pedig 100%-os visszatérítést 
kaptunk. A 2019 és 2021 augusztusa között így ki nem fizettetett foglalási előlegek, 
illetve teljesen visszatérített repülőjegyek összességében több 10 millió forint 
veszteség megtakarítását jelentették.
A csapat hazautaztatására egy darab charter járatot foglaltunk Tokió-Budapest 
viszonylatra, a záróünnepséget követő napra. A charter gépet üzemeltető Royal 
Jordanian légitársasággal sikerült megállapodni abban, hogy a halasztást követően 
a gép bérletét 2021. augusztusra ütemezzük át.
A tokiói Olimpiai Játékok ideje alatt váratlanul nehézségeink támadtak az eredeti 
charter szolgáltatóval, mert az előzetes megállapodástól eltérő szolgáltatást 
kívántak számunkra biztosítani. A TENSI segítségével az eredetileg kitűzött 
menetrenddel sikerült néhány nap leforgása alatt egy új chartergépre leszerződni, 
ami 2021. augusztus 10-én végül minden igényt kielégítően haza is hozta a 
delegáció még Tokióban tartózkodó tagjait.

A magyar delegáció minden tagja részére a kiutazástól a hazaérkezésig terjedő 
teljes időszakra Prémium utasbiztosítást kötöttünk partnerünknél, a Magyar 
Posta Biztosítónál, a sportolók esetében kiegészítő sportbiztosítással. Az Olimpiai 
Játékok ideje alatt 5 biztosítási esemény történt, ezek mindegyike sportolót 
érintett és a Biztosító készségesen együttműködött ezek kezelésében.  
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A MASPED Kft. biztosította a csapat felszereléseinek szállítmányo-
zásához szükséges adminisztratív hátteret és raktárbázist. 2020 
márciusában cargoval terveztük kiszállítani a vitorlások felszerelését 
2 db konténerrel, a kajak-kenu felszereléseket 1 db konténerrel, 
valamint a MOB felszereléseit is 1 db konténerrel. Ezek közül a 
vitorlások két konténere március közepén el is indult Tokió felé. 
Kisebb szerencsének köszönhetően a halasztás bejelentésének 
napján ezeket sikerült Hamburgban feltartóztatni és onnan vissza-
szállítani Budapestre, így a költségeket minimalizálni tudtuk. A másik 
két szállítmány indulását későbbre terveztük, azokat még időben le 
tudtuk mondani. 
2021 márciusában ismét útnak indult a vitorlások két konténere 
hajón, amíg a MOB felszereléseinek szállítását ezúttal már légi úton  
oldottuk meg a hajós szállítás időigényes jellege miatt. A 
szállítmányban a csapat egészségügyi ellátásához szükséges 
gyógyszerek, kötszerek, masszázs készítmények, gépek, eszközök, 
táplálékkiegészítők, valamint a csapatiroda működéséhez szükséges 
eszközök, dekorációs anyagok, protokoll ajándékok és a sportágak 

által kiszállításra kért felszerelések kaptak helyet. A kajak-kenu hajók szintén légi szállítással 
jutottak el Japánba. Az evezős hajó szállítását a szervezőbizottság bonyolította le.
A logisztikai feladatok tervezését, elvégzését a szokásosnál jobban megnehezítette a szigorú 
japán importszabályozás. Mind a lőszerek és fegyverek, mind az egészségügyi termékek, 
(táplálékkiegészítők, diagnosztikai és terápiás eszközök) bevitele előzetes importengedélyhez 
kötöttek. Az engedélyezés nem csak lassú és rugalmatlan folyamat volt, de a speciális 
japán szabályozásnak köszönhetően bizonyos termékek bevitelével járó adminisztratív 
terhek is jelentősnek bizonyultak. Ezek közé tartoznak a gyógyszerek is, illetve, noha nem 
beviteli engedély köteles termékek, de az alkoholtartalmú kézfertőtlenítők, fertőtlenítők 
bevitele is a tűzveszélyességük miatt részletes adatszolgáltatási kötelezettséget rótt ránk. 
A szállítmányozással kapcsolatos kötelezettségeinken túl az is nagyon nehézkessé tette 
a helyszíni tervezést, hogy sem a hatóságok, sem a szervezőbizottság felől nem kaptunk 
kellő időben és kellő részletességgel információkat, visszajelzést. Így például nagyon sokáig 
semmiféle megnyugtató tájékoztatást nem kaptunk arról sem, hogy a vitorlázók márciusban 
útnak indított konténereit mikor tudják kipakolni, noha a konténerek május utolsó napjaiban 
már megérkeztek Enoshimába. A Japánra vonatkozó beutazási tilalom sajnos nem tette 
lehetővé, hogy a vitorlás csapat tagjai július első fele előtt hozzáférjenek a felszerelésükhöz.
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• Tájékoztató a Tokió 2020 Olimpiai Játékokra készülő szövetségeknek (2019. 
szeptember 3., MOB Tanácsterem)

• Főtitkári tájékoztató a szövetségek részére (2020. június 22, MOB Tanácsterem)
• MOB Doppingellenes tájékoztató I. (2021. április 17., online)
• Tájékoztató a Tokió 2020 Olimpiai Játékokra készülő sportolóknak és 

szakembereknek (2021. május 4., online, rögzített)
• Tájékoztató a kötelező applikációk használatáról a sportági Covid Liason 

Officereknek (2021. június 4., online, rögzített)
• Tájékoztató a kötelező applikációk használatáról a média képviselőinek (2021. 

június 16., online, rögzített)
• MOB Doppingellenes tájékoztató II. (2021. június 18., online)
• DressCode: Magyarock - olimpiai felszerelés átadás (2021. június 8-28., 

Akvárium Klub)
• Tájékoztató a Playbook szabályairól és egészségügyi tudnivalókról az olimpiai 

csapattagoknak (2021. június 28., online, rögzített)
• Olimpiai Fogadalomtétel (2021. július 1., Nemzeti Táncszínház)
• Magyar Csapat ünnepélyes fogadása (2021. augusztus 9., BOK csarnok)
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  Sportág Név Olimpiai részvétel 1-8. helyezés

1 atlétika GYURÁTZ Réka igen   

2 atlétika HALÁSZ Bence igen   

3 birkózás LŐRINCZ Viktor igen 2. hely 

4 evezés PÉTERVÁRI-MOLNÁR Bendegúz igen   

5 judo UNGVÁRI Miklós nem   

6 kajak-kenu BALLA Virág igen 5. hely 

7 kajak-kenu KOPASZ Bálint igen 1. hely, 4.hely 

8 kajak-kenu KÓS Benedek nem   

9 karate HÁRSPATAKI Gábor igen 3. hely 

10 maratonúszás RASOVSZKY Kristóf igen 2. hely 

11 öttusa ALEKSZEJEV Tamara nem   

12 sportlövészet MAJOR Veronika igen   

13 súlyemelés NAGY Péter igen 7. hely 

14 torna DÉVAI Boglárka nem   

 torna KOVÁCS Zsófia igen   

15 úszás KÉSELY Ajna Evelin igen 7. hely 

16 úszás MILÁK Kristóf igen 1. hely, 2. hely, 5. hely 

17 vitorlázás ÉRDI Mária Igen   

18 vívás BERTA Dániel nem   

19 vívás PUSZTAI Liza igen 8. hely 

2018. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között 13 sportág összesen 
20 sportolója kapott Olympic Solidarity sportolói ösztöndíjat a tokiói 
olimpiai felkészüléséhez. A 20 fő valójában 19 sportolói ösztöndíjat 
jelent, ugyanis menet közben egy sportágon belül sor került egy cserére. 
Az Olimpiai Játékok halasztása az ösztöndíj szerződéseket is érintette, 
hiszen ezek hatálya eredetileg 2020. augusztus 31-ig terjedt volna ki. 
Az Olympic Solidarity az ösztöndíjak folyósítását további 12 hónappal 
meghosszabbította, így a teljes program összesen 324.900 USD 
összegben juttatta felkészülési támogatáshoz sportolóinkat. 
A 19 ösztöndíjas helyről 15 fő kvalifikált és került benevezésre az olimpiai 
játékokra. A 15 főből 9 sportoló ért el 1-8. helyezést az alábbiak szerint.

Az egész olimpiára jellemző nehézségeknek a vendégprogramunkra is komoly hatása volt kezdve 
azzal, hogy a meghívottak jelentős része (elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok, bizottsági 
elnökök, partner szervezetek vezetői, politikusok) a bizonytalan/szigorú körülmények okán 
lemondta a részvételt. A vendég akkreditációs kártyák alaptulajdonságát figyelembe véve (kétszer 
átruházhatók) eredetileg három turnusban terveztük meg a vendégek kiutaztatását, amely 
rendszert meg is tartottunk, de végül volt olyan vendég, aki a saját turnusának időtartamánál 
hosszabb ideig kint tudott maradni a be nem töltött helyek miatt. Összes vendégünk a Grand 
Prince Hotel Takanawa szállodában volt elszállásolva. Legnagyobb nehézséget a szállításuk 
okozta, mivel kizárólag hivatalos, az olimpiai rendszerben működő járművekkel utazhattak, 
így elsősorban az elnök és főtitkár számára biztosított autókkal tudtak eseményeket látogatni, 
illetve fontos kiegészítés volt a Nagykövetség által biztosított „flotta”, amely segítségével tényleg 
miden vendég szabadon megválogathatta, hogy éppen melyik sportágat szeretné nézni. Mivel 
az általános szabályok a vendégekre is vonatkoztak, semmilyen egyéb helyszínre nem mehettek, 
mint a szállodájuk és az olimpiai helyszínek, illetve a jóváhagyott Activity Plan-ek szerint a Magyar 
Nagykövetségre. Ennek megfelelően jó néhány nap itt zárult, ahol mindig jó hangulatú, szívből jövő, 
kedves fogadtatás várta őket, a nagykövetségi séf által készített finomságokról nem is beszélve.

Egyetlen politikusként dr. Szabó Tünde államtitkár utazott ki Tokióba. 
Rajta kívül a MOB vendégei voltak:
Bodnár András (Mező Ferenc Sportbizottság elnök)
Fekete Tibor (COOP)
Kamuti Jenő (Fair Play Bizottság elnök)
Mészáros János (Jogi Bizottság elnök)
Pekó László (COOP)
Sávolt Ákos (dr. Szabó Tünde kísérője)
Schmidt Gábor (alelnök)
Sinkó Andrea (Sportolói Bizottság elnök)
Tahon Róbert (Hagyományőrző Bizottság elnök)
Vári Attila (elnökségi tag)
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Olyan olimpiai játékoknak voltunk szemtanúi, 
amilyennek még soha nem volt senki. 
Igazi bravúr volt mind a szervezők, mind 
a NOB részéről ennek az eseménynek a 
megrendezése, amelynek végkimenetele 
mindvégig borotvaélen táncolt. Soha ennyi 
improvizációra nem kényszerített még 
egyetlen rendezőországot sem az élet. Az 
előkészületekkel közvetlenül foglalkozók úgy 
érezték, hogy egyszerre két olimpiai részvételt 
készítenek elő: egyet, ami a versenyekről 
szól, és egy másikat, ami a járvány elleni 
intézkedések betartásáról. 

A japán szervezőkkel való együttműködés mindig az udvariasságra és 
a tiszteletre épült, azonban rendkívül nehézkes volt a nemzetre jellemző 
merevség okán. Az a makacsság, amivel végigvitték az Olimpiai Játékok 
lebonyolítását dicséretre és elismerésre méltó. Azonban ugyanez a sokszor 
minden gyakorlatiasságot és logikát nélkülöző konokság rengeteg álmatlan 
órát és plusz feladatot rakott az olimpiai bizottságok vállára. Ez volt az ára 
annak, hogy a pandémia közepette olimpiát lehessen rendezni.
Erre az elképzelhetetlen járványügyi felkészültségre (amely néha a többi 
szolgáltatás rovására ment) csak a japánok voltak képesek, ezért, és 
vendégszeretetükért pedig köszönet és hála illeti őket. Mi a kötelező 
maszkviselés, napi tesztelés és távolságtartás ellenére is át tudtuk élni az 
ötkarikás hangulatot, sőt mi több, a részvételünket sok szempontból igazi 
sikernek könyveljük el.
Hatalmas köszönet illeti Magyarország tokiói Nagykövetségének vezetőjét, 
dr. Palanovics Norbertet, valamint összes kollégáját a Nagykövetségen és 
a Tokiói Magyar Intézetben is. A Nagykövetség a kezdetektől, éveken át 
szorosan együttműködött a Magyar Olimpiai Bizottsággal az előkészületek 
minden fázisában.  Sajnos a járvány minden tervet felülírt. Az Olimpiai 
Játékok idején olyan intenzív és nélkülözhetetlen asszisztenciát biztosítottak 
a Csapat számára, ami nélkül komoly hátrányt szenvedett volna a helyszíni 
működésünk. Rengeteg időt és energiát szántak arra, hogy a részvételünk 
zökkenőmentes legyen és a korlátok ellenére minél ideálisabb feltételeket 
biztosítsanak csapatunk számára. Számtalan esetben a szervezők operatív 
működésének hiányosságai miatt az ő feladataikat vállalták magukra, 
például a számtalan repülőtéri transzfer biztosításával. Fantasztikus és 
példaértékű a hozzáállásuk, a csapat felé áradó szeretetük, amiért őszintén 
hálásak vagyunk!
Végezetül meg kell említeni, hogy nagyon büszkék vagyunk a csapatunk által 
elért eredményekre, de talán még annál is inkább a fegyelmezettségükre, az 
alkalmazkodásukra, arra, hogy minden nehézség ellenére a legjobbat adták 
magukból a versenyeken és azon kívül is. Az együttműködésük, az alázatuk 
nélkül nem tudtunk volna ilyen problémamentes részvételt magunk mögött 
hagyni. Rengeteg szabálynak és adminisztratív kötelezettségnek kellett 
megfelelni, és nem csak tűrték, de sportolók és szakemberek nap mint nap 
szó nélkül vetették alá magukat a legkellemetlenebb procedúrának is.
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A kiutazó egészségügyi csapat összetételét elsősorban a szövetségek igénye 
alapján állítottuk össze. Fontos alapelvünk volt, hogy a csapatsportok 
és a nagyobb létszámú csapatok (atlétika, úszás, vívás) saját megszokott 
orvosukkal és terapeutáikkal dolgozhassanak. A kiemelkedően sokféle 
sportot képviselő delegációt 4 központi orvos és 2 terapeuta segítette. 
A megszokott gyakorlattól eltérően az idén a Magyar Olimpiai Bizottság a 
koronavírus fertőzés veszélyére tekintettel kiemelt létszámú egészségügyi 
csapat kiutazását tette lehetővé annak érdekében, hogy a kiutazó 
delegáció ellátása minden eshetőségre felkészülve biztosítva legyen. 
Ennek az óvatosságnak egy másik pozitív hozadéka volt, hogy ezúttal szinte 
valamennyi eseményen jelen tudott lenni orvos és/vagy terapeuta. A 13 
orvosból öten teljesítettek szolgálatot a falu nyitásától a zárásig. A sportágak 
mellett összesen 22 terapeuta dolgozott, közülük két szakember részvételi 
költségeit a sportági szakszövetség finanszírozta. Több szakember nem 
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a tokiói központi faluban lakott részben a saját sportágának Tokión kívüli elhelyezése, 
részben a korlátozott falubeli férőhelyek, részben pedig szövetségi kérés miatt. 

Az utazási előkészületek során sportegészségügyi szempontból, ismételten figyelembe 
vettük a korábbi NOB haladó sportorvosi kurzuson hallottakat is. Az idei Olimpiai Játékokra 
való előkészületek során a várható hőség és magas páratartalomra való felkészülés mellett 
a pandémia jelentette a legnagyobb kihívást. 
A sportolók szűrését a kiutazás előtt az OSEI megkezdte, rendben lezajlott. A sportolók 
összességében jó állapotban érkeztek az Olimpiára. Két olyan súlyosabb sérült kvalifikált 
sportolónk volt, akiknek a sérülése bár műtétet igényelt volna, de a rendelkezésre álló 
rövid idő miatt kezelőorvosaik konzervatív kezelés mellett döntöttek. Mindkét sérült 
sportoló részt tudott venni a versenyeken, de sérüléseik kiújultak. Ennek ellenére egyikük 
pontszerző helyen végzett. Az időben megkezdett szűrést mindenképpen javasolt a 

központi egészségügyi csapat Dr. Tállay András vezető csapatorvos 
központi egészségügyi csapat Dr. Halasi Tamás Imre orvos 
központi egészségügyi csapat Dr. Matusovits Andrea orvos 
központi egészségügyi csapat Dr. Toman József orvos 
központi egészségügyi csapat Laszák László Attila gyógytornász 
központi egészségügyi csapat Moldvay Ildikó gyógytornász 
asztalitenisz Szvitán Krisztina masszőr 
atlétika Dr. Kiss Marianna orvos 
atlétika (Szapporó) Dr Varga Nóra orvos 
atlétika Igaz Bálint Gergely masszőr 
atlétika Szűts Zoltán masszőr 
atlétika (Szapporó) Horváth Márton György masszőr 
birkózás Hadi Gergely masszőr 
judo Dénes László János masszőr 
kajak-kenu Dr. Komka Zsolt Béla orvos 
kajak-kenu Illés Roland masszőr 
kajak-kenu Klenyán Tamás Rudolf masszőr 
kerékpár (országúti) (Fuji) Bódi Márton masszőr 
kézilabda Dr. Lohner Balázs orvos 
kézilabda Szikra-Mezey Csaba Péter masszőr 
öttusa Berka Imre masszőr 
úszás Dr. Sydó Nóra orvos 
úszás Bihari Zoltán Attila masszőr 
úszás (maraton) Dr. Csepregi Beáta Judit orvos 
úszás Györki Attila István masszőr 
úszás, maraton Kurucz Attila masszőr 
vitorlázás, szörf (Enoshima) Matics Zsolt masszőr 
vívás, öttusa Dr. Téglásy György orvos 
vívás Bodnár József László masszőr 
vívás Magyar Tímea* masszőr 
vívás Schöck Vilmos* masszőr 
vízilabda (férfi) Dr. Szigeti István orvos 
vízilabda (férfi) Eszlári Gergely masszőr 
vízilabda (női) Dr. Pavlik Attila Miklós orvos 
vízilabda (női) Horváth Ákos András masszőr

* Részvételükkel kapcsolatos valamennyi költséget a Magyar Vívó Szövetség fizette
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A NOB Orvosi Bizottsága néhány naponta különböző témában zoom 
szimpóziumokat tartott, sportáganként speciális kérdésekről, amelyek során 
mozgásszervi ultrahang vizsgálatokról, sürgősségi ellátásról is esett szó. Az 
évek óta rendszeresen alkalmazott sérülés és betegség regiszter most is 
működött. A korábbi adatokból megtudtuk, hogy az olimpikonok 10-14%-a 
számíthat az olimpia ideje alatt sérülésre és 6-10 %-a megbetegedésre. 

Az olimpia ideje alatt a COVID 19-cel kapcsolatos intézkedések dominálták 
az egészségügyi kérdéseket. A naponkénti nyálminta leadása nem okozott 
nehézséget, de fontos megjegyezni, hogy a negatív minta elvétve olyan 
sportolóknál vagy sportszakembereknél is megérkezett, akik az előző 
napon elfelejtettek mintát leadni. A mintavétel valóban nagyon kényelmes 
és egyszerű volt, de ez az eljárás nagyon sebezhetőnek tűnt. Semmilyen 
módon nem volt kontrollálva, hogy a minta valóban a vonalkódnak megfelelő 
egyéntől származott-e, nem volt minta átadás/átvétel, ezáltal nem lett volna 
bizonyítható, ha egy minta elveszik. Hasonlóan – doppinghoz hasonlóan „b” 
minta hiányában – probléma lehetett volna igazolni, hogy valóban a vizsgált 
egyén COVID-os, nem labor hiba történt-e. 

A NOB összegzése alapján kb. 600.000 COVID-teszt történt, a faluban összesen 
33 (sportoló + sportszakember) pozitív esetet találtak. Ilyen jellegű és mértékű 
vizsgálat eddig nem történt még a világon, körülbelül 20.000 embert érintett, 
akik nagyjából 85%-os átoltottsággal rendelkeztek, és az itt töltött 10-30 
nap alatt végig maszkot hordtak, rendszeresen fertőtlenítették a kezüket és 
a szociális távolságokat is tartották. A teljes magyar delegáció valamennyi 
elvégzett tesztje negatív volt, egy edzőnk került szoros kontaktként karanténba. 

Az olimpia alatt egy orrcsont és egy bordatörés történt, két korábban sérült 
vagy operált váll ficamodott, valamint egy keresztszalag hiányos térd mozdult 
ki. Ezeken kívül néhány túlterheléses sportártalom okozott problémát, 
sajnálatos módon közülük ketten nem is tudtak rajthoz állni. Egy sportoló 
érkezett friss, kiutazás előtti olyan vállsérüléssel, amivel sajnos a megkezdett 
intenzív terápia ellenére sem tudott rajthoz állni. 

Csapatunk szereplését a felsoroltakon kívül szerencsére semmi jelentősebb 
sérülés és betegség nem veszélyeztette. A néhány enyhébb felsőlégúti és 
gyomor-bél traktus érintő megbetegedés mellett egyéb egészségügyi probléma 
alacsony számban fordultak elő. A poliklinikán öt esetben történt röntgen 
és egy-két esetben MR vizsgálat, valamint a csapatszálláson berendezett 
rendelőnkben 10 alkalommal ultrahang vizsgálat. Kórházi ellátásra nem volt 
szükségünk. 

A csapat ellátásához megfelelő mennyiségű gyógyszert, kötszert, rögzítőt, 
terápiás és diagnosztikus eszközt hoztunk magunkkal. Ezek részben már a 
MOB tulajdonai voltak, részben a MOB közreműködésével kerültek beszer-
zésre. Nagyszerű rendelőt sikerült kialakítani, a tágas rendelő mellet kezelő és 
gyógytorna helyiségeket is üzemeltettünk.
Összességében elmondható, hogy egy nagyon jól szervezett, és egészségügyi 
szempontból is nagyon sikeres olimpián vettünk részt.

jövőben is elvégezni, de javasolt 1-2 héttel a kiutazás 
előtt a sportolókkal személyesen még konzultálni és 
ezen konzultáció eredményét is rögzíteni, így váratlan 
egészségügyi problémák talán kizárhatóvá válnának.
2020 decemberében a MOB Orvosi Bizottsága 
felvetette, hogy hasznos lenne mielőbb beoltani a tokiói 
kvalifikációra készülő sportolókat és szakembereket. 
A MOB Elnökségének és az EMMI egyetértésének és 
támogatásának köszönhetően, az OSEI keretein belül 2021 
februártól júliusig - egyetlen kivétellel – minden utazónál 
megtörtént mindkét Moderna/Pfizer oltás felvétele.
A minimumfeltételeknek megfelelően lezajlottak az előirt 
dopping-vizsgálatok is.  
Az idei olimpián még a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt 
fektettünk a prevencióra. Ennek megfelelően speciális 
maszkot viseltek versenyzőink a hosszú utazás során, 
ezzel sikeresen el tudtuk kerülni, hogy az összesen kb. 16 
repülőben töltött óra alatt a – nem COVID 19 miatt - felső 
légúti bántalmakban szenvedő utastársaiktól bármilyen 
fertőzést elkapjanak. A kényelmesen viselhető maszkot 
minden sportoló fegyelmezetten viselte. 
Az előkészület másik fontos része az volt, hogy az utazás 
előtt kb. 1-2 héttel minden versenyző probiotikumot kezdett 
szedni, amelynek igazoltan van olyan hatása, hogy az ún. 
utazási hasmenés kialakulásának kockázata jelentősen 
csökkenthető. A várt hatást sikerült elérni, a néhány 
gyomor-bélrendszert érintő megbetegedés elsősorban az 
ismerten kissé szennyezett vízben versenyző triatlonistákat 
érintette. 

Az átállás, a „jet leg” problémájának minimalizálása is 
mindig fontos feladat. Az előzetes javaslatunkat több 
sportoló megfogadva már Magyarországon elkezdte az 
alvás/ébredés, valamint az edzések időpontját a tokiói 
időzónának megfelelően kialakítani. Ezen versenyzők arról 
számoltak be, hogy nagyon könnyen át tudtak állni. Az 
utazás során, valamint az érkezést követő első napokban 
egyre több sportoló használt enyhe altatókat, ezek hatása 
is jótékonyan segítette az átállást. 

Az utazás és az olimpiai játékok teljes ideje alatt mind 
az egészségügyi stáb, mind a szervezők számtalanszor 
figyelmeztették az utazó csapatot, hogy használják az 
előre kiosztott, illetve a helyszíneken kikészített dezinficiáló 
spray-ket. Szintén a NOB kurzuson hangzott el egy 
felmérés eredménye, amely szerint az intézkedésnek kiváló 
prevenciós hatása van. 
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4 Budapesten: Vasvári Ferenc, Barát Kornélia, Balássy László, valamint 
két gyakornok: Lupkovics Dóra és Rada Bálint.
Tokióban: Gundel Takács Gábor (egyben sajtóattaché), Szántó Ruben, 
Merényi Krisztina, Bodaki Márk, Szalmás Péter, Molnár Ádám, Szalay-
Berzeviczy Attila, valamint a Special Effects Media munkatársai: Szanyi 
Hajnalka, Csuzi Márton, Molnár Mátyás, Nagy Dániel, Szabó Ferenc és 
Szebeni Gábor. A kommunikációs csapat munkáját segítette a MOB-
marketingcsapat részéről Báthori Zsófia és Bécsy Balázs is.
Az időeltolódás miatt indokolt volt a két stáb munkájának 
összehangolása, így gyakorlatilag naponta mintegy 20-22 órában 
végeztünk aktív kommunikációs munkát. 

A magyar sajtót a MOB által akkreditálva az alábbi újságírók és 
médiumok képviselték a tokiói olimpián:

Funkció Név  Médium 
újságíró Ambrus Gábor MTI 
újságíró Amler Zoltán Magyar Vízilabda Szövetség 
újságíró Balogh Péter Dávid Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
újságíró Csurka Gergely  Magyar Úszó Szövetség 
újságíró Dobos Sándor Honvédelmi Sportszövetség 
újságíró Futó Csaba 24.hu 
újságíró Gergelics József MTI 
újságíró Göbölyös András Origo 
újságíró Horn Andrea HVG 
újságíró Ilku Miklós Index 
újságíró Kaposi Dávid Infostart 
újságíró Kis Tamás MTI 
újságíró Kovács Attila Telex 
újságíró Kovács Erika Nemzeti Sport 
újságíró Lantos Gábor Origo 
újságíró Lódi Renáta MTI 
újságíró Nagy Roland Győr + Média 
újságíró Nedelykov Tamás Nemzeti Sport 
újságíró Novák Miklós Magyar Nemzet 
újságíró Palotai Barnabás Index 
újságíró Perjési Tamás Hír Tv 
újságíró Szűcs András Nemzeti Sport 
fotós Czeglédi Zsolt MTI 
fotós Cserta Gábor Magyar Vitorlás Szövetség 
fotós Derencsényi István Magyar Úszó Szövetség 
fotós Illyés Tibor  MTI 
fotós Kovács Tamás MTI 
fotós Mirkó István Magyar Nemzet 
fotós Tumbász Hédi Nemzeti Sport

TOKYO
2020

K o m m u n i k á c i ó s  t e v é k e n y s é g e k     
 

1 A  m a g y a r  s a j t ó  m u n k á j á n a k  
e l ő s e g í t é s e   

A MOB kommunikációs tevékenysége új arcát mutatta a tokiói 
olimpia felvezetése és a játékok során. Számos olyan eszközt 
használtunk, amelyek az új stratégiánk a részei. Megváltozott 
ugyanis a filozófiánk azzal kapcsolatban, hogy mi a MOB feladata 
az olimpizmus és az olimpikonok népszerűsítésében, valamint a 
szurkolókkal való kapcsolattartásban. Mindez tudatosan illeszke-
dik a Magyarock-koncepcióhoz. Ennek megfelelően a korábbinál 
nagyobb kommunikációs csapat dolgozott az olimpia alatt 
részben itthon, részben Tokióban.

Kommunikációs 
aktivitás
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Összesen 16 médium 22 újságírója és 7 fotósa vett részt az eseményen.
Ahogy mindenkinek, a sajtó munkatársainak is nehézséget okozott a szigorú járvány-
ügyi rendelkezések betartása anélkül, hogy a munkájuk ennek kárát látta volna. 
Összességében elmondható, hogy a várakozásokhoz képest gördülékenyebben 
sikerült ellátni a napi feladatokat és a kezdetben rigorózusnak mondható rendszerek is 
rugalmasabbá váltak.
Ezúttal is szükség volt a kiemelt – un. High Demand – eseményekre egy, az akkreditációt 
kiegészítő jegyre is. Ezek felvétele és szétosztása zökkenőmentesen zajlott, gyakorlatilag 
a sajtó minden munkatársa el tudta látni a feladatát.
A szövetségek által delegált fotósok részvételének feltétele volt, hogy megosztották 
velünk fotóikat, amelyeket a MOB sajtóirodája archíválhatott, felhasználhatott. A MOB 
fotóarchívuma így Tokióban jelentős mértékben bővült.

Részben a távolság, részben a versenyek egyidejűsége miatt kétszer szerveztünk online 
sajtótájékoztatót, amelyekre egy Teams-meeting keretében került sor. Ezeken a sajtó 
itthon dolgozó munkatársai is nagy számban vettek részt, a módszer általános sikert 
aratott, így a jövőben is alkalmazható.
Magyar olimpikonok sérülései, és annak következményei – visszalépés, csere –, illetve 
egy kisebb fegyelmi vétség miatt kellett sajtóközleményt kiadni. 
Tartalmainkat - szöveges, videós, infografikás, fotós - számos médium, szövetség átvette, 
megosztotta, jellemzően forrásmegjelöléssel.

Az elmúlt időszakban jelentősen átalakult a MOB kommunikációs filozófiája. Ennek 
eszközeként új portfóliót alakítottunk ki, amely több elemből áll: MOB-honlap (olimpia.hu), 
MOB-LinkedIn, Magyarock-honlap, Magyarock-Instagram, Magyarock-Facebook, Magyarock-
TikTok, Magyarock-YouTube. 
Az új filozófia lényegi eleme a saját tartalom gyártása. Ez indokolta a nagy létszámú kommu-
nikációs stábot, de ebben jelentős részt vállalt a budapesti csapat is. 
A MOB hivatalos honlapján Rio után a játékokra az archívumban fellelhető aloldalt hoztunk 
létre. Az olimpia.hu folyamatos tartalomfrissítése az olimpia alatt: napi program, eredmények, 
összefoglalók, több mint 70 képgaléria, több ezer fotó, dicsőségtabló, éremtábla. A riói 
olimpiától kezdődően (felvezetéssel együtt) a honlapon több mint 600 cikk foglalkozik a tokiói 
olimpia vonatkozásaival. 
A Magyarock közösségimédia-oldalai szintén igen aktívak voltak a játékok teljes időtartama alatt. 
A belső gyártású tartalmak valamennyi felületen illeszkedtek az adott platform sajátosságaihoz, 
amelynek hatására jelentős követőtábor-növekedést produkált az összes általunk gondozott 
oldal. Az eredményeket, az olimpiát megelőző felvezető időszakot és az utókommunikációt 
is figyelembe véve vizsgáltuk, így a számok a június 1. – augusztus 31. közötti intervallumot 
foglalják magukba.
A Magyarock Facebook-oldalának követői bázisa ezen ciklusban 8.876-ról 32.829-re nőtt. A 
vizsgált időszakban összesen 3.632.508 felhasználót ért el a platformon létrehozott többszáz 
bejegyzés. A 3 hónapos időtartam alatt a posztok 1.119.258 reakciót, 52.632 megosztást és 
25.801 kommentet gyűjtöttek be.  A legnépszerűbb tartalom a Lőrincz Viktorról készült videó 
volt, ahol a birkózó saját testvérének olimpiai döntőjében szurkol. A felvétel 1,4 millió emberhez 
jutott el, 697.000 megtekintést számlál, valamint 47.100 reakciót váltott ki. 

2 S a j t ó t á j é k o z t a t ó k  s z e r v e z é s e  é s  
e g y é b  s a j t ó i n f o r m á c i ó k  s z o l g á l t a t á s a  

3 M O B  s a j á t  k o m m u n i k á c i ó s  
t e v é k e n y s é g e  
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Szintén jelentős követőszám-emelkedést produkált a Magyarock Instagram-oldala, 
amely 5.629-ről 34.047 követőre nőtt augusztus 31-ig. A felvezető időszakban elindított 
Instagram-nyereményjátékunk (amelynek fődíja egy teljes tokiói olimpiai ruhacsomag 
volt) komoly sikert aratott: hatására több mint 5.000 követő érkezett a platformra. Az 
érdeklődés a vizsgált periódusban végig kitartott, összesen 787.893 felhasználóhoz 
jutottak el a Magyarock Instagram-tartalmak, amelyekre 1.479.036 kedvelés és 12.010 
hozzászólás érkezett. A legnépszerűbb bejegyzés Cseh László és Kós Hubert közös képe 
volt, amely 247.617 emberhez jutott el, valamint 16.756 kedvelést gyűjtött be.

A Magyarock Tiktok-oldala július 11-én indult útjára, és a platformon jelentkezett a 
legnagyobb követőbázis-emelkedés: augusztus 31-én már 30,2 ezer felhasználó követte 
a profilt. A videókra összesen 368.300 kedvelés érkezett, a legnépszerűbb bejegyzés az 
olimpiai kólaautomatákat bemutató tartalom, amely 639.900 megtekintést és 47.900 
kedvelést produkált.

A Magyar Olimpiai Bizottság LinkedIn-oldalát július elsején indítottuk. Az olimpia alatt 
sikerült közel 3.000 követőre feltornázni, Szilágyi Áron győzelme például kiugróan 
magas, 6.500 kedvelést és 218.585 organikus elérést hozott.

Június 1. és augusztus 31. közötti időszakban 51 darab videó ment ki a Magyarock 
YouTube csatornájára. Ezek bontásban: 2 db a ruhaátadóról; 2 db a foci Eb-hez 
kapcsoltan; 2 db sportág bemutató; 3 db érdekességvideó; 27 db olyan tokiói videó, 
amelyben az olimpikonjainké volt a főszerep; 14 db influencer-videó; 1db pedig Szilágyi 
Áron portréfilmjével kapcsolatosan. Az ezen időszak alatt posztolt legnézettebb videó 
a Hosszú Katinkával készült mélyinterjú volt, amelyet közel 180.000-en tekintettek 
meg, majd ezt követi 155.000 fölötti megtekintéssel a Sigér Dáviddal és Nagy Ádámmal 
készült 30mp-es kihívás, a bronzérmet pedig a Cseh Lászlóval készült ugyancsak falubéli 
mélyinterjú szerezte meg. A legtöbb néző az úgynevezett „Javasolt videók” kategóriából 
került ki, a megtekintések 40%-a innen jött, ezzel szemben külső forrásból pl. Facebook-
megosztás, csak 5,3% volt. 

Földrajzilag nézve a legtöbb megtekintője Magyarországon (86,8%) van a videóinknak, 
de a szomszédos országokon és az Egyesült Királyságon kívül az Egyesült Államokból 
is 11.139 kattintás érkezett rájuk. Érdekesség, hogy az átlagos megtekintési időtartam 
(6:57 perc) nálunk a legnagyobb. A nézők életkorát tekintve a 18-34 éves korosztály 
a legaktívabb, nemekre lebontva pedig 63%-ban a férfiakat érdeklik a YouTube-os 
tartalmaink. Június végén 14.000-en voltak feliratkozva a csatornánkra, augusztus végén 
ez a szám már közel 30.000 volt. Kommunikációs eszközöket tekintve a megtekintések 
57,5%-a mobiltelefonról történik, 27,3%-a számítógépen, a maradék pedig TV-n, 
táblagépen és játékkonzolon nézi meg a videóinkat. 
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Az itthoni csapat fő feladatai a kiutazott csapat támogatása, a sajtómegkeresések, 
interjúigények koordinálása, az olimpia.hu és a LinkedIn-oldalunk folyamatos tartalom-
frissítése. Fontos volt a közreműködés a hazai sajtónyilvános események szervezésében 
(vívók, úszók érkezése, csapat fogadása). Nagy igényt szolgált ki a sajtó folyamatos 
tájékoztatása a sportolók érkezéséról, illetve a helyi, online sajtótájékoztatók szervezési 
támogatása (hegyikerékpár, vitorlázás). 
A tevékenységhez tartozott az olimpia rajtján online, a játékok után nyomtatott csapat-
könyv megjelentetése és a Magyarok az olimpiai játékokon című MOB-kiadvány tartalmi 
frissítése.

Az olimpia.hu honlap jobb oldali harmadában minden nap felkerült az aznapi magyar 
program, belinkelve a rajtlistákkal, illetve a versenyszám befejeztével azonnal a hivatalos 
eredménnyel. 
Az olimpia.hu honlap első oldalán volt egy ablak, ahol menü által vezérelve megtalálható 
volt minden magyar sportoló összes tokiói eredménye, a dicsőségtábla (1-6. hely), az 
érem és ponttábla azonnali frissítéssel. Tokióból 4 fotós töltötte fel az erre a célra 
létrehozott Dropbox-mappába a fényképeket. Ezekből minden nap készült fotóalbum, 
így összesen 72 albumban több ezer kép lett feltöltve honlapunkra. Minden nap egy 
összefoglaló cikkel zártuk le a napi eseményeket, amely cikkekben a magyar sportolókról 
olvashattak az érdeklődök.

Idén kísérleti jelleggel, a Millenáris megkeresésének eleget téve, a Bajnokok Parkja 
rendezvény részeként „életre kelt” a Magyarock Lounge. Az időeltolódás nem tette 
lehetővé a kivetítőn történő élő közvetítést és ezáltal egy klasszikus szurkolói zóna 
kialakítását. A lounge minden nap 16:00 és 20:00 óra között tárta ki kapuit, színpadán 
pedig az aktuális versenynap eseményeire reflektáltak a meghívott vendégek, akik 
között volt olimpiai bajnok, olimpiai érmes, olimpikon, illetve edző, hozzátartozó. 
Később, az időközben hazaérkezett tokiói olimpikonok közül eljött beszélgetni Siklósi 
Gergely és edzője, Dancsházi-Nagy Tamás, Tóth Krisztián, Milák Kristóf, Szilágyi Áron, 
Decsi Tamás, Gémesi Csanád és Szatmári András, Cseh László, valamint Dr. Sós 
Csaba szövetségi kapitány.  Amikor pedig volt rá lehetőség, az olimpiai faluból élőben 

jelentkeztek be olimpikonjaink. A lounge műsorát egymással egyeztetve állította 
össze Szabó Gabriella és Vajda Krisztina, akik a meghívott vendégekért feleltek, 
valamint a szerkesztő Suba Kata; a tokiói olimpikonok, valamint az olimpiai faluból 
élőben bejelentkező sportolókat Barát Kornélia itthonról, a tokiói kinti csapat – 
Gundel Takács Gábor, Bodaki Márk, Szántó Ruben – segítségével koordinálta. A 
beszélgetéseket egymással vetésforgóban három tapasztalt műsorvezető, név 
szerint Fazekas Erzsébet, Szalay Edit, illetve Petúr András vezette. 
Általánosságban elmondható, hogy a lounge látogatottsága egyfelől függött a  
Millenáris látogatottságától, valamint a meghívott vendégek személyétől is. A 
hazatérő tokiói hősökkel való találkozás lehetősége és maga a beszélgetés volt 
a legvonzóbb programpont. A legsikeresebb ezek közül Siklósi Gergelyé, Szilágyi 
Ároné és Milák Kristófé volt.
A budapesti csapatunk fontos feladata volt, hogy népszerűsítse az eseményt, 
illetve beszámoljon az ott történtekről. Ez részben az időeltolódás, részben a gyors 
reakciókat és megoldásokat igénylő munka nehézsége miatt nem mindig volt 
egyszerű feladat.

Összességében elmondható, hogy a tokiói olimpia új fejezetet nyitott a MOB 
kommunikációs életében. Az eredmények visszaigazolták, hogy az olimpiát 
megelőző időszakban kialakított filozófia jó irányt mutat. Rendkívül hasznos 
tapasztalatokat gyűjtöttünk, ezek feldolgozása az olimpia után megkezdődött. Az 
eredmények és a visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak és azt sugallják, 
hogy ezen az úton kell és érdemes tovább haladni. A MOB, az olimpizmus, a 
Magyar Olimpiai Csapat, a magyar sportoló és a Magyarock-márka olyan értéket 
képviselnek, amelyek megőrzése, ápolása és erősítése továbbra is jelentős 
kommunikációs jelenlétet kíván.

4 B u d a p e s t i  t e v é k e n y s é g  
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A tokiói olimpiával kapcsolatos marketingfeladatok jellegük szerint 
három nagy csoportba oszthatók. 
Egyrészt, mint mindig, segítséget nyújtottunk az olimpiai csapat 
kiszolgálásában, felszerelésében, mind a felkészülés időszakában, mind 
közvetlenül a kiutazás előtt. Ez a feladat a Magyarock márkafilozófiának 
megfelelően ezúttal azzal egészült ki, hogy a sportolókkal igyekeztünk 
közvetlenebb, személyesebb kapcsolatot teremteni, hiszen a márka 
hosszú távú sikerességének elengedhetetlen feltétele, hogy maguk az 
olimpikonok is szeressék, magukénak érezzék azt.
A másik fontos feladatcsoport a Magyar Olimpiai Csapat márkájának, 
azaz a Magyarock láthatóságának biztosítása volt, ismertségének és 
népszerűsítésének növelése érdekében. A tokiói előkészületek nehéz-
ségei, bizonytalanságai rányomták a bélyegüket erre a munkára – 
legfőképp tervezési- és erőforrásmenedzsment szempontból –, de ennek 
ellenére ebben sikerült szintet lépnünk a korábbi olimpiákhoz képest.
A harmadik, és egyben leginkább „marketinges” feladat az olimpia 
évében mellettünk álló partnerek szerződéseinek, operatív ügyeinek, 
kéréseinek kezelése, valamint az olimpiával kapcsolatos aktivitásaik 
háttértámogatása volt. A partnerekkel kapcsolatos egyik legklasszikusabb 
feladat, az olimpiai vendégutaztatás ezúttal az ismert tokiói korlátozások 
miatt szinte a nullára csökkent, de ennek ellenére igyekeztünk a 
partnereknek jó élményeket, emlékeket szerezni ezzel a rendhagyó 
olimpiával kapcsolatban. 
A beszámoló következő részében a fenti három fő feladatcsoportot 
értékeljük részletesebben.  

Az olimpiára készülő sportolók felkészülését jelentős mértékben tudtuk 
segíteni a MOB partnerek szolgáltatásainak továbbadásával. Ezek közül 
kiemelendő a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal kötött szerződésünknek 
köszönhető Toyota sportolói flotta, amelyet egyedülálló módon saját 
erőből, azaz külső finanszírozó nélkül tudtunk fenntartani folyamatosan, 
az olimpiát megelőző harmadik évtől. 2018-ban 15, 2019-ben 28, 2020-
ban pedig már 32 sportoló vezethette a Magyarock-os Toyota hybrid 
C-HR-t (2021. október 31-ig).
Új partnerként lépett be a szponzori körbe 2021-ben a SYNLAB, Európa 
és Magyarország legnagyobb laborszolgáltatója. A sportdiagnosztikai 
üzletág által kifejezetten az élsportolóknak kidolgozott, 3 féle sportlabor 
csomagot összesen 65 sportoló vette igénybe 2021. áprilistól júniusig. 
Sporttudományi szempontból, és a legális teljesítményoptimalizálás 
szempontjából is nagy fantáziát van az együttműködésben.
A kiutazó csapatnak szokás szerint a Magyar Posta Biztosító nyújtott 
utasbiztosítási szolgáltatást. Ezzel párhuzamosan egy 250 fős sportolói 
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keretnek speciális sportbaleset- és kockázati életbiztosítást is kötöttünk, valamint 
a csapat főorvosával, Dr. Tállay Andrással egyeztetve egy 20 fős, válogatottak 
mellett dolgozó orvosi csapat részesült egészségügyi felelősségbiztosításban is.
A csapat ruházata, felszerelése mindig nagy figyelemmel kísért ügy az olimpia 
előtti időszakban. A formaruházatra kiírt pályázat eredményhirdetése 2019. 
ősszel megtörtént, a gyártás az olimpia halasztásáig még nem kezdődött 
el, így azt át lehetett ütemezni 2021-re. Az adidas felszereléseket szintén 
megrendeltük 2019-ben, a szállítást sikerült leállítani és átütemezni 2021-re. A 
méretvételre március-áprilisban került volna sor, de a halasztás bejelentésekor 
ezt felfüggesztettük és szintén 2021-re ütemeztük át.

Amellett, hogy a csapatnak egy kifejezetten gazdag, terjedelmes csomagot 
sikerült biztosítanunk, sajnos rögzítenünk kell azt is, hogy a COVID-19 járvány 
következményei több oldalról is komoly logisztikai kihívás elé állítottak minket, 
de ezen kívül a saját kollekciónk gyártásával kapcsolatban is szereztünk értékes 
tapasztalatokat.

A csapat formaruháját a NUBU magyar designer márka biztosította, amit a 
MOB által felkért szakmai zsűri választott ki. A látványos kollekció alapvetően 
pozitív kritikákat kapott, de a gyártással már sajnos akadtak gondok. Egyrészt 
a járvány egyik gazdasági, teljes iparágat érintő következménye, hogy az 
alapanyagbeszerzés, a nemzetközi szállítmányozás, az alvállalkozói munkák 
rendkívül bizonytalanok, nehezen tervezhetőek, ellenben sokkal drágábbak 
lettek. Másrészt a tokiói korlátozások értelmében csak olyan személy utazhatott 
ki az olimpiára, aki akkreditációval rendelkezett, érdemi munkát pedig csak 
A kategóriás akkreditációval tudtak végezni a sportági kísérők. Így az ebben 
a kategóriában akkreditált, ezáltal ruházatra is jogosult csapattagok száma 
az előre tervezettnél jóval magasabb lett. Ráadásul mind az akkreditációs 
szabályok változásának, mind a felborult sportági kvalifikációs menetrendeknek 
köszönhetően a szokásosnál később váltak biztossá a kiutazó csapattagok. 
Mindez nagyon nehezen volt lekövethető gyártási szempontból.  
Az adidas sportruházati kollekcióra esztétikai szempontból nem volt panasz. 
Amit hiányoltunk belőle, azok a természetes alapanyagokból készült, lazább, 
kellemesebb viseletet biztosító darabok voltak, ezeket a Magyarock saját 
kollekciójából pótoltuk. A fent leírt iparági nehézségek az adidas szállításokat is 
érintették, a kollekcióból egy tétel (rövidnadrág) egyáltalán nem érkezett be, a 
podium melegítőgarnitúrából a nadrág és a cipő pedig olyan jelentős késéssel, 
hogy ennek kiosztására már nem tudott sor kerülni. Az előre nem tervezhető 
nagy mértékű létszámváltozás itt is megnehezítette a megfelelő kiosztást, mind 
mennyiségben, mind méretben.   
A pamut alapanyagú ruházati termékek, pólók, pulóverek, zipzáras kapucnis 
felső mellett egyéb Magyarock kiegészítőket is biztosítottunk a csapatnak, 
baseball sapkákat, kulacsot, csomagcímkét, kisebb szóróajándékokat és persze 
az elengedhetetlen MOB-os és Magyarockos kitűzőket. A csomagot a Béres 
vitaminjaival és étrendkiegészítőivel tettük teljessé. 
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A 2020. július 24-én útjának indult Magyarock 
márka előtt nagy tesztként állt a tokiói olimpiai 
játékok. A legfőbb célunk az volt, hogy a 
Magyar Olimpiai Csapat logójának a sportolók 
ruházatán való minimális megjelenésétől több  
szintet ugorva mind a sportolók, mind a szur- 
kolók, mind a partnerek számára látható, 
felismerhető, beazonosítható, és legfőképpen 
szerethető márkaként jelenjünk meg. 
Számíthattunk arra, hogy az olimpiát egyéb-
ként is övező közfigyelem segítségünkre lesz 
majd ebben, ugyanakkor fontos volt, hogy ne  
hagyatkozzunk csak az olimpia, mint nem-
zetközi esemény hírértékére vagy a csapat 
eredményességére, hanem alakítsuk ki és 
erősítsük meg a márka önálló vonzerejét.

Ennek egyik legfontosabb alapja a sportolók korai 
bevonása volt. Már 2019 év végén elkezdődött, majd az 
olimpia halasztása miatt kicsit megtorpant, végül 2021 
nyarán fejeződött be a mintegy 300 sportoló nagyszabású 
fotózása, aminek az eredménye egy hatalmas és nagyon 
színvonalas, számos célra használható fotóanyag lett. 
Ezek felhasználásával készültek többek között a tavalyi 
márkaindító kampányunk anyagai és a Pöttyös Túró 
Rudi gyűjthető sportolói kártyái, valamint az alábbi, 
olimpiához kötődő megjelenéseink zöme is.  
Magyarock image kampány
Júliusban egy kisebb médiakampányt folytattunk, első-
sorban online banner megjelenésekkel, néhány PR cikkel  
és 4 db print hirdetéssel kiegészítve a GEO, a Marie 
Claire, a Nők Lapja Nyár és a National Geographic maga-
zinokban. Az olimpia alatt ezeket saját posztként is 
megjelenítettük a Magyarock közösségi oldalain. 
A kampánykreatívok alapja a fent említett sportolói 
fotózás anyagaiból született, 10 sportoló – Baji Balázs, 
Csipes Tamara, Jakabos Zsuzsanna, Karakas Hedvig, 
Kopasz Bálint, Lőrincz Tamás, Márton Anita, Nagy Viktor, 
Szilágyi Áron és Varga Dénes – szereplésével készült 9 db 
exkluzív kép volt. 

2 M a g y a r o c k 
  

KOPASZ BÁLINT VAGYOK, 
BÍROM A NYOMÁST

KOPASZ BÁLINT VAGYOK, 
OLIMPIKON KAJAKOS



SZILÁGYI ÁRON VAGYOK, 
OLIMPIKON VÍVÓ

SZILÁGYI ÁRON VAGYOK, 
FEKETEÖVES ACTIVITY-S



METRO GALÉRIA
A metrókiállítások szervezőivel együttműködve július közepétől szeptember 
közepéig volt látható 50 olimpikon fotója a budapesti metrókocsikban a 2-es, 
3-as és 4-es vonalakon. A képek érdekessége, hogy lentikuláris technológiával 
készültek, ezzel szokatlan, plusz élményt nyújtva a nézőnek.

KÖZÖSSÉGI MÉDIAMEGJELENÉSEK
A tavalyi, márkaindító „Mi vagyunk” kampányunkhoz hasonlóan fontosnak 
tartottuk, hogy minden sportoló aktív részese legyen a Magyarockhoz 
kapcsolódó kommunikációnak, érezzék maguk mögött a közösség támogatását 
és azt, hogy ezek a megjelenések nekik, róluk szólnak. Ezért minden, olimpián 
résztvevő sportolónak készítettünk egy saját, személyre szabott képet, 
amelyet tetszés szerint megoszthatott a közösségi oldalain. Ezen felül a social 
media csatornáink olimpia alatti működését más marketingkommunikációs 
eszközökkel is igyekeztünk segíteni, így például Facebook szurkolói képkeretet, 
éremszerzéshez gratuláló, eredményközlő és egyéb sablonokat készítettünk.

RENDEZVÉNYEK
A Magyarock megjelenés szempontjából a legfontosabb rendezvényünk a 
„Dress Code: Magyarock Tokió 2020”, azaz a sportolói felszerelésátadás volt 
az Erzsébet téri Akvárium Klubban, június 8-28. között. A központi, belvárosi 
helyszínválasztásnak két oka volt: egyrészt a sportolóknak szerettünk volna a 
korábbi olimpiákhoz képest egy látványosabb eseményt és emlékezetesebb 
élményt nyújtani az olimpiai felszerelésátadással kapcsolatban, másrészt 
szerettük volna, ha a nagyközönség is beláthat a kulisszák mögé és részesévé 
válhat az olimpiát övező izgalmas készülődésnek. A sportolók tekintetében 
elmondhatjuk, hogy a cél megvalósítása sikerült, élvezték az őket körülvevő 
figyelmet, a Magyarock jelenlétét mind arculatban, mind az esemény 
szellemiségében. A Pöttyös és Coca-Cola hűtőkkel felszerelt pihenősarokban 
szívesebben várakoztak, és a fotófalnál is sokan álltak a MOB kommunikációs 
csapata és a sajtó rendelkezésére. A nagyközönség bevonása már kevésbé 
mondható sikeresnek, de jó tapasztalat volt, hogy az Akvárium melletti füves 
területre, a labdarúgó EB szurkolói teraszára kitelepült Magyarock sarok már 
annál inkább vonzotta a „civil” érdeklődőket.
Rögtön a Dress Code: Magyarock Tokió 2020 eseményünk után átköltöztünk a 
Millenáris Parkba, ahol a Millenáris vezetésével folytatott hosszas és nehézkes 
egyeztetések után, a tervezettnél jóval nagyobb energiabefektetéssel ugyan, 
de létrejött a Magyarock Lounge, amely július 23-tól egészen az olimpia végéig 
működött a Nemzeti Táncszínház előterében.

EGYÉB MAGYAROCK MEGJELENÉSEK
Az egyéb megjelenések és aktivitások közül meg kell említenünk a tokiói 
Magyar Kulturális Intézetet, amely az olimpia idejére Magyarock külsőt öltött, 
és az épületen belül egy mini kiállítást is szerveztek a kampányaink során és 
a csapatkönyvben felhasznált „tükrös” sportolói fotókból. A Magyarock dizájn 
a tokiói magyar nagykövetség épületén is visszaköszönt. A Nagykövetségnek 
köszönhetjük a Shibuyában, Tokió legforgalmasabb kereszteződésében 
lévő óriáskivetítő kibérlését is, amin a Magyarock image klipje került több 
alkalommal lejátszásra. 

Az Olimpiai Falu dekorációjában a szokásos nemzeti 
zászlókon kívül ezúttal a Magyarock arculat is megjelent. 
Ezen a téren sikerrel vettük fel a versenyt a „nagy de-
koratőröknek” számító olaszokkal, angolokkal.
Az augusztus 20-i, állami ünnepségek részeként a 
Március 15. téren került sor a Sporthősök kiállításra 
és az ehhez kapcsolódó programokra, amelyekben a 
szervezők felkérésére a Magyarock is megjelent.
Az olimpiai csapatkönyv rendhagyó módon az olimpiát 
követően készült el nyomtatott formában, az olimpia 
alatt egy elektronikus, szűkített változata volt elérhető.
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További, projekt alapú együttműködéseink a FrieslandCampinával (Pöttyös), 
valamint a Magyar Postával és a Magyar Nemzeti Bankkal voltak.   
Az olimpiával kapcsolatos partneri kampányok és aktivitások meglehetősen 
nagy szórást mutattak, közülük az alábbiak említendők.
Az Adidas a Punnany Massif zenekarral közös produkcióval, egy szurkolói 
dallal jelentkezett, amelynek a klipjében számos olimpikon szerepelt. Az 
olimpia alatt leginkább egy külön erre a célra létrehozott Instagram oldalra 
koncentrálták az olimpiai kommunikációjukat.
A COOP a már hagyományossá vált szurkolói üzenetgyűjtést szervezte meg 
újra, a mintegy 2300 üzletből álló országos hálózatában. Ezen kívül ők is 
elsősorban közösségi média oldalakon folytattak kampányt, 4 sportoló – Cseh 
László, Csipes Tamara, Jakabos Zsuzsanna, Kovács Sarolta – részvételével.  
A Magyar Posta Biztosító a riói olimpiához hasonló, a csapat eredményes-
ségével összefüggő kedvezmény akciót hirdettek postahelyi plakátokon 
és rádióban, emellett egy hosszabb, nagyon tartalmas image filmet is 
készítettek online felületekre, számos volt olimpikonnal, élsportolóval arról, 
hogy mit jelent számukra az olimpia és mit üzennek a következő olimpikon 
generációknak. 
A SYNLAB és a Tippmix egyaránt image típusú kampányokat futtatott az 
általuk támogatott sportolókkal – a SYNLAB a csúcsteljesítményre és az ahhoz 
szükséges professzionális háttértámogatásra, míg a Tippmix a sportolók és a 
szurkolók összetartozására, a közösségben rejlő erőre helyezte a hangsúlyt.
A projekt együttműködéseink közül Magyarock szempontból leginkább a 
Pöttyös szurkolói kampánya volt releváns, a hozzá kapcsolódó gyűjthető 
sportolói kártyákkal és a Magyarock logóval brandingelt Túró Rudi termé-
kekkel. A tokiói olimpián résztvevő magyar csapat tiszteletére a Magyar 
Postával emlékbélyeget, a Magyar Nemzeti Bankkal közösen pedig emlék-
érmet adtunk ki.   
Az olimpia időszaka alatt a partnereknek hozzáférést biztosítottunk a sporto- 
lókról készült akkreditációs képekhez, valamint a helyszínen készült sport-
fotókból készült napi válogatáshoz is, amelyet szigorú feltételekkel augusztus 
10-ig használhattak fel közösségi médiás megjelenéseikben.  
A tokiói olimpián bevezetett rendkívüli korlátozások miatt a partnereknek 
hagyományosan felajánlott utazásra nézőként nem volt lehetőség. Partnereket 
az olimpiára akkreditálni nincs módunkban, de ezúttal úgy döntöttünk, 
hogy négy kiemelt partnerünknek mégis felajánljuk ezt a lehetőséget, mint 
egyetlen útját annak, hogy kint a helyszínen, „élőben” tapasztalhassák meg 
az olimpia hangulatát. Az MVM, a Szerencsejáték Zrt., a SYNLAB és a COOP 
vezetői közül végül csak az utóbbiak vállalták az utazást, így a tokiói olimpián 
a COOP képviseletében két főt láttunk vendégül. 

A tokiói olimpia évében az alábbi 
partnerekkel dolgoztunk együtt:
 
Adidas
Béres 
COOP 
Hunguest Hotels 
Magyar Posta Biztosító 
MASPED Zrt.
MVM
SYNLAB
Szerencsejáték Zrt. (Tippmix)
Toyota

3 P a r t n e r e k  
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A Magyar Csapat tokiói szereplése minden előzetes várakozást felülmúlt a 
megszerzett 20 éremmel, 22 pontszerző helyezéssel, és a további 11 db. 7-8. 
helyezéssel. 
Ahhoz, hogy megfelelő kontextusból vizsgáljuk ezt a teljesítményt, összehasonlítás 
gyanánt segítségül hívtuk a 2012-es londoni és a 2016-os riói eredményeket.
Rióban öttel, Londonban kettővel kevesebb érmet szereztünk, mint a japán 
fővárosban. A pontszerző helyek esetében is a tokiói szereplés viszi a prímet. 
Rióban 10, Londonban 16 pontszerző helyünk volt. Rióból 9 további 7-8. helyezést 
vihettünk haza, Londonban ugyanez a szám 5 volt. Megállapíthatjuk tehát, hogy 
Tokióban mindhárom kategóriában előrelépett az olimpiai csapatunk.  
Az érmeken Tokióban 9, Rióban 4, Londonban pedig 8 sportágunk osztozott. 
Tokióban 9 sportágunk hozott 4-6. helyezést, ugyanez a szám Rióban 6, 
Londonban pedig 7 volt. 
Nagyon fontos kiemelni azt a szempontot, hogy amíg Rióban abszolút az lehetett 
az észlelésünk, hogy 2-3 szupersztárunk viszi a hátán a magyar csapatot, addig 
Tokióban sokkal színesebb volt a paletta, többféle sportág és több sportoló 
váltotta érmekre az esélyeket.
Az érmek számának tekintetében a házi pontversenyt a kajak-kenu nyerte, második  
helyre holtversenyben az úszás és a vívás érkezett meg, a dobogóra még a 
birkózás fért fel.
A legtöbb 4-6. helyezést az úszás hozta, őket szorosan követi a kajak-kenu, a 
birkózás ebben a kategóriában is elcsípte a dobogó harmadik fokát.
Az olimpiai pontok megszerzésének tekintetében: kajak-kenu, úszás, vívás az 
első három sorrendje.
Az 1-8. helyezések összevetésében is Tokió vezet 53 ilyen eredménnyel, ezt követi 
Rió 34 ebbe a kategóriába tartozó kimenettel, Londonban ez a szám 39 volt.
Legjobb olimpiai szereplését teljesítette a triatlon, a vitorlássport, a kerékpársport, 
a női vízilabda és a karate is.
A szövetségi prognózisok alapján a Magyar Csapatnak 137-202 olimpiai pont 
között kellett volna eleget tennie, ezt a megszerzett 156 ponttal teljesítette is.  
Érdemes egy pillanatra elidőzni a megelőző három olimpia létszámtípusú 
adatainál is. Tokióban 175, Rióban 160, Londonban 152 sportolót jegyzünk.
Tokióban összesen 33 sportág 50 szakága szerepelt a programban, ebből 
23 sportág 27 szakágában indult magyar. Londonban és Rióban egyaránt 18 
sportágban versenyeztek magyarok, igaz, itt még kevesebb sportágat tartalmazott 
a program (26, illetve 28). 
Összesen 339 versenyszámból 90-ben voltunk érdekeltek Tokióban, Londonban 
ugyanez a mutató 302/87, Rióban 306/90. 
A szövetségi prognózisok alapján 211-239 közötti résztvevővel számolhattunk 
volna Japánban, ez végül a valóságban 175 fő lett.
Fontos kiemelni, hogy Tokióban 25 év után volt magyar íjász is, taekwondóban és 
RG-ben 20 év után versenyzett ismét magyar sportoló. 
Megállapítható, hogy a nagytotál abszolút pozitív, de az árnyalt, teljes kép az 
alábbi, sportági elemzések után domborodik ki. 6

1. számú melléklet
Sportági értékelések
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A s z t a l i t e n i s z 

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Majoros Bence egyes kiesett 65 2. fordulóban 

Szudi Ádám vegyes páros 9-16 16 16 között kiesett 

Madarász Dóra egyes kiesett 70 1. fordulóban 

  csapat 9-16 16 nyolcaddöntő: HUN-JPN 0 - 3 

Pergel Szandra csapat 9-16 16 nyolcaddöntő: HUN-JPN 0 - 3 

  vegyes páros 9-16 16 16 között kiesett 

Póta Georgina egyes kiesett 70 16 között 

Fazekas Mária csapat 9-16 16 nyolcaddöntő: HUN-JPN 0 - 3

ASZTALITENISZ OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0-1 0 3 5

Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág 3 fő kvalifikációját tartja reálisnak (2 női, 1 férfi versenyző).

MOB előrejelzés 2019 július
Elsősorban női versenyzőinknek és a vegyes párosnak van kijutási esélye, a férfi szakágban 
bármilyen kvóta megszerzése kisebb csoda lenne. A MOB 3-4 fő kvalifikációjával számol, 
pontszerző helyre nem számít.

A sportág utolsó olimpiai eredménye Bátorfi Csilla és Tóth Krisztina nevéhez 
fűződik. A 2000-ben rendezett sydney-i olimpián női párosban lettek 4. helye-
zettek. Világbajnokságon alig volt 1-6. helyezésünk, a női csapat lett 5. 2008-
ban. Európa-bajnokságokon az elmúlt két évtizedben a női eredmények voltak 
hangsúlyosak, de az utolsó évtizedben inkább pontszerző, mint érmes volt a 
csapat, míg 2010-ig több érmet is szereztek a hölgyek.

A fenti MOB előrejelzés és az elmúlt évtizedek eredményei között látszik 
összhang. Vélhetően a 2010-ig elért eredmények hatására került be a sportág a 
Kiemelt Sportágfejlesztési (KSF) Programba, de a KSF 2013-as elindítása óta nem 
született a felnőttek között átütő eredmény. Az utánpótlásban inkább a férfiak 
voltak eredményesek a 2000-2010 közötti időszakban, de az eredményeket 
elérő játékosok közül kevesen meghatározóak a felnőtt magyar mezőnyben, és 
nemzetközileg már ritkán érnek el eredményt, ami azt eredményezi, hogy mára 
a férfiak olimpiai szereplése a bravúr kategóriába került.
Ezzel együtt az olimpiai kvóták száma magasabb, mint a szövetség által tervezett, 
ami sikernek könyvelhető el. A szövetség által tervezett egy pont elérésétől igen 
messze álltak a magyarok, mert összesen egy mérkőzést sikerült megnyerni 
Majoros Bence révén, aki ezután a második fordulóban kiesett. Az értékeléshez 
hozzátartozik, hogy a legjobban jegyzett magyar női játékos visszatérése nem 
sikerült a szülése után, de erre talán kevés volt a rendelkezésre álló idő. Nehéz 
kezdés volt a női csapatnak Japán az első fordulóban, de sajnos kicsit sem tudtuk 
megnehezíteni a házigazdák továbblépését a második fordulóba.
Megállapítható, hogy bár a sportág a részvételi számokban túlteljesítette a saját 
elvárását, de az olimpiai szereplés, valamint az elmúlt évtizedek világ- és Európa-
bajnokságain elért felnőtt és utánpótlás eredmények nem sok biztatót mutatnak 
a jövőre nézve, inkább stagnálás várható. Az utánpótláskorú és abból kinövő 
játékosok tudatosabb menedzselése és felkészítése a kulcs a jövőt illetően. 
Szerencsére a szövetség komolyan veszi az építkezést és a fejlesztést a megújuló 
szakmai programjaiban. Fontos megemlíteni, hogy a legtöbb versenyző a magyar 
bajnokság mellett játszik más nemzeti bajnokságokban is.



TOKYO
2020

A t l é t i k a

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Helebrandt Máté 50 km gyaloglás 17 57 3:57:53 (-7:45)

Koroknai Máté 400 m gát 26 36 49,80

Rivasz-Tóth Norbert gerelyhajítás 22 31 77,76

Szögi István 1500 m 23 44 3:38,79

Szűcs Valdó 110 m gát 13 42 13,40

Venyercsán Bence 50 km gyaloglás 20 57 3:59:05 (-8:57)

Bartha-Kéri Bianka 800 m 33 45 2:02,82

Gyurátz Réka kalapácsvetés 26 30 66,48

Kácser Zita 3000 m akadály 41 41 10:43,99

Kovács Barbara 20 km gyaloglás 46 58 1:41:49 (-12:37)

Kozák Luca 100 m gát kiesett 39 elődöntőben kiesett

Krizsán Xénia hétpróba 12 23 6295 pont

Madarász Viktória 20 km gyaloglás feladta 58 

Márton Anita súlylökés 21 31 17,59

Nguyen Anasztázia távolugrás 16 28 6,52

Szilágyi Réka gerelyhajítás 25 29 57,39

Tóth Lili Anna 3000 m akadály 18 41 9:30,96

ATLÉTIKA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  1-4 0 18-20 19

Szövetségi előrejelzés 2017
Összesen 13-15 fő részvétele reális, kvalifikációra esélyesek létszáma versenyszámok szerint:
férfi: 110m gát (1fő), 50km gyaloglás (2), diszkoszvetés (2-3), kalapácsvetés (1-2);
női: 100m gát (2), 20km gyaloglás (1), 3000m akadály (1), kalapácsvetés (1), 
hétpróba (1), súlylökés (1).

MOB előrejelzés 2019 július
A sportág Rióban 19 fővel vett részt, melyből 11 fő utcai versenyszámokban 
(maraton és gyaloglás) indult. A MOB 13-15 fő részvételét tartja reálisnak, mert 
a kijutási esélyek megváltoztak (egy éremszerzéssel és egy pontszerző hellyel számol).

A sportág a sydney-i olimpia óta minden olimpián ért el 1-8. helyezést. Sőt, három 
olimpián éremmel tért haza az atlétikai csapat. Tokióban nem született 1-8. helyezés, 
az egyéni legjobbját is csak egy sportoló javította meg. Az elmúlt évtizedben felnőtt 
világ- és Európa-bajnokságokon szinte mindig volt éremszerző magyar sportoló. 
Leginkább a dobószámokból kerültek ki, de Baji Balázs révén futószámban is volt 
sikerünk. Ezek figyelembevételével megállapítható, hogy messze elmaradt a sportág 
szereplése a tokiói olimpián. Fokozza a nem várt eredményt, hogy az indulók 
megközelíteni sem tudták eddigi legjobb eredményeiket.
Az utánpótlás eredményeket átnézve megállapítható, hogy sok szép helyezést (1-8.) 
értek el a sportolók az elmúlt két évtizedben, de közülük nagyon kevesen maradtak 
meg a felnőtt korosztályban. Természetesen ehhez a sportágra jellemző hatalmas 
nemzetközi verseny is közrejátszik, de ezzel együtt is sok tehetség tűnik el a pályáról. 
Így érthető a szövetség új mondata: „Tehetséges fiatalból, sikeres felnőtt versenyző!”. 
Vannak erre jó példák a vizsgált időszakból is, de arányuk jóval kisebb, mint azt 
remélni lehetne.  
Tokióban debütált a vegyes kvalifikációs rendszer. Szintteljesítésen kívül világ-
ranglistáról is lehetett kvótához jutni. Az új világranglista-rendszert is a közelmúltban 
vezették be. Megállapítható, hogy a kvalifikált versenyzői szám magasabb, mint a 
tervezett, bár a szintet csak 8-an tudták elérni, a többi magyar induló világranglistáról 
került be, így a várható eredményük sem adott bizakodásra okot. A szövetség a 
Kiemelt Sportágfejlesztésnek köszönhetően folyamatosan hozza az utánpótlás 
eredményeket (bár ezek is egyre kevesebbek), de a felnőtt mezőnyben nem 
minden tehetség jelenik meg. Jól látható, hogy az országos bajnokságok mezőnye 
és színvonala is csökken, így érdemes elgondolkodni, hogy minden versenyszám 
megéri-e a figyelmet, vagy csak az utóbbi évtizedek eredményes dobószámaira, és/
vagy csak a tehetségekre érdemes koncentrálni. Ezzel együtt lehet egy pillanatnyi 
kisiklás is az eredményességben a tokiói olimpia, de ha figyelembe vesszük az 
elmúlt évtized szakmai programjainak teljesülését, nem lehetünk túl bizakodóak az 
előttünk álló évek sikereit tekintve.
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B a s e b a l l  &  s o f t b a l l

BASEBALL  OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA 
& SOFTBALL

  terv tény terv tény 
  0 0 0 0

Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág nem számol olimpiai kvótaszerzéssel.

MOB előrejelzés 2019 július
A magyar csapat nem tartozik az európai élvonalhoz. A MOB sem vár kijutást a magyar 
válogatottaktól. A magyar csapatok nem is vesznek részt az olimpiai kvalifikációs tornákon.

Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág legfeljebb 3 éremmel és 6-25 ponttal tervez Tokióra. Kötöttfogásban maximum 
15 ponttal és 2 éremmel, szabadfogásban maximum 4 ponttal, a női szakágban maximum 6 
ponttal és egy éremmel számolnak.

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB 5-7 fő kvalifikációját látja reálisnak. Két pontszerző helyet várunk a kötöttfogástól, a 
szabadfogástól sikeres kvalifikáció esetén sem várható pontszerző hely, a női szakágban pedig 
kis esélyt látunk a pontszerzésre. 

Csatoljuk Haragos Árpádnak, a szövetség főtitkárának 2017-ben írt levelét:

„Tisztelt Fábián László, Sportigazgató Úr!

Mindenekelőtt szíves megértését kérem a Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség nevében, 
hogy az Ön alábbi megkeresésére nem egy, a megkapott szempontrendszernek megfelelően 
kidolgozott olimpiai felkészülési program, terv megküldésével válaszolunk.
Ennek oka elsősorban a hazai baseball és softball sportágak jelenlegi helyzete, és ezen belül 
különösen a finanszírozási helyzet, anyagi/pénzügyi feltételek, amelyek alapvetően meghatározzák 
ezen sportágak lehetőségeit minden tekintetben, vonatkozásban, és téren.
Természetesen a MOBSSz Elnöksége törekszik arra, hogy ezen sportágak hazai fejlődéséhez 
finanszírozási lehetőségeket keressen, de a sportágak jelenlegi hazai ismertsége behatárolja ennek 
sikerességét, eredményességét és ez, ha szabadna így fogalmazni: „vice versa” működik, ezért 
jelenleg csak az EMMI Sport Államtitkársága által nyújtott/nyújtandó állami támogatás az, ami 
forrást biztosít a MOBSSz szakmai programjainak, terveinek megvalósításához.
Így, sajnos, ezen sportágak jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a megküldött 
szempontrendszernek megfelelő, az olimpiai játékokra való felkészülési szakmai programot, tervet 
tudjon készíteni a MOBSSz.”

A sportág Tokió után ismét lekerült az olimpiai programról.

TOKYO
2020

B i r k ó z á s 

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Korpási Bálint kf. 67 kg 14 17 16 között kiesett

Lőrincz Tamás kf. 77 kg 1 16 

Lőrincz Viktor kf. 87 kg 2 16 

Muszukajev Iszmail szf. 65 kg 5 16 

Szőke Alex kf. 97 kg 5 16 

Sastin Marianna szf. 62 kg 13 16 16 között kiesett 

BIRKÓZÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  6-25 16 6-9 6

9 19 0



Megállapíthatjuk, hogy a sportág már 2017-ben reálisan mérte fel az erejét a 
kijutók számát illetően, bár a tervezett létszám alját érték el, ami visszalépés 
az előző olimpiákhoz képest. 
Az eredmények tekintetében a kötöttfogás teljesítményét illetően is helyes 
volt a prognózis.  A Lőrincz testvérek a teljes olimpiász alatt mutatott kiegyen-
súlyozott teljesítményüket átmentették az olimpiára is. Külön ki kell emelni, 
hogy a 2019-es vb-n mutatott extra formájukat meg tudták ismételni 2 évvel 
később is, ami hatalmas bravúr. A 2000-es születésű Szőke Alex 5. helye is 
nagyszerű teljesítmény különösen annak fényében, hogy nagyon fiatal még, 
és ez volt az első olimpiája.
Korpási Bálint kijutása a hatalmas fogyasztás és a súlycsoportváltás miatt 
önmagában is bravúros. 
Hiányérzetünk a szabadfogás és a női birkózás tekintetében lehet.
A szabadfogásnál a sok honosított dagesztáni versenyzőtől a kvalifikációt 
illetően több volt elvárható. Az egyetlen kijutó viszont hozta magát, és 
pontszerző hellyel gazdagította a küldöttség eredményességét. Ezzel együtt 
a szabadfogás jövőbeli kilátásai nem túl rózsásak. A honosítottak nem 
váltották be a reményeket, és ütőképes magyar fiatalt nem látni a nemzetközi 
mezőnyben.
Női birkózás tekintetében is van bennünk hiányérzet a kijutók számát illetően. 
Tovább rontja a helyzetet, hogy a 2010-es években utánpótlás nemzetközi 
versenyen eredményes sportolók nem tudtak a felnőtt mezőnybe kerülni.
A sportág teljesítette a saját magától elvárt eredményt, mert az érmek 
számában és a megszerzett 4-6. helyezések tekintetében is bronzérmes a 
birkózás a Magyar Csapaton belül, ami szép teljesítmény.
Összefoglalva azonban azt mondhatjuk, hogy a kötöttfogás remek pályán van, 
de a szabadfogás és a női birkózás területén van mit tenni, amit a birkózók 
szakmai vezetése abszolút lát és nem söpri szőnyeg alá a problémákat.

9 3
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Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág 3-7 fő kvalifikációját tartja reálisnak 2-4 versenyszámban (2017).

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB legfeljebb 2 egység (3-4 fő) kvalifikációjára lát esélyt. Elsősorban a páros egységeknek 
van kijutási reménye.

Sajnálatos tény, hogy az evezés nem tudta megközelíteni a saját maga által tervezett célkitűzéseket. 
A sportág 2017-es előrejelzése túlzó volt mind a pontszerzést, mind a részvételt tekintve. Az 
olimpiai szereplés kapcsán Pétervári-Molnár Bendegúz „A” döntőt várt magától, azonban „B” 
döntővel kellett beérnie. A szövetség az utolsó két évben már sokkal józanabbul nyilatkozott az 
olimpiai esélyekkel kapcsolatosan. Az olimpiai ciklus alatt változás történt a sportág szövetségi és 
szakmai vezetésében is, ezzel is magyarázhatóak a különböző sportági prognózisok. 
Utolsó eredményük világeseményen olimpiai versenyszámban a 2016. évi Európa-bajnokságon 
elért 1. helyezés volt. De az is tény, hogy az azt megelőző eredmények sem voltak meggyőzőek. 
A sportág nem ért el pontszerző helyezéseket olimpiai versenyszámokban az elmúlt két olimpiai 
ciklusban világbajnokságon, míg nem olimpiai versenyszámokban világbajnoki címet is jegyeznek.  
Megállapítható, hogy az utánpótlás eredmények között már látni kisebb fejlődést az utóbbi 
években, ami reményt ad a jövőre nézve. Az U23-as Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon 
a férfi és női egységek is egyre több dobogós és pontszerző helyet hoztak az elmúlt években. 
Juniorok között is akad biztató eredmény, de kevésbé releváns még a felnőtt mezőnyre nézve. 
A sportág új szakmai programja és menedzselési elvei alapján egyre több négyes és nyolcas 
egység készül fel, és indul el utánpótlás világversenyeken, így elmondható, hogy szakítottak az 
egy-két fős egységek felkészítési hagyományaival. Az esetleges lemorzsolódások miatt sokkal 
hatékonyabb nagy egységekkel foglalkozni, mint 1-2 fős hajókkal.  Fontos megjegyezni még, hogy 
állóképességi sportágról van szó, az olimpián és világversenyeken az átlagéletkor 29 év evezésben, 
így a menedzselési folyamat hosszú és sok türelmet kíván. Az érmesek is ebből a korosztályból 
kerülnek ki, és nem alacsony a 35-40 év közötti élversenyzők száma sem. 
Pétervári-Molnár Bendegúz versenyzése az olimpián dicséretesnek mondható, de sajnos egyelőre 
a felnőtt mezőnyben nagyon egyedülinek tűnik teljesítményével. Komoly szakmai fejlődésre lenne 
szükség ebből a tendenciából való kilábalásra a már sikeresebb utánpótlás egységekre alapozva. 
Sajnos problémát jelent a sportágban a komoly szakemberhiány.

Megállapítható, hogy a felnőtt nők már hosszú évek óta nincsenek a nemzetközi élmezőnyben, 
de ennek oka a hazai egyre szűkülő létszámban kereshető. Az elmúlt pár év U23-as és junior 
eredményei biztatóak. Félő, hogy a folyamat nem visszafordítható, ha ezeket a fiatal felnőtt 
tehetséges egységeket nem sikerül megtartani a sportágnak, és megfelelő szakmai háttérrel 
felkészíteni a felnőtt korosztályos világversenyekre

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Pétervári-Molnár Bendegúz egypár 10 32 6:50,45

EVEZÉS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  1-4 0 3-7 1

9 59 4
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Szövetségi előrejelzés 2017
2 versenyző kijutására látott csekély esélyt a szövetség.

MOB előrejelzés 2019 július
A sportág először veszt részt olimpián. A MOB nem számított olimpiai kvótára a sportágban.

Szövetségi előrejelzés 2017
A férficsapat esetében az olimpiai kvalifikációs versenyen a második körbe jutás a cél, a 
kvótaszerzésre nincs esély. A női csapat kvalifikációjára szintén nincs esély.

MOB előrejelzés 2019 július
A sportág fejlődését megnehezíti, hogy Magyarországon nincs műfüves nagypálya, csak 
a külföldi tornák alkalmával van lehetőségük normál méretű gyeplabdapályára lépni. 
Nemzetközi szinten a válogatottjaink alsóbb osztályokban versenyeznek. A MOB nem számít 
olimpiai kvótára a sportágban.

A magyar versenyzők nagyon messze vannak jelenleg a világelittől. Az elégséges szakmai 
munka ellátásához elengedhetetlen lenne egy jól szervezett szövetség és szakmai vezetés. 
Jelenleg a gördeszkaszakág a Magyar Országos Görkorcsolya Szakszövetség alegységeként 
vegetál, és semmiféle szervezetfejlesztési aktivitás nem látszódik a közelmúlt személycseréi 
ellenére sem.

A férficsapat végül anyagi helyzetükre való tekintettel nem indult el az olimpiai kvalifikációs 
versenyen.

GÖRDESZKA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

GYEPLABDA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 1-2 0

  terv tény terv tény 
  0 0 1-2 0
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Szövetségi előrejelzés 2017
A szövetség a 2020. évi nyári olimpián egy versenyző részvételét tervezi, míg az olimpiai 
pontszerzésre nem lát lehetőséget.

MOB előrejelzés 2019 július
Megítélésünk szerint Rózsa Csillának van minimális esélye kivívni az olimpiai részvételt. A MOB 
nem számít olimpiai kvótára a sportágban.

Beigazolódott a MOB prognózisa az erősen optimista szövetségi tervezéssel ellentétben. 
Megállapítható, hogy a szövetség első számú esélyeseként megjelölt Rózsa Csilla messze volt 
a kvalifikációtól, bár ez a sportág különleges kvalifikációs rendszere mellet egy világranglista 
500. helyezéssel is sikerülhet. Hozzátartozik a teljes szakmai elemzéshez, hogy a sportágban az 
egyik legnagyobb a konkurencia, tekintettel a népszerűségére és a nagyon magas versenyzői 
számra. Megállapítható, hogy a jövőben csak azoknak a játékosoknak van esélye, akik komoly 
nemzetközi akadémián képesek felkészülni. Ennek finanszírozása nem feltétlenül az állami 
költségvetés terhére kell megvalósuljon, mivel a sportágban (hasonlóan más Amerikai Egyesült 
Államokban divatos sportághoz) nem az olimpiai részvétel jelenti a legnagyobb kihívást.

GOLF OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 1 0

9 79 6
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Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág egyéniben 1 fő, csapatban 3 fő kvótaszerzését tűzte ki célul. Az eredményességet 
illetően 1 pont megszerzésére lát esélyt.

MOB előrejelzés 2019 július
Egyetlen nemzetközileg is jegyzett versenyzőnk, Banda Árpád kijutására látunk minimális 
esélyt. Jelenleg a 155. helyen áll a világranglistán. 

A kvalifikációban eredetileg részt vevő Banda Árpád 2021 tavaszán lemondta a válogatottságát, 
azonban Balogh Mátyás révén a sportágban 1996 óta először szerepelt magyar versenyző az 
olimpián. A sportág számára komoly sikernek könyvelhető el, hogy 25 év után, 2021-ben a 
fiatal tehetség sikeresen kvalifikált a tokiói nyári olimpiai játékokra. A 21 éves Balogh Mátyás 
korábban junior világbajnokságon ért el 9. helyezést, azonban meghatározó felnőtt nemzetközi 
eredménnyel nem rendelkezett. Az olimpiai kvalifikációja egyértelműen bravúrnak számít. A 
játékokon az első körben búcsúzott a 4. helyen kiemelt koreai Kim Woojin ellen. 
Az íjászat sportág 2013 óta szerepel a Felzárkóztatási Sportágfejlesztési Programban (FSF). 
Tekintettel arra, hogy a sportág állami támogatása jócskán elmarad a kiemelt sportágakkal 
szemben, és nehezített körülmények között készülnek a válogatott sportolói, az olimpiai 
kvalifikáció felértékelődik. Azonban a szövetség által tervezett 1 olimpiai pont megszerzésére 
nem volt realitás, mivel nincs olyan magyar versenyző, akinek erre esélye lehetett volna. Mivel 
Balogh Mátyáson kívül más sportolónak nincs meghatározó felnőtt nemzetközi eredménye, 
ezért a sportág vezetése által megfogalmazott további kvótaszerzési lehetőségekre nem látott 
esélyt a MOB. Női egyéni, női csapat, férficsapat és mix csapatversenyszámban jelenleg nincs 
olimpiai indulásra esélyes egysége a sportágnak olyannyira, hogy a női versenyzők nemzetközi 
eredményei inkább a mezőny végén keresendőek.
A sportág fejlődése szempontjából motivációt jelenthet a tokiói részvétel. Amennyiben a 
sportág megkapja a párizsi játékok felkészüléséhez a megfelelő támogatást, a kvalifikáció 
mellett további szakmai célokat tűzhet ki a vezetés. Nehezíti az olimpiai felkészülést az is, hogy 
nagyon sok szakág van a sportágon belül, ami anyagilag és szakmailag is megterhelő.

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Balogh Mátyás egyéni 33 64 632 kör

ÍJÁSZAT OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  1-4 0 3-7 1
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EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Ungvári Attila 81 kg 33 35 32-be jutásért kiesett

     Tóth Krisztián 90 kg 3 33 

Cirjenics Miklós 100 kg 9 24 8-ba jutásért kiesett

     Csernoviczki Éva 48 kg 9 28 8-ba jutásért kiesett

Pupp Réka 52 kg 5 29 

     Karakas Hedvig 57 kg 17 25 16-ba jutásért kiesett

Özbas Szofi 63 kg 9 31 8-ba jutásért kiesett

JUDO OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0-1 0 3 5

Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág 5-6 fő kijutását tervezi. Az eredményeket tekintve egy éremmel és 5-9 ponttal 
számolnak.

MOB előrejelzés 2019 július
5-6 fő részvétele várható jó eséllyel az olimpián. A MOB egy érem megszerzésére, és további 
egy pontszerző helyezésre lát esélyt.

A szövetség nagyon pontosan látta már 2017 környékén a kijutók számát, és az eredmények tekin-
tetében is helyes volt a prognózisa, bár tény, hogy a londoni és a riói olimpiához képest 1-1 fővel 
kevesebben jutottak ki, mint Tokióba.
A sportág London után szerzett újabb olimpiai érmet, ahol több értékes helyezést is elért. 
Megállapítható, hogy a londoni olimpia óta világbajnokságon csak Tóth Krisztiánnak sikerült érmet 
szerezni, így az ő tokiói eredménye a MOB prognózisa szerint is reális volt. A 2012-2020 között 5. 
helyezést elért versenyzők viszont nem tudták magukat keresztülverekedni a kavlifikáción, így az ő 
szereplésükre nem számíthatott a sportág ezen az olimpián. 
A judocsapat húzóembere Tóth Krisztián volt, aki a kifejezetten eredményes pályafutását koronázta 
meg tokiói teljesítményével; tette ezt úgy, hogy Rio nyomasztó terhét cipelte a hátán.
Pupp Réka 5. helye kellemes meglepetés, különösen annak fényében, hogy első olimpiáján az első 
körben az olimpiai bajnoki címvédőt győzte le. Az ő szereplése és Özbas Szofi indulása mutatja, 
hogy az utánpótlásban sikeres versenyzők eljuthatnak az olimpiára, viszont azt is érdemes 
megjegyezni, hogy a sikeres utánpótláskorú sportolók nagy többsége még messze van az olimpiai 
szerepléstől. Érdemes megvizsgálni, hogy szakmailag mi az oka annak, hogy csak kis arányban 
érnek el a felnőtt mezőny meghatározói közé a fiatal, tehetséges, eredményes magyar versenyzők.
Külön szólni kell Karakas Hedvig teljesítményéről, aki az egyik legprofibb szemléletű magyar 
sportoló, és aki az olimpiát megelőző 5 évben az elvártnál is többet pakolt bele a felkészülésbe.
Nagyon pechesen alakult a tokiói szereplése, rejtélyes rosszullét zavarta közvetlenül a verseny 
napja előtt (majd utána is hetekig), és már az első körben búcsúzott a küzdelmektől. Csak 
reménykedni tudunk benne, hogy Párizsban lesz még egy nagy dobása.
A többiek szereplése hozta a reálisan elvártakat.
Összességében a judoszakma reálisan mérte fel a ciklus alatt az erejét. Ez a józanság jó alapja 
lehet a Párizs előtti szintlépésnek a kijutók számának tekintetében azzal, hogy nagy hangsúlyt 
kell fektetni a csapat egységére már a felkészülés során, és az utánpótlás korosztályban sikereket 
elért versenyzőket nagyobb arányban kell eljuttatni az olimpiára, világversenyekre. A kvalifikációs 
időszak nagyon hosszú és megterhelő a sok és távoli versennyel, ezért okosan és hatékonyan 
kell megtervezni a sportolók kvalifikációját. Ebben a finanszírozás nem lehet akadály, tekintettel a 
sportág Kiemelt Sportágfejlesztésben lévő helyére és az ezzel járó támogatás nagyságára.

1 0 11 0 0
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EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Csizmadia Kolos K-4 500 m 7 11 1:25,068 
Kopasz Bálint K-1 1000 m 1 27 3:20,643 
  K-2 1000 m 4 16 3:16,535 
Nádas Bence K-4 500 m 7 11 1:25,068 
  K-2 1000 m 4 16 3:16,535 
Tótka Sándor K-1 200m 1 25 35,035 
      K-4 500 m 7 11 1:25,068 
Béke Kornél K-2 1000 m 12 16 3:24,223 
     K-4 500 m 7 11 1:25,068 
Varga Ádám K-1 1000 m 2 27 3:22,431 
  K-2 1000 m 12 16 3:24,223 
Adolf Balázs C-1 1000 m 15 33 4:07,613 
  C-2 1000 m 11 14 3:32,076 
Fejes Dániel C-1 1000 m 20 33 4:34,000 
  C-2 1000 m 11 14 3:32,076 
Bodonyi Dóra NK-2 500 m 3 20 1:36,867 
  NK-4 500 m 1 12 1:35,463 
Csipes Tamara NK-1 500 m 2 41 1:51,855 
  NK-2 500 m 4 20 1:37,114 
  NK-4 500 m 1 12 1:35,463 
Kárász Anna NK-1 200 m 16 34 41,242 
  NK-4 500 m 1 12 1:35,463 
Kozák Danuta NK-1 500 m 4 41 1:53,414 
  NK-2 500 m 3 20 1:36,867 
  NK-4 500 m 1 12 1:35,463 
Lucz Dóra NK-1 200 m 6 34 39,442 
Medveczky Erika NK-2 500 m 4 20 1:37,114 
Balla Virág NC-2 500 m 5 14 2:00,289 
  NC-1 200 m 9 32 47,56 
Takács Kincső Devecseriné NC-2 500 m 5 14 2:00,289 
  NC-1 200 m 14 32 48,921

KAJAK-KENU OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
 Síkvizi 30 50 17 17 
 Szlalom 0 0 1-2 0

Szövetségi előrejelzés 2017
Az elmúlt évek vb-eredményei alapján három szakágtól egyértelműen várható kvótaszerzés, 
míg a kenuszakágnál jelenleg nagyon bizonytalan, hogy lesz-e olyan egység, amely sikeresen 
futhat neki a kvótának. 
Kvóták száma: 13-15 (női kajak: 6, férfi kajak: 5, női kenu: 2, férfi kenu: 0-2). Érmek száma: 4 
(ebből 1-2 aranyérem), pontszerző helyek: 4, olimpiai pontok száma: 26-32.
Szlalomszakágban kizárólag a tavalyi évben honosított Schmid Juliának van jelenleg minimális 
esélye, hogy női kenuban kvótát szerezzen. Kvóták száma: 0-1 (női kajak: 0, férfi kajak: 0, női 
kenu: 0-1, férfi kenu: 0. Érmek száma: 0, pontszerző helyek: 0, olimpiai pontok száma: 0.

MOB előrejelzés 2019 július
A sprintszakágtól felemás eredmények várhatóak. Míg női kajakban majd’ minden 
versenyszámban reális az éremszerzés, férfi kenuban a kvótaszerzés is veszélyben van. A 
szövetségi előrejelzéshez hasonlóan 13-16 kvóta megszerzése várható. 
A MOB a 12 versenyszámból négy érem megszerzésére, és további négy pontszerző helyezésre 
lát esélyt.
Szlalomszakágban még sosem volt magyar induló az olimpiák történetében. Női kenuban a 
két honosított sportolónak van némi esélye a kvótaszerzésére, illetve férfi kajakban, de ennél 
több nem várható. Egy kvóta is sikernek lenne mondható.

1 0 3



Az mindjárt az elején megállapítható, hogy a szövetség nagyon reálisan teszi meg 
előrejelzéseit, nem bocsátkozik soha felesleges túldimenzionálásba. Bár az is hozzá-
tartozik az értékeléshez, hogy a síkvíziszakágban a 17 kvóta szinte a maximum. A ver-
senyzők létszámának növekedése is megfigyelhető az előző olimpiákhoz képest. További 
kedvező körülmény, hogy Tokióban először két egység is indulhatott nemzetenként.  
A szlalomszakág viszont nagyon gyerekcipőben jár. Csak honosított versenyzőkben 
bízhatott a szövetség, amiből egy kvótaszerzés volt, de végül a rajthoz állás nem jött 
össze a csapattagsághoz szükséges minimum-követelmények hiánya miatt. Ebben 
a szakágban nem is reménykedhetünk javulásban addig, amíg nem áll rendelkezésre 
edzésre alkalmas épített hely Magyarországon.
Ami az eredményességet illeti, megítélésünk szerint indokolatlanul „szerény” a szövetség 
prognózisa. Itt vehetjük figyelembe az egyes és a páros hajók esetében az egy nemzetből 
két induló lehetőségét és az időközben beérett fiatal sportolók szereplését. Altámasztja 
a tervezés visszafogottságát, hogy a magyar csapat az érem és a ponttáblázatot is 
megnyerte, ami, ha nem is elvárás, de „megszokott” dolog. 
A magyar női kajaksport messze a világ előtt jár eredményességben és tehetségekben 
is. A 200 métertől a 4-es hajóig mindenhol komoly esélyünk van a jó eredményre. 
A férfi kajak egyeseknél két klasszisunk van, akik évekig uralhatják a mezőnyt. Bár 
Molnár Péter felkészülése volt a szövetség terve a 200 méteres számra, de párostársa 
felkészülése több, mint jóra sikerült az eredmény ismeretében. A négyes hajónk viszont 
nem került a legjobb hat közé, ami ismerve a magyar eredményeket, ebben a számban 
nem jó eredmény.

A legfiatalabb szakágunkban, a női kenuban van egy erős párosunk, de a 2018-
19-ben elért utánpótlás eredmények még nem biztos, hogy beérnek a következő 
olimpiáig. Ezzel együtt van biztató jövő ebben a szakágban. 
A szebb napokat látott férfi kenuszakág szereplése biztató volt, bár amennyiben 
figyelembe veszük a nagy bajnokaink és párosaink eredményeit a múltból, itt 
van mit tenni a felzárkózásért. Fiatal párosunk jó pályát ment – de a döntő nem 
volt reális – és vannak szép utánpótlás eredményeink is, amik lehetnek alapjai 
az eredmények javulásának, de ehhez komoly szakmai fejlődésre van szükség, 
hogy ez már Párizsban látható legyen.
Érdemes kiemelni a szövetség hosszútávú tervezési gondolkodását, az elhívatott 
edzők, szakemberek munkáját, aminek lehet következménye a lemaradó szak-
ágak fejlődése.
Úgy gondoljuk, hogy a szlalomszakágban a tervezett pályaépítés, ha találkozik 
a magyar edzők szakmai felkészültségével, valamint a síkvízről „átirányított” 
versenyzők elszántságával, lehet esélyünk az olimpiai indulás elérésére.

1 0 51 0 4



TOKYO
2020

K a r a t e

Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág legfeljebb 1-3 fő kvalifikációját látja reálisnak.

MOB előrejelzés 2019 július
Új olimpiai sportágról van szó, a karate először került fel az olimpia programjára kumite- és 
kataszakágakkal. 

Az aktuális versenyeredményeket és világranglista-helyezéseket figyelembe véve két férfi 
kumiteszakági versenyző részvétele tűnik reálisnak, Tadissi Martial, és Hárspataki Gábor 
személyében. Mindkét versenyző rendelkezik olyan nemzetközi eredményekkel, amelyek alapján 
akár nyolc közé várhatjuk őket az olimpián is.

A szövetség az olimpiai részvétel tervezésénél nem állt messze a tényleges indulói létszámtól, 
bár a három versenyző indulása nem tűnt reálisnak. A két férfi versenyzőnk közül Tadissi Martial 
is közel volt a kvótához. Rajtuk kívül sem férfi, sem női induló részvétele nem volt várható 
annak ellenére, hogy a sportág az elmúlt évtizedekben több szép eredményt ért el az európai 
és világeseményeken. Ezen eredmények megtartása sem egyszerű feladat, mert az olimpiai 
programba kerüléssel nagyon megnőtt az érdeklődés, és ezzel az ellenfelek felkészültsége.  
Sajnálatos, hogy az olimpiai programra kerülés mostani tudásunk szerint csak a tokiói játékokra 
szólt, és a sportág 2024-ben már nem lesz a versenyprogram része. Nekünk, magyaroknak ez 
nem csak Hárspataki Gábor bronzérme miatt veszteség, hanem egy jól felépített sportág komoly 
éremesélyének elvesztését is jelenti, illetve el kell gondolkozni, hogy amennyiben újra olimpiai 
sportág lesz a jövőben, milyen lépéseket kell tenni az eredményesség megtartásáért.
Ezzel együtt a női szakág nemzetközi eredményességét is érdemes szakmailag latba venni, hogy 
milyen programokkal lehet hasonló szintre hozni, mint a magyar férfimezőnyt.

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Hárspataki Gábor kumite 75 kg 3 10

KARATE OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  3-12 4 1-3 1

1 0 71 0 6



Finoman fogalmazva optimista volt a szövetség, amikor a kvalifikációs esélyeket mérlegelte 2017-ben, 
főleg a BMX- és a pályaszakágak kapcsán. Valóban voltak biztató felnőtt és utánpótlás eredmények az 
egyes szakágakban, de annyi nem, hogy ilyen sok indulási esélye legyen a sportágnak. 
A BMX-szakág előrejelzését szövetségen belül is túlzónak ítélték meg. Ebben a szakágban nincs 
nemzetközi élvonalhoz tartozó versenyző, a kvalifikációs esélyek is minimálisak voltak. Komoly szakmai 
koncepció, munka és ugrásszerű fejlődés szükséges az előrelépéshez.  
Pályaszakágban komoly infrastrukturális hiány van itthon, mert nincs nemzetközi pálya, ahol 
felkészülhetnének és versenyezhetnének a versenyzők. Nehezíti a helyzetet, hogy a legközelebb 
lévő bécsi létesítményt átalakítás miatt idén bezárták, sajnos a jövőben kerékpáros funkció nem lesz 
benne, így még messzebb kell utazni ahhoz, hogy megfelelő körülmények között tudjanak készülni a 
sportolók. Maroknyi pályakerékpáros próbálkozik mind utánpótlás és felnőtt szinten is. A kvalifikációs 
szabályok értelmében nehéz nemzeti csapat nélkül egy-egy személynek kvótát szerezni. Hiába ért el 
Szalontay Sándor vagy Lovassy Krisztián néhány biztató eredményt világversenyeken vagy kvalifikációs 
világkupákon, ha nincs további 2-3 fő, aki rajtuk kívül UCI-ranglistapontokat tudna szerezni. Női 
versenyző nincs a nemzetközi élvonalban.
Országúti szakágban komoly fejlődés történt Rio után, ezért valós kvalifikációs esélyekkel számolhattak. 
Sorra születtek biztató eredmények világversenyeken és a profi kerékpárversenyeken is. A felnőtt 
eredményeken kívül junior és U23-as sikerek is születtek. Egyértelműen felfelé ívelő a szakág fejlődése. 
A mountain bike szakágból átnyergelő Valter Attila, Dina Márton, Fetter Erik komoly profi szerződéssel 
bíró, nemzetközi szinten is jegyzett sportolók. Ez meglátszik a UCI-ranglistapontokban is, amely férfi 
országúti kvótát hozott a sportágnak. Valter Attila szereplése az olasz körversenyen komoly előjel volt 
a szakág fejlődése szempontjából, és az olimpiai szereplés tekintetében. Igaz, hogy a három- vagy 
egyhetes körverseny nem összehasonlítható az olimpiai egynapos mezőnyversennyel. Sajnos rendezési 
és szervezési hiba is akadt az olimpiai versenyen, amely azt a csoportot is érintette, amelyben Valter 

Attila tekert. Ő jól tartotta magát a verseny legvégéig; idő előtt megállították a mezőnyt és nem tudtak 
betekerni a célba. A részelteket a sportági beszámolóban leírja a szövetségi kapitány. Mindenestere 
Attilának tanulni kell még az egynapos versenyeket, és sokat kell erősödnie a sorozatterhelésekhez. Párizs 
kapcsán optimisták lehetünk a férfi országúti szakágra vonatkozóan, akár több kvóta is elérhető lesz. Női 
versenyzőknél Vas Kata Blankán kívül nincs kvalifikációra esélyes nemzetközi szintű versenyző. Róla a 
mountain bike-nál írunk részletesebben. 
A mountain bike XCO versenyzők stabilnak mondható szereplése jelentett esélyt az indulásra. A nemzeti 
ranglistapontok megszerzéséhez itt is több versenyzőre van szükség. Nőknél a korábbi olimpikon Benkó 
Barbara mögött több fiatal versenyző is felsorakozott a pontszerzésben. Vas Kata Blanka elsősorban 
országúton versenyzett, de az aktuális forma, és a hazai válogatási elvek alapján egyértelmű volt, hogy Kata 
indul az olimpián ebben a szakágban. Nagyon érett és okos versenyzéssel elért 4. helyezése önmagáért 
beszél. A fiatal, éppen csak 20 éves Vas Kata Blanka három szakágban jeleskedik, az olimpiai szakágak 
közül mountain bike XCO-ban és országúton, valamint cyclo-cross-ban is. A következő időszakban el fog 
dőlni, hogy melyikben folytatja. Az olimpia után megrendezett világbajnokságon, ahol Kata a felnőtt női 
mezőnyben országúton 4. helyezést ért el, túlszárnyalta az olimpiai szereplését. Szakmai berkekben ez 
az eredmény komoly elismerést váltott ki és magasabbra értékelik, mint a tokiói XCO 4. helyezését.  A 
női országúti szakág egyre profibb körülmények között működik, így nem lenne csoda, ha Kata végleg 
átnyergelne ide. Jelenleg a legmagasabban jegyzett nemzetközi profi országúti csapat tagja. A jövőre 
nézve nagyon biztató a szereplése. 
Férfi mountain bike XCO-szakágban a rangidős és rutinos, több olimpiát megjárt Parti András indult 
Tokióban. UCI-pontokat nézve is ő állt a legjobban, de a hazai válogatókat is hozta. Mögötte több fiatal 
tehetség is felsorakozik, kérdés, hogy megmaradnak-e a szakágban, mert az országúti szerződések komoly 
csábító és elszívó erővel bírnak. András idősebb sportoló, aki a karrierjének a vége felé tisztes helytállással 
célba ért az olimpián, sokkal több nem volt elvárható tőle. 

Szövetségi előrejelzés 2017
A kvalifikációs esélyek latolgatása a következők szerint alakult a sportág szakmai programja 
szerint. Mountain bike-ban 1 férfi és 1 női kvóta, pályaszakágban 1-2 férfi kvóta, országúti 
szakágban 1-3 férfi kvóta, BMX-szakágban 1-2 férfi kvóta a célkitűzésük.

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB összesen 2-3 kvóta megszerzésével számol, elsősorban mountain bike-ban és országúti 
kerékpárban. 
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EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Valter Attila mezőnyverseny helyezetlen 128 

Parti András mountain bike 32 36 1:36,58 (+10,19)

Vas Kata Blanka mountain bike 4 38 1:17,55 (+2,09) 

KERÉKPÁR OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

 Országúti 0 0 2 1 
 Pálya 0 0 2-4 0 
 BMX 2 0 5 0 
 Mountain Bike 1 3 2 2

1 0 91 0 8
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EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Bíró Blanka csapat 7 12 csoport: HUN-FRA   29 - 30 
Bordás Réka csapat 7 12 -BRA    27 - 33 
Háfra Noémi csapat 7 12 -ROC   31 - 38 
Helembai Fanny csapat 7 12 -ESP    29 - 25 
Janurik Kinga csapat 7 12 -SWE  26 - 23 
Kisfaludy Anett csapat 7 12 csoport 4. HUN 
Kiss Nikolett csapat 7 12 1/4-d döntő HUN-NOR  22 - 26 
Klujber Katrin csapat 7 12  
Kovacsics Anikó csapat 7 12  
Lukács Viktória csapat 7 12  
Márton Gréta csapat 7 12  
Schatzl Nadine csapat 7 12  
Szikora Melinda csapat 7 12  
Szöllősi-Zácsik Szandra csapat 7 12  
Szucsánszkyi Zita csapat 7 12  
Tomori Zsuzsanna csapat 7 12  
Vámos Petra csapat 7 12 

KÉZILABDA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 30 17

Szövetségi előrejelzés 2017
A szakmai tervek alapján mind a női, mind a férficsapat célja a tokiói olimpián való részvétel.

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB a női csapat kvalifikációjával számol, a pontszerző helyre kevés az esély.

A szövetségi tervezéssel ellentétben a férficsapat kvótaszerzése nem sikerült, sőt a nők is 
komoly szerencsével maradtak csak versenyben a pótkvalifikációs versenyben.
A női válogatottnál 2016 nyarán Kim Rasmussen szövetségi kapitányi kinevezésével 
türelmes építkezés és fiatalítás vette kezdetét, de a cél már akkor egyértelmű volt, a 
válogatottnak ki kell jutnia az olimpiára. Kim Rasmussen 2020. év eleji távozásával ez a 
fiatalítási folyamat részben megszakadt. Végül Elek Gábor szövetségi kapitánnyal 2021-ben 
pótkvalifikációs tornán vívta ki a részvételt a válogatott. Tekintve a kaotikus előzményeket, 
a kvalifikáció kiemelkedő szereplésnek számít - figyelembe véve a csoportellenfelek 
erősségét is -, az olimpiai 7. hely is inkább túlteljesítést jelent az előzetes várakozásokhoz 
képest.
Nagyon fontos lenne, hogy a párizsi olimpiáig egy megszakítás nélküli nyugodt ciklus 
következhessen, és akkor a válogatott keret erőssége alapján teljesen reális cél lehet az 
olimpiára való kijutás. Ennek komoly szakmai alapot ad az a tény is, hogy a korosztályos 
női válogatottjaink folyamatosan nagyon jó eredményeket érnek el a világ és európai 
eseményeken. Talán kicsit merész prognózis a szövetség részéről, hogy Párizsban olimpiai 
bajnok lesz a női csapat, de egy jó eredmény elérése elvárható az utánpótlás eredmények 
alapján. Ehhez a tehetséges fiataloknak sokat kell klubjaikban játszani és folyamatosan 
be kell építeni őket a felnőtt válogatottba. Ez a folyamat egyébként jól látszik a jelenlegi 
bajnokságban és az európai selejtezőben is.
A férfi kézilabda-válogatott esetében is a ciklus közben, 2019-ben történt kapitányváltás. 
Onnantól kezdve a fő fókuszt nem az olimpia, hanem a 2022 januári, hazai rendezésű Eb 
jelentette.
2020 januárjában az Eb-n egy pillanatra újra felpislákolt a kijutás reménye, de a csapat 
végül nem kvalifikált. Ennek a generációnak a soron következő magyarországi Eb után 
reális esélye lesz harcba szállni a párizsi kvótáért. Ehhez arra van szükség, hogy a magyar 
válogatott tagjai meghatározó szerepet töltsenek be klubjaikban, és ennek köszönhetően 
az európai és világeseményeken megfelelő tudással és rutinnal vehetik majd fel a versenyt 
az ellenfél játékosaival.
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KOSÁRLABDA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

LABDARÚGÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 1 0

  terv tény terv tény 
  0 0 0 0

Szövetségi előrejelzés 2017
A szövetség a 3x3-as női szakág olimpiára történő kijutásával számol. A többi szakágban nem 
várható olimpiai kvalifikáció. 

MOB előrejelzés 2019 július
A női 3x3-as csapat kijutásával számolunk, de pontszerzésre nem számítunk. 

Szövetségi előrejelzés 2017
A szövetség nem számolt olimpiai részvétellel.

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB nem számolt olimpiai részvétellel.

A 3x3-as női kosárlabdacsapatunk 2019 júniusában vb-ezüstöt szerzett Hollandiában. Ezután joggal 
kezdtünk reménykedni a lányok kijutásában. Később kiderült, hogy ezek nem is csak hiú ábrándok 
voltak, 2021 júniusában mindössze egyetlen ponton múlott a csapat kijutása a debreceni olimpiai 
kvalifikációs selejtezőtornán.
A 3x3-as fiú kosárlabdacsapatunk szabadkártyát kapott a debreceni selejtezőtornára, és nagy bravúrt 
bemutatva csak a döntőben szenvedett vereséget, így a fiúk is egy lépésre voltak a tokiói kvalifikációtól.
Szeretnénk jelezni, hogy a szakág nemcsak Magyarországon indult rohamos tempóban fejlődésnek a 
2017-es olimpiai programra való felkerülése után, hanem az egész világon. Nagyon gyorsan változtak 
az erőviszonyok a teljes olimpiai ciklus alatt, a nagy kosárlabdanemzetek a végén robbantottak, és 
importáltak jobbnál jobb játékosokat az 5x5-ös szakágból.
A szakág jövője biztató Magyarországon is, csak bátorítani tudjuk az érintetteket, hogy építkezzenek 
tovább, mert akkor hamarosan debütálhat az egyik magyar válogatott csapat az olimpián.
A női 5x5-ös csapatnak szintén egy hajszálon múlott a végső olimpiai kvalifikációs csoportba jutása. A 
lányok 2019-ben 3 ponttal kaptak ki Nagy-Britanniától a belgrádi Eb negyeddöntőjében.
A nőknél látszódnak olyan utánpótlás generációk, melyek alapján reális esélyünk lehet a következő 
10 évben valamelyik olimpiára kijutni. Ebben erősít minket, hogy az Európa-bajnokságokon ott van a 
magyar női csapat.
A férfi 5x5-ös szakág, bár bravúrral kijutott az Európa-bajnokságra, nagyon messze van az olimpiai 
szereplés reális esélyétől, sőt az utánpótlás terén sem mutat biztató eredményeket az Európa-
bajnokságokon elértek alapján.

Az olimpiát 16 férfi és 12 női csapattal rendezik meg, melyből a férfiaknál Európát 4, a nőknél 
3 csapat képviseli. 
Az idei olimpiai eseményen egy speciális korosztályos megkötés alapján a férfiaknál 1997. 
január 1. után született játékosok vehettek részt, csapatonként ennél csak három fő lehet 
idősebb. A kvalifikációs eseményre, a férfi U21-es Eb-re nem jutott ki a magyar csapat 2018-
ban. A 2024. évi olimpia szempontjából viszont nem rossz előjel, hogy a jelenleg U19-es 
válogatott bejutott a korosztályos Európa-bajnokság 2022. évi elitkörébe. Ők lehetnek az a 
korosztály, akik a 2023. évi U21-es Európa-bajnokságra kijuthatnak, ami kvalifikál a párizsi 
olimpiára. Fontos megjegyezni, hogy Európából 4 csapat lehet majd kint az olimpián, amit 
nem könnyű elérni. Mivel az olimpiák labdarúgótornáinak éremtáblázatán még előkelő helyen 
állunk, reménykedünk a folytatásban, ami a felnőtt magyar válogatott teljesítményének is jót 
tehetne az európai és a világbajnoki selejtezőkön a jövőben.
A nőknél nincs korosztályi megkötés. A 2019-es felnőtt világbajnokságon a három legjobb 
európai csapat szerzett kvótát Tokióra. A női vb-n 24 csapat vett részt, ebből 9 európai. Mivel 
a női labdarúgócsapatunk nem jutott ki a 2019-es vb-re, ezért ott el is vesztek a kvalifikációs 
esélyek. Sajnálatosan megállapítható, hogy a jövőben sem nagy az esély a kijutásra, mivel 
hasonlóan a férfiakhoz, a nőknél is nagyon kevés a kvótahely Európából.
A fentieket tovább árnyalja, hogy az MLSZ nem kezeli prioritásként az olimpiai kvalifikációt.
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LOVAGLÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 7-9 0

Szövetségi előrejelzés 2017
Díjugratásban és díjlovaglásban a csapatkvóta megszerzése a cél. Lovastusában egyéni 
kvótaszerzés a legmagasabb célkitűzés. Egyik szakágban sem várható pontszerző helyezés.

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban.

Nagyon optimistán tervezett a szövetség a tokiói olimpiai részvételével kapcsolatosan. Bár 
voltak biztató jelek, de nem voltak elég meggyőzőek ahhoz, hogy több szakágban is indulási 
jogot szerezzünk az olimpián. Ezzel együtt dicséret illeti a díjugrató csapatunkat, akik minimális 
különbséggel maradtak el a sikeres hazai kvalifikációs versenyen. Gyorsan hozzá kell tennünk, 
hogy erőn felül teljesítve értük el az eredményt.
Díjlovaglásban a díjugratáshoz hasonlóan nagyon komoly tudású, így nagyon értékes lovakra 
lenne szükség ahhoz, hogy esélyünk legyen az olimpiai indulásra. Vannak bíztató lovak és 
tehetséges lovasok, de ez még nem elegendő az elkövetkező olimpiákra.
A lovastusában lehetnénk a legközelebb az olimpiai mezőnyhöz, de a hazai környezetben kevés 
figyelmet kap a szakág. Hozzá kell tennünk, hogy itt is komoly fejlődésre lenne szükség egy 
sikeres kvalifikációhoz.
Megállapítható, hogy egy nagyon költséges sportágról beszélünk, ahol az állami támogatás 
nem tudja megoldani a lemaradásunkat és talán nem túlzás kimondani, hogy ekkora állami 
invesztícióra a kis megtérülési esély miatt nem is érdemes gondolni.
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MŰUGRÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 2 0

Szövetségi előrejelzés 2017
A jelenlegi eredményesség és a nemzetközi mezőny színvonalát tekintve olimpiára kvótát 
szerezni borzasztóan nehéz, egyetlen esélynek a 2020-as tokiói kvalifikációs világkupa tűnik.
A 2019-es szövetségi előrejelzésben megjelenik az idei világbajnokság is, ahol nem látnak 
esélyt az olimpiai kvótaszerzésre.

MOB előrejelzés 2019 július
Jelenleg nincs olyan egyéni versenyzőjük vagy párosuk, akik eséllyel továbbjutnának a 
kvalifikációs versenyeken. A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban.

Megállapítható, hogy a szövetség nem látta reálisan az olimpia részvételi lehetőségét. Az 
egyetlen nemzetközileg jegyzett versenyző ismeretében túlzónak tűnik a két indulási jog 
megszerzésének prognosztizálása a szövetség részéről.
A kvalifikációs világkupa utolsó állomásán egyedül Bóta Botond indult a kvótaszerzésért a 
májusi pótkvalifikációra. A tokiói kvalifikációs tesztversenyen végül a 36. helyet szerezte meg, és 
mivel az első 18 hely valamelyikén kellett volna végezni az olimpiai szerepléshez, nem sikerült 
a kijutás. 
2000-2016-ig minden nyári olimpián szerepelt legalább egy magyar műugró, legutóbbi 
kiemelkedő olimpiai szereplés Bartha Nóra nevéhez fűződik, aki 2008-ban 3 méteres egyéni 
versenyszámban végzett a 12. helyen. Az elmúlt évtizedben is több Európa-bajnoki érmes 
sportolót nevelt ki a sportág. Azóta azonban több generációváltáson esett át a sportág elitje, 
jelenleg utánpótlás-korosztályban sincs kiemelkedő eredményt felmutató sportoló, sőt a 
versenyzői létszám is nagyon alacsony.
A sportág 2013 óta szerepel a Felzárkóztatási Sportágfejlesztési Programban (FSF), az állami 
támogatás mértéke azonban elmarad a kiemelt sportágakkal szemben. A sportági sajátosságok 
miatt a felkészülésben komoly szerepet játszik a megfelelő mennyiségű és minőségű vízfelület 
biztosítása a válogatott sportolók számára. A Széchy Tamás Sportuszoda műugró medencéjének 
téliesítése, illetve a Duna Aréna úszókomplexum megépítése segítséget jelentett a sportág hazai 
érintettjei számára, azonban a sportági prioritások, a buborékversenyek és buboréktornák a 
kvalifikációra készülő műugró sportolók felkészülésében jelentettek komoly akadályokat.  
Tekintettel a sportág támogatottságára, jelenleg nem elvárható az olimpiai jelenléte. A 
hazai műugrás sportág komoly kihívás elé néz, ha a korábbi sikereket szeretné folytatni. Az 
utánpótlásképzés fejlesztése és a hazai sportolói bázis gyarapítása lehet ennek az első állomása.
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Ö k ö l v í v á s

ÖKÖLVÍVÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  3 0 2-3 1

Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág 1-2 férfi és 1 női ökölvívó kvótaszerzését tervezte. Az olimpiai eredményességet 
illetően pedig 3 olimpiai pontot prognosztizáltak.

MOB előrejelzés 2019 július
Csak a magyar férfiaktól várható kvótaszerzés, a MOB egy kvótával számol

Az ökölvívók szakmai grémiuma már a ciklus elején szerény elvárásokat fogalmazott meg az 
olimpiai részvétellel kapcsolatban, ami ismerve a tényszámokat, még akkor is túlzó volt. A 
MOB még ennél is kevesebbet várt. A MOB 2019-ben Harcsa Zoltán kijutását várta, aki másfél 
évvel az olimpia előtt visszavonult. 
A nőknél ugyan két versenyzőnk is harcban volt az utolsó pillanatig az olimpiai részvételért, 
de jegyezzük meg, hogy nem sok eséllyel. Ennek alapját adja az, hogy a női vonalon felnőtt és 
utánpótlás-korosztályban sem rendelkezünk olyan versenyzőkkel, akik reményt adnának az 
olimpiai részvételre.
A magyar szövetségnek a ciklus kellős közepén 2019 őszén új elnöke, 2020 augusztusában 
pedig új szakmai vezetője is lett.  A nemzetközi szövetség státusza pedig (az IOC felfüggesztette 
az AIBA tagságát az olimpiai ciklus közben) nagyon kaotikussá tette az olimpiai kvalifikációs 
folyamatot is.
Ilyen előzmények után az egy kijutónak is örülni kellett. Hozzátesszük, hogy a pekingi olimpia óta 
folyamatosan csökken a sportág képviselőinek a száma az olimpián, pedig nagy eredményeket 
értünk el a múltban. További aggodalomra ad okot az a tény, hogy az utánpótlás európai és 
világeseményein csak ritkán érünk el helyezést, azaz ritkán sikerül mérkőzést nyerni ezeken a 
tornákon. 
A sportág hazai és nemzetközi helyzete továbbra sem bíztató, csak egy teljesen új struktúra 
kialakítása, és a hazai szakmai munkában (az utánpótlásban is) történő paradigmaváltás 
jelenthet reményt a jövőre nézve, ami félő, hogy sok év munkája után lehet csak realitás. Addig 
el kell fogadnunk, hogy magyar ökölvívók csak kis számban lesznek jelen az olimpián.

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Gálos Roland 57 kg kiesett 27 32 között pontozással

1 1 51 1 4
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Szövetségi előrejelzés 2017
A tokiói olimpia tervezett részvételi és eredményességi célkitűzései: tervezett kvalifikált 
versenyzők száma mindkét nem esetén 2-2 fő, aranyérmek száma 0-1, összes érem száma 
1-2, olimpiai pontok száma 8 pont.

MOB előrejelzés 2019 július
Az előző olimpiákon mindig maximális létszámban, 2-2 férfi-női versenyzővel volt jelen a 
sportág. Minden nehézség ellenére a MOB maximális kvótaszámmal számol (2 nő és 2 férfi). 
Az indulók közül bárki is jut ki az olimpiára, ott pontszerző reményekkel indul. A MOB 1 női 
pontszerző hellyel számol.

Fontos megjegyezni, hogy a maximális 2-2 női és férfi olimpiai indulói létszámmal a múltban is 
csak kevés nemzet rendelkezett. Ennek újbóli megismétlésére az előjelek 2020-ig nem voltak 
túl biztatóak a nemzetközi eredményeket tekintve, de Marosi Ádám világbajnoki címe és 
Gulyás Michele vb-bronzérme sokat javított az esélyeken. 
Az nem mondható, hogy az elmúlt évtizedben ne lettek volna eredményei a sportágnak, de 
azokat rendre 3-4 versenyző hozta. Fokozta a problémát, hogy gyakorlatilag Gulyás Michelen 
kívül eredményes utánpótlás-versenyző nem tudott a felnőttek közé bekerülni az olimpiai 
számokban.
Bár a magyar öttusa több évtizedes eredményei alapján nem meglepetés a bronzérem és a 
hatodik hely, de a riói olimpia elmaradt eredményessége komoly aggodalomra adott okot a 
tokiói játékokat megelőző években.
Komoly kihívás lesz a jövőben, hogy a felnőtt férfi- és női válogatott átlagéletkora igen magas, de 
még így is ők számítanak esélyesnek a következő évek világeseményein való indulásra, tekintettel 
arra, hogy a fiatalabb generáció nem rendelkezik elég tapasztalattal, így tudással sem. 
Gulyás Michele egyértelműen a jövő egyik esélyese a jó eredményre, de mellé, a kis létszámú 
utánpótlás-versenyzők közül erős csapatot kell építeni, ha továbbra is elvárjuk a sportág 
maximális részvételét és jó szereplését az olimpiákon.
A hazai edzők felkészülése is nehézkes a folyamatosan változó szabályokra és az ezeket 
figyelembe vevő felkészülési programok elkészítésére, de ennek nagymértékű változása nélkül 
nem sok esély marad a szint tartására.

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Kasza Róbert egyéni 26 36 1354 pont

Marosi Ádám egyéni 6 36 1461 pont

Gulyás Michelle egyéni 12 36 1325 pont

Kovács Sarolta egyéni 3 36 1368 pont

  terv tény terv tény 
  8 5 4 4

ÖTTUSA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA
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RÖGBI OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

RÖPLABDA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 0 0

  terv tény terv tény 
 Terem 0 0 0 0 
 Strandröplabda 0 0 0 0

Szövetségi előrejelzés 2017
A szövetség nem számít kvótaszerzésre.

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban, a véleményünk egyezik a szövetségével.
2019. júniusában olimpiai kvalifikációs versenyeken vettek részt, de a kvalifikációban történő 
továbbjutás nem sikerült. 

Szövetségi előrejelzés 2017
Strandröplabda: a szövetség minimális esélyt látott mindkét csapat kvalifikációjára.
Teremröplabda: a szövetség nem látott esélyt a kvalifikációra.

MOB előrejelzés 2019 július
Nem láttunk esélyt egyik szakágban sem a kvalifikációra.

Bár a sportág népszerűsége folyamatosan nő, a férfi játékosok száma emelkedik, sőt a szakmai szint is 
javul, de még nem elegendő, hogy reálisan gondoljon a szövetség akár a kvalifikációban való részvételre 
is. Azonban sikernek tekinthető és szintlépésnek értékelhető a kvalifikációban való részvétel. Viszont a 
női szakág még csak nyomokban fellelhető, így az ő szereplésükről nem lehet szakmai értékelést írni.

Strandröplabdában nagyon messze járunk a világelittől, belátható időn belül nem látszik az élvonalhoz 
történő felzárkózás reális esélye, bár tehetséges férfi párosunk az ifjúsági olimpián 2018-ban szépen 
szerepelt. Alátámasztja ezt, hogy Magyarországon nagyon erős figyelmet kap a teremröplabda, ami 
mellett nincs esély a komolyabb strandröplabdabázis kiépítésére, és így a hazai versenyszínvonalnak 
az erősítésére, ami elengedhetetlen lenne a nemzetközi eredményesség javításához.
A magyar női röplabdacsapat az elmúlt években dicséretes módon már stabil résztvevőnek számít 
az Európa-bajnokságokon, így jobb az esély a szintlépésre, és esetleg megcélozható lenne az olimpiai 
kvalifikációs jó szereplés. Valószínű, hogy ez a folyamat nem hozna azonnal sikert, de a fejlődés 
folytatásával kis esély azért lenne rá.
A férfi teremröplabda-válogatott lemaradása ennél jóval nagyobb, és talán megállapítható, hogy a 
versenytársak előnye olyan nagy az olimpiai részvételért folytatott versenyben, hogy annak ledolgozása 
szinte lehetetlen, vagy legalábbis hosszú időre van szükség annak csökkentésére. A férfi röplabda 
bázisa itthon jóval kisebb a nőinél klubszinten, így létszámszinten is.
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EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Péni István légpuska 5 47 186,5 kör 

  puska 3x40 összetett 10 39 1173-64x 

  légpuska mix csapat 7 29 627,9 kör; 414,6 

Pekler Zalán légpuska 39 47 621,1 kör 

  puska 3x40 összetett 18 39 1169-56x 

Major Veronika légpisztoly 34 53 566 kör 

  sportpisztoly 35 44 281-4x; 572-4x 

Mészáros Eszter légpuska 20 51 625,3 kör 

  puska 3x20 összetett 26 37 1161-48x 

  légpuska mix csapat 7 29 627,9 kör; 414,6

SPORTLÖVÉSZET OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  3-7 2 4-7 4

Szövetségi előrejelzés 2017
A szövetség elsődleges célkitűzése, hogy a sportág újra érmet hozzon az olimpiáról. 
Puskaszakágban 2-3 kvóta, 2-5 pont, 1 érem a célkitűzés; pisztolyszakágban pedig 1-2 kvóta, 
1-2 pont a cél. Korongszakágban most nem látszik realitásnak a kvótaszerzés. Összességében 
a sportág 3-7 pont, 1 érem elérésével számol.

MOB előrejelzés 2019 július
Tudása alapján bármelyik kvalifikációt szerzett lövőnk bekerülhet a legjobb 8 közé, de a realitás 
két-három döntős helyezés. A MOB 5 fő kvalifikációját várja, egy éremmel, illetve további egy 
pontszerző hellyel számolunk



Puskaszakágban sikerült a szövetségi optimálisan tervezett 3 kvóta megszerzése. Az olimpiát 
megelőző időszakban máig tisztázatlan események következményei alapján Sidi Péter a szövetség 
döntése értelmében nem indulhatott az olimpián. Ebben a szakágban a férfiaknál a 2018-as ifjúsági 
olimpiai bajnok Pekler Zalán indult az idei és a tavalyi év Európa-bajnoka, Péni István mellett. A 
10 méteres légpuska regnáló Európa-bajnokától, Pénitől várta a szövetség és a MOB is a sportági 
éremszerzést, aki végül a pontszerző 5. helyen végzett, 50 méteres puska versenyszámban pedig 10. 
lett. Péni István olimpiai szereplése jó eredménynek tekinthető, figyelembe véve azokat a mentális 
és lelki terheket, amelyekkel az olimpiát megelőző időszakban kellett szembenéznie. Pekler Zalán 
élete első olimpiáján egy 18. és egy 39. helyet szerzett.
Mészáros Eszter képviselte a magyar színeket a női puskaszakágban. A fiatal versenyző élete első 
olimpiáján egy 20. és egy 26. helyezéssel zárt. Pénivel a mix versenyszámban bejutottak a legjobb 8 
közé, a 7. helyen végeztek.
Pisztolyszakágban a nőknél Major Veronika Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes vívta ki a 
kvalifikációt. A játékokon a teljesítménye elmaradt az elvárásoktól, nem sikerült döntőbe jutnia, 10 
méteren 34., 25 méteres pisztoly versenyszámban 35. helyen végzett. 
Férfi pisztoly- és korongszakágban nem volt elérhető az olimpiai kvótaszerzés, az utánpótlás 
eredményeket vizsgálva a közeljövőben nehéz lesz elérni az ötkarikás kvalifikációt.
Tekintettel a sportág helyzetére, kiemelt státuszára, az olimpiai szereplés valamennyiben elmaradt 
az elvárásoktól. Azonban érdemes megjegyezni, hogy puskaszakágban mind a nőknél és a férfiaknál 
is több tehetséges, még juniorkorú sportlövőt nevelt ki a sportág. Az utánpótlás világversenyeken 
eredményes sportolók és a jelenlegi, szintén fiatal, erős felnőttválogatott a jövőben komoly 
sikereket érhet el akár az ötkarikás játékokon is, amennyiben a szövetség megteremti a sportolók 
felkészüléséhez szükséges biztonságos környezetet. Nem szabad elfelejteni, hogy a szebb napokat 
megélt korongszakágban igen messze van az indulási lehetőség az olimpián. Bár tehetséges fiatalok 
itt is vannak, szükséges az ő szakmai menedzselésük is.
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SPORTMÁSZÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 0 0

Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág 2016-ban, a riói olimpia után került be a tokiói olimpia programjába egy összetett 
versenyszámmal (bouldering, lead, speed). Nagyon fiatal, új olimpiai sportról van szó, s 
ez nemcsak Magyarországra nézve igaz, hanem világviszonylatban is. A tokiói olimpia túl 
közelinek tűnik ahhoz, hogy a legjobb fiatal magyar versenyzők eljussanak a nemzetközi 
élvonalba. Jelenleg a fő cél a hosszútávú sportágfejlesztés, amelynek eredményeként a 
magyar sportolók legkorábban a 2024-es párizsi kvalifikációért szállhatnak majd versenybe. 

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban, a véleményünk egyezik a szövetségével.

Nagyon alacsony az ütőképes, nemzetközi szinthez mérhető versenyzői létszám mind a 
felnőtteknél, mind pedig az utánpótlásnál, férfi és női vonalon egyaránt. A felnőtt versenyzők 
a 2019. és 2020. évi kvalifikációs versenyekre, valamint a világbajnokságokra nem jutottak ki. 
A legjobb magyar férfi versenyzők idén is még csak 16-17 évesek, ők az ifjúsági „A” korcsoport 
világ- és Európa-bajnokságainak állandó résztvevői. A 2019. évi Európa-bajnokságon elért érem a 
férfi utánpótláskorúak között még akkor is jelzés a jövőre nézve, ha csak „részversenyszámban” 
sikerült elérni az olimpiai programhoz képest. Ennek oka, hogy másképpen bonyolítják le az 
olimpiát, mint a világversenyeket, ezért nem összehasonlítható. Párizsban már módosulni fog a 
program. A válogatott felkészülését nehezíti többek között az infrastruktúra hiánya, a finanszírozási 
nehézségek miatt pedig erősen szelektálni kell a felkészülési és versenyhelyszíneket illetően.

1 2 1
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Szövetségi előrejelzés 2017
A szövetség 2-3 fő kvalifikációjával számol (1 férfi és 2 női kvóta).

MOB előrejelzés 2019 július
A súlyemelők közül Nagy Péternek van a legnagyobb esélye kvótát szerezni. A MOB két fő (1 
férfi és 1 nő) kvalifikációját várja, pontszerzést nem.

A londoni és a riói játékok után ismét Nagy Péternek sikerült megszereznie a tokiói kvótát. 
Dicséretes, hogy a legjobb helyezését épp a harmadik olimpiáján érte el. Viszont szembetűnő 
tény, hogy összetett eredménye csökkent, miközben összetett helyezése pedig javult (London 
416 kg, 11. helyezés; Rio 420 kg, 10. helyezés; Tokió 396 kg, 7. hely).
A szövetség várakozásával szemben viszont a női versenyzőknek nem sok esélye volt az 
olimpiai indulásra. Míg az utánpótlás versenyeken, illetve az előző évek felnőtt viadalain 
magyar szinten jó eredményeket értek el a hölgyek, az olimpiai kvalifikációs eseményeken 
nem tudtak maradandót alkotni. 
Itt érdemes megjegyezni, hogy a sportág utánpótlásbázisa is elég szűk, így az új, számottevő 
eredményre képes emelők megjelenése elég kétséges.
Talán az olimpia eredménye (1-8. helyezés elérése) jelenthet némi támogatás növekedést, 
aminek lehet sportágfejlesztő hatása; elsősorban az utánpótlás-nevelés és az edzőképzés 
területén.
Fontosnak érezzük, hogy a sportágban világszinten megkezdődött egy tisztulási folyamat, ami 
a doppingszerek használatát illeti, de még sokat kell azért tenni, hogy ez a bélyeg lekerüljön a 
sportág neve mellől. Ennek pedig „jótékony” hatása kell legyen, mert jelenleg veszélyben van 
a magas doppingesetszámnak köszönhetően az olimpiai szereplés.

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Nagy Péter +105 kg összetett 7 14 178 + 218 =396 kg

SÚLYEMELÉS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 2-3 1
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S z i n k r o n ú s z á s

SZINKRONÚSZÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 2 0

Szövetségi előrejelzés 2017
Párosban reménykednek a kvótaszerzésben, csapatban nem látnak rá esélyt.

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban.

Az olimpiai kvalifikációs tornán a párosok versenyében Farkas Linda és Gács Boglárka (tartalék: 
Hungler Szabina) képviselte a magyar színeket. A fiatal páros a 21. helyen végzett, az első 9 hely 
valamelyikét kellett volna megszerezni a kvótáért, így igen messze voltak a tokiói indulástól.
A magyar válogatott csapatban is részt vett a kvalifikáción, ahol a 7. helyen zárt; a versenyszámban 
az első három helyezett nemzet szerzett kvótát. Szintén tény, hogy a csapat 7 indulóból lett 7.
A sportág 1984-es, olimpiai programba való bekerülése óta magyar egység kétszer szerepelt 
az ötkarikás játékokon. Magyar páros 2000-ben és 2012-ben tudott sikeresen kvalifikálni az 
olimpiára. A legutóbbi sikeres kvalifikáció az akkor 17 éves Kiss Szofi és Czékus Eszter nevéhez 
fűződik. Sajnálatos módon a sportolók már befejezték versenyzői pályafutásukat, így lemaradva 
két, akár három olimpiai szereplésről. 
Az előrejelzés óta számos változás történt a hazai szinkronúszó sportágban. Új szakmai vezetés 
került a korábban külföldi szakemberek által irányított válogatott élére. Megannyi rutinos, 
olimpiát, világbajnokságokat megjárt sportoló vonult vissza, generációváltás és fiatalítás történt. 
A fiatal sportolók eredményességét mutatja, hogy az elmúlt években számos junior korosztályú 
világversenyen szerepelt sikeresen a magyar válogatott, azonban a felnőtt korosztályban jóval 
rutinosabb versenyzőkkel kell megküzdeni az olimpiai kvalifikációért. Jelenleg nem látható, hogy 
mi az a szakmai program, aminek eredményeképpen a jövőben ezek a fiatalok meg tudnak 
maradni a nagyon erős nemzetközi mezőnyben.
A sportág 2014 óta szerepel a Felzárkóztatási Sportágfejlesztési Programban (FSF), azonban a 
támogatás összege nem fedezi a sikeres olimpiai felkészüléshez szükséges kiadásokat.  
A sportági vezetésben és szakmai irányításban bekövetkezett sokszoros változások is megnehezítik 
a hosszútávú építkezést, továbbá a kettős karrierprogram hiánya miatt számos tehetség hagyja 
el idő előtt a sportágat. Amennyiben a jelenlegi szakmai vezetés hosszútávra tervezhet, az 
anyagi háttér biztosítva van, illetve a fiatalítás és az utánpótláskorú sportolófejlesztési program 
hatékonynak bizonyul, a későbbiekben olimpiai kvalifikációra esélyes sportolókat adhat a hazai 
szinkronúszás. Ez egyelőre egy nagyon hosszú építkezési folyamatnak bizonyul.
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Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág 2 fő kvalifikációjával számol, 1 férfi és 1 női kvótával

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB két versenyző kijutását látja reálisnak, 1 férfi és 1 női kvóta formájában. 
A MOB pontszerzéssel nem számol.

Sajnos a szövetség és a MOB várakozásával ellentétben nem sikerült a férfi kvalifikáció a 
tokiói olimpiára. Gádorfalvi Áron közel volt a bravúrhoz az utolsó kvalifikációs versenyen, 
de két pozícióval lemaradt a még kvótát érő helyezéstől. Megállapítható, hogy bár az utolsó 
esélynél közel voltunk a férfi indulási lehetőséghez, de a kvalifikációs időszak alatt nem voltunk 
versenyben az indulási jogért. Ráadásul meg kell említenünk, hogy az idősebb Gádorfalvi mellet 
szereplő fiataloknak még annyi esélye sem volt a sikeres kvalifikációra. A nőknél sincs Cholnoky 
mögött a felnőtt elit mezőnybe tartozó versenyző. Az ő esetében a részvétel elérése dicséretes, 
de a versenyen már nem tudta hozni a jó teljesítményt, kisebb sérüléssel is bajlódott.
Látszik, hogy a sportágnak igen szűk a versenyzői bázisa az olimpiai számokban, így hosszútávon 
nem lehetünk optimisták. Ráadásul nehezíti a helyzetet, hogy a következő játékokon új 
hajóosztály kerül a programba, az iQFoil, amely jóval gyorsabb és technikásabb, mint az eddigi 
RSX, és teljesen más felszerelést kíván. Az 1-2 éves átállás nem tűnik könnyűnek a kvalifikáció 
sikeres teljesítése szempontjából. A nemzetközi mezőny pedig sűrűsödni fog a kvalifikációs 
időszakban, Tokió után mindenki átáll az új osztályra. Az új felszerelések beszerzése külön 
kihívás a honi, kis költségvetésből működő szövetségnek.

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Cholnoky Sára Szörf RS:X 25 27 273 pont

SZÖRF OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  0 0 2 1
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EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Salim Omar Gergely 58 kg 5 16 vigaszágról

  terv tény terv tény 
  1-4 2 1-2 1
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T a e k w o n d o

TAEKWONDO OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

Szövetségi előrejelzés 2017
Olimpiára való kijutás 1-2 fővel, de reális esély csak a nőknél van.

MOB előrejelzés 2019 július
A magyar válogatott keretet fiatal versenyzők alkotják, mind férfi, mind pedig női vonalon. 
Jelenleg nincs olyan férfiversenyző, aki a nemzetközi mezőnyben közel kerülhet a kvalifikáció 
lehetőségéhez, erre csak a nőknél van esély. 

A 2019-ben készült prognózisban leírtakhoz képest változás történt. Két tehetséges fiatal 
férfiversenyzővel bővült a válogatott keret, a magyar színekbe „átigazolt” kettős állampolgárságú 
Salim testvérekkel, így ők lettek a sportág megmentői a tokiói olimpia részvételét tekintve. 
Elsősorban Sharif-hez fűztek nagy reményeket az olimpiai kvótaszerzést illetően, de végül az 
épphogy a felnőtt korosztályba lépő Omar az európai kvalifikációs verseny megnyerésével vívta ki 
az indulási jogot Magyarországnak. 
Komoly hiányosság, hogy a szövetségi tervezésben szereplő női kvóta esélyétől igen messze állt 
a sportág. 
Taekwondósunk utoljára 2000-ben, a sydney-i olimpiára jutott ki, ennek tükrében már a kvótaszerzés 
is nagy sikernek könyvelhető el, az 5. helyezés pedig bravúros teljesítmény. Azonban, ha az 
eredményességet a felnőtt Eb-k és vb-k tekintetében vizsgáljuk, a siker fogalma más megvilágításba 
kerül. 2015 óta olimpiai versenyszámban nem született olimpiai pontszerző helyezés, míg az 
elmúlt 10 év távlatát nézve, 2010 és 2015 között ez szinte minden évben jellemző volt, bár ezeket 
az eredményeket egy-egy versenyző szállította. Az utánpótlás Eb-k és vb-k tekintetében az elmúlt 
5 évben értékes helyezéseket mondhat magáénak a sportág, fogalmazhatunk úgy, hogy nem 
tapasztalható az az űr, mint a felnőtteknél, bár az olimpián jelentkező „összevont súlycsoportok” 
miatt ezeknek az utánpótlás eredményeknek a túlértékelésétől is óva intünk mindenkit.
Összefoglalva, a sportág kis szerencsével (férfi versenyzők magyar színekben indítása), de jól 
szerepelt Tokióban azzal, hogy a női szakág nem került a kijutás közelébe, és a jövőt tekintve is 
vegyes a kép, mivel az utánpótlás eredmények nem értelmezhetőek a felnőttek között, így nem 
látható az esélye sem a következő olimpiai szerepléseknek
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TENISZ OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  2 0 3 1

Szövetségi előrejelzés 2017
A sportági prognózis szerint Babos Tímea női egyéniben, a Babos Tímea-Jani Réka duó pedig 
női párosban lehet ott az olimpián. Jelenlegi állás szerint, amennyiben Fucsovics Márton és 
Gálfi Dalma fejlődése töretlen, akkor reális esélye van annak, hogy a tokiói olimpiára utazó 
magyar teniszcsapat személyükkel bővüljön.

MOB előrejelzés 2019 július
Amennyiben sikerül mindkét nemben az egyéni vagy a páros kvalifikáció, úgy a vegyes 
párosban is jó eséllyel rajthoz állhatunk az olimpián.
A MOB 2 női és 1 férfi teniszező kvalifikációjával számol, akik egyéni, páros és vegyes páros 
versenyszámokban indulhatnak el. A MOB pontszerzésre nem lát esélyt.

A sportágban a világranglista-helyezés alapján lehetett kvalifikálni a játékokra. Babos Tímea páros 
kvalifikációja nem volt kétséges. Sajnálatos módon sérülése miatt közvetlenül a kiutazás előtt visszalépni 
kényszerült, így Jani Réka sem indulhatott az olimpián, két magyar olimpikonnal kevesebb lett a 
Magyar Csapat tokiói létszáma. Babos Timi eredetileg női párosban Réka oldalán, és vegyespárosban 
Fucsovics Márton oldalán is pályára lépett volna.
A tavaszi sikeres salakszezont és füves szezont követően Fucsovics Márton jó formában készült az 
ötkarikás eseményre. Azonban kiutazását követően vállsérülése kiújult és emiatt első mérkőzése előtt 
vissza kellett lépnie. 
Az előzetes sportági terv túl optimistának bizonyult. A sérülések miatt játék nélkül zárták a magyar 
teniszezők a tokiói olimpiát. A sportágban nem rendeznek felnőtt Eb-t és vb-t, azonban az elmúlt 
években értékes Grand Slam-sikereket ért el Babos Tímea párosban és Fucsovics Márton egyesben. A 
sportolók életkorát tekintve azonban a jövő szempontjából az utánpótlásban látjuk a lehetőségeket. 
Bízunk a szövetség új utánpótlásképzésében, ami jó szakmai vonalon, felkészült edzőkkel indult el.

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Krausz Gergely egyéni kiesett 42 csoportkörből

Sárosi Laura egyéni visszalépett 43 sérülés miatt

  terv tény terv tény 
  0 0 2 2

TOKYO
2020

T o l l a s l a b d a

TOLLASLABDA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

Szövetségi előrejelzés 2017
A riói olimpiához képest (1 kvalifikáció női egyesben) 2 helyet céloztak meg, férfi- és női 
egyesben várnak 1-1 kvalifikációs helyet. 

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB legfeljebb egy tollaslabdázó kijutásával számolt, pontszerzésre nem látott esélyt.

A szövetség már 2018-ban reálisan látta a sportág helyzetét a kijutást illetően.
Egy-egy nő, illetve férfi kijutóval számoltak, ami a megfelelő világranglista-helyezéssel és egy 
ennek köszönhetően visszaosztott kvótával realizálódott is 2021-ben. A sportág állapotát 
elnézve ez a jelenlegi plafon. A tokiói szereplést tekintve a tisztes helytállás volt a cél, ami 
meg is valósult.
A szövetség valóságérzékelése világos és józan, innen kellene szintet lépni vagy legalább a 
jelenlegi helyzetet stabilizálni, ami nem lesz könnyű, mert az utánpótlás eredményeket 1-2 
női játékos hozta az elmúlt öt évben, férfi játékos pedig nem is volt jegyzett helyen ezeken 
az eseményeken. A sportágat a rendelkezésre álló kevés pályán viszonylag sokan játszák, 
de kevesen maradnak meg versenyzőként. Ennek köszönhető, hogy a párizsi olimpiára 
mindössze 2-4, főleg női játékossal számolhatunk, ami nagyon megnehezíti majd a kijutást.
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Szövetségi előrejelzés 2017
A női csapat és a férfi egyéni versenyzők kvótaszerzésére van esély. Legrosszabb esetben 
1 női és 1 férfiversenyző kvótaszerzésével számolnak. Legjobb esetben a női csapat és két 
férfiversenyző kijutását várják.

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB 2-5 fő kvalifikációját látja reálisnak, de pontszerzésre nem számít.

TOKYO
2020

T o r n a 

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Kovács Zsófia összetett 14 80 53,433 
  gerenda 29 92 13,133 
  talaj 48 88 12,666 
  ugrás 16 87 14,5 
  felemáskorlát 14 91 14,433 
Pigniczki Fanni RG egyéni összetett 20 26 84,400 

 Szertorna 6-9 0 7 1 
 RG 0 0 1 1 
 Trampoline 0 0 0 0

TORNA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

Az egyetlen kvótát a 2019-es világbajnokságon Kovács Zsófia szerezte meg. A női 
csapatnak a világbajnokságon volt az utolsó esélye kivívni az indulás jogát a tokiói 
olimpiára, de ez nagyon messze volt. 
Sajnos a férfiak még ennyi eséllyel sem rendelkeztek, így azzal az új ténnyel kell 
szembesülni, hogy nem szerepelt magyar férfi tornász az olimpián.
Kovács Zsófia összetett olimpiai szereplése kifejezetten jónak mondható, amin még 
javíthatott volna, amennyiben nem ront a gerendagyakorlata közben. A felemáskorláton 
talán realitás volt a döntőbe jutás, de sajnos ez nem jött össze. 
Az utolsó tíz év utánpótlás eredményeinek vizsgálatakor megállapítható, hogy a női 
szertornában valóban van egy tehetséges csapat, akik kijutására a tokiói olimpiára 
számított a szövetség, de sajnos tudásuk még nem olyan magabiztos, ami a felnőtt 
mezőnyben elegendő lenne. A fiúknál nagyobb a baj, mert hasonlóan a lányokhoz, 
alacsony a sikeres versenyzők száma, és közülük is nagyon sokan abbahagyták a 
versenyzést még a felnőtt korosztály elején. Így megállapítható, hogy mára 1-2 férfi 
tornászunk maradt, aki a nemzetközi eseményeken még eredményes lehet.
A szövetség előtt a legnagyobb feladat, hogy tudja szélesíteni a bázist, és hogyan 
tudja megtartani a tornasportban a fiatalokat, köztük a tehetséges és az utánpótlás-
korosztályokban már sikereket elért sportolókat.
Ritmikus gimnasztikában talán a 2019-es év volt olyan, ahol az utánpótlás-versenyzőink, 
főleg csapatban, szépen szerepeltek. Előtte komoly űr tapasztalható az eredmények terén. 
Ezzel együtt nagy sikernek mondható Pigniczki Fanni indulása Tokióban. A szertornához 
hasonlóan nagyon erős a világ rg-sportja, így oda bekerülni, majd ott maradni nagyon 
nagy feladat. Nem tűnik könnyű helyzetnek ez, de talán lehet építeni a juniorkorosztályra 
úgy, hogy folyamatosan gondoskodni kell a következő korosztályokról.
Érdekes kérdés, hogy a hazai szövetség miért nem foglalkozik kicsit komolyabban 
a trampoline szakággal. Ennek lehet oka a megfelelő belmagassággal rendelkező 
termek, illetve az alap infrastruktúra hiánya. Bár ebben a szakágban is komoly tudással 
rendelkeznek a résztvevő nemzetek, de talán 1-1 versenyző felkészítésével lehetne esély 
bekerülni a mezőnybe. Természetesen érdemes a rendelkezésre álló anyagi-, szakember- 
és eszközforrások figyelembevétele is ahhoz, hogy mennyi energiát érdemes befektetni 
a Magyarországon gyerekcipőben járó szakágba. 
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Szövetségi előrejelzés 2017
A sportág 2-2 fő részvételét várja hasonlóan a riói játékokhoz. Bicsák Bence révén a pontszerzés 
sem látszik lehetetlennek. A hölgyeknél Bragmayer Zsanett és Kovács Zsófia szerezhet kvótát, 
a fiúknál Bicsák Bence mellett jelenleg három fő van versenyben a kvalifikációért. 

MOB előrejelzés 2019 július
Bicsák Bence aktuális teljesítménye bizakodásra ad okot és az eredményes szereplést is 
előrevetíti, akár a legjobb 10 között is végezhet. A jelenlegi világranglista-helyezéseket nézve 2 
női és 2 férfiversenyző kijutása látszik reálisnak az 55-55 fős egyéni versenyszámokban. Vegyes 
váltó: új versenyszám lesz a tokiói programban, ahol szintén számítunk magyar részvételre. 
Pontszerzésre kis esélyt látunk.

TOKYO
2020

T r i a t l o n 

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Bicsák Bence egyéni 7 49 1:45,56 (+0,52) 

  vegyes váltó 11 16 1:26,43 (+3:02) 

Tóth Tamás egyéni 29 49 1:48,19 (+3:15) 

  vegyes váltó 11 16 1:26,43 (+3:02) 

Bragmayer Zsanett egyéni 12 37 2:00,00 (+4:24) 

  vegyes váltó 11 16 1:26,43 (+3:02) 

Kovács Zsófia dr. egyéni kizárták 37 lekörözés miatt 

  vegyes váltó 11 16 1:26,43 (+3:02)

  1 0 4 4

TRIATLON OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

A sportág reálisan mérte fel indulási és szereplési esélyeit. Triatlonban a fejlődés megindult, felnőtt 
és utánpótlásszinten is sok jó eredmény születik. Végre a tehetséges fiatalok felnőtt korosztályba 
jutva is csillogtatják tudásukat, amely Párizsra nézve is kedvező lehet. 
Férfi szakágban komoly verseny volt a kvótáért, hiszen a két kijutott versenyző mögött még 
legalább hárman gyűjtötték az értékes WTS- és VK-pontokat. A szövetség döntése értelmében 
a világranglistás kvalifikációs helyen álló versenyzőké lett a nemzeti kvóta és nem a pillanatnyi 
forma alapján a legjobb versenyzőké. Talán ezt érdemes lesz felülbírálni a jövőre nézve a jobb 
szereplés érdekében. A fiatal, tehetséges, nemzetközi top-élmezőnyben jegyzett Bicsák Bence 
és a korábbi olimpikon, a rutinos Tóth Tamás utazhatott Tokióba. Bicsák térdsérülése ellenére 
a sportág legjobb szereplését hozva 7. lett. Tóth Tamás is nagyot küzdött, a középmezőnyben 
végzett, de sokkal több nem volt elvárható tőle az idei formája alapján. A versenyeket kora reggel 

tartották a nagy meleg, a pára és szél miatt. Komoly megterhelés volt minden versenyző számára, 
nyilván az idősebbek nehezebben viselték a körülményeket. Utólag megállapítható, hogy az 
utolsó éves U23-as Lehmann Csongor idei eredményei és formája alapján Bicsák közelében 
szerepelhetett volna. Az U23-as világbajnokságot megnyerte, de ezen kívül a felnőtt mezőnyben 
is tekintélyt parancsoló helyezésekkel büszkélkedhet. A váltót is jól segítette volna.
Nőknél a két legesélyesebb és legjobb ranglistahelyezéssel bíró két hölgy jutott ki Tokióba, az 
olimpiai újonc Bragmayer Zsanett és a már két olimpiát megjárt Kovács Zsófia. Jelenleg más 
felnőtt versenyző nincs a sportágban, és az utánpótlásban is jóval kisebb a női merítési lehetőség, 
mint a férfiaknál. Bragmayer Zsanett szenzációs versenyzéssel 12. lett, ezzel a sportág legjobb női 
helyezését érte el. Kovács Zsófia a mezőny végével ment, majd a szabályok értelmében lekörözés 
miatt kizárták őt. Idei formája alapján a mezőny második felébe vártuk. 
A mix váltót először rendezték meg olimpián. A sokkal rövidebb távokkal bíró sprint versenyszám 
teljesen más felkészülést kíván, mint a majdnem kétórás egyéni verseny. Nehéz pár nap alatt 
átállni egyikről a másikra. A magyar csapat tisztességgel helyt állt az elért 11. helyezéssel, reális 
eredmény született. Hozzá kell tenni, nem teljesen egészséges csapattal álltak rajthoz, mivel Bicsák 
térde gyengélkedett, a női versenyzők pedig gyomorbántalmakkal küzdöttek a szennyezett nyílt 
víz miatt. Szerencsére a verseny napján mindenki rajthoz tudott állni és versenyezni. 
A szakmai munka jó irányba halad, bizakodóan tekinthetünk Párizsra. A férfiak esetében nagyot 
léphet előre a sportág 2024-ben Bicsákkal és Lehmannal, de Dévay Márkról se feledkezzünk meg. 
Bragmayer Zsanett komoly esélyekkel vághat neki a kvalifikációnak, azonban a női vonalon kicsit 
nehezebbnek tűnik a kvótaszerzés az előzőekben már említettek miatt, de a sportági fejlesztési 
munka remélhetőleg a női szakágban is meghozza a várva várt sikereket. 
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EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Bernek Péter 400 m vegyes 13 29 4:12,38 
Bohus Richárd 100 m hát kizárták 41  
  4x100 m gyors 5 16 3:11,06 
  4x100 m vegyes 13 16 3:34,91 
Cseh László 200 m vegyes 7 45 1:57,68 
Gyurta Gergely 1500 m gyors 15 28 15:01,85 
Holló Balázs 4x200 m gyors kizárták 16  
Holoda Péter 4x100 m vegyes 13 16 3:34,91 
Kalmár Ákos 800 m gyors 22 33 7:55,85 
  1500 m gyors 22 28 15:17,02 
Kenderesi Tamás 200 m pillangó 4 38 1:54,52 
Kós Hubert 200 m vegyes 20 45 1:58,47 
  4x100 m vegyes 13 16 3:34,91 
Kovács Benedek 4x100 mix vegyes 15 16 3:45,15 
Kozma Dominik 200 m gyors 30 39 1:48,87 
  4x200 m gyors kizárták 16  
Lobanovszkij Maxim 50 m gyors 26 73 22,25 
Márton Richárd 4x200 m gyors kizárták 16  
  4x100 mix vegyes 15 16 3:45,15 
Milák Kristóf 100 m pillangó 2 59 49,68 
  200 m pillangó 1 38 1:51,25 OR 
  4x100 m gyors 5 16 3:11,06 
Németh Nándor 100 m gyors 8 71 48,1 
  200 m gyors 15 39 1:47,20 
  4x100 m gyors 5 16 3:11,06 
Rasovszky Kristóf 10 km 2 24 1:48:59,0 (+25,3) 
Szabó Györgyei Szebasztián 100 m gyors 20 71 48,51 
  100 m pillangó 14 59 51,89 
  4x100 m gyors 5 16 3:11,06 
Takács Tamás 4x100 m vegyes 13 16 3:34,91 
Telegdy Ádám 100 m hát 29 41 54,42 
  200 m hát 5 29 1:56,15 
Verrasztó Dávid 400 m vegyes 4 29 4:10,59 
Zombori Gábor 400 m gyors 18 36 3:47,99 
  4x200 m gyors kizárták 16 

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
    létszáma

Békesi Eszter 200 m mell 25 31 2:26,89 
Burián Kata 100 m hát 18 41 1:00,07 
  200 m hát 10 27 2:09,65 
Gyurinovics Fanni 4x100 mix vegyes 15 16 3:45,15 
Halmai Petra 4x100 mix vegyes 15 16 3:45,15 
Hosszú Katinka 400 m vegyes 5 17 4:35,98 
  200 m hát 20 27 2:12,84 
  200 m pillangó visszalépett 16  
  200 m vegyes 7 27 2:12,38 
Jakabos Zsuzsanna 4x200 m gyors 7 16 7:56,62 
Kapás Boglárka 200 m pillangó 4 16 2:06,53 
  4x200 m gyors 7 16 7:56,62 
Késely Ajna 400 m gyors 10 26 4:06,34 
  800 m gyors 13 30 8:26,20 
  1500 m gyors 9 33 15:59,80 
  4x200 m gyors 7 16 7:56,62 
Mihályvári-Farkas Viktória 400 m vegyes 6 17 4:37,75 
  1500 m gyors 12 33 16:02,26 
Olasz Anna 10 km 4 25 1:59:34,8 (+4,0) 
Sebestyén Dalma 100 m pillangó 27 33 59,79 
  200 m vegyes 17 27 2:12,42 

ÚSZÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA ÚSZÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
 (Nyíltvízi is) 25-30 36 30-35 34

  terv tény terv tény 
 (Nyíltvízi is) 25-30 36 30-35 34

Szövetségi előrejelzés 2017
A tokiói olimpia tervezett eredményességi célkitűzései: tervezett kvalifikált versenyzők száma 
30-35 fő, aranyérmek száma 1, összes érem száma 4, és az olimpiai pontok száma 25-30 pont.

MOB előrejelzés 2019 július
Az elmúlt olimpiákon az egyik legnépesebb csapat mindig az úszóké volt. Megítélésünk szerint 
a kvalifikáció nehezebbé válása miatt kevesebb úszó lesz kint Japánban, mint a legutóbbi 
olimpián. Az egyéni versenyszámokon túl néhány váltó is döntőre lehet esélyes. A szövetség 
eredményességi előrejelzésével egyetértünk, 4 éremet és 8 pontszerző helyet várunk a nyíltvízi 
úszással együtt.
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A kiutazó magyar sportolók létszámát vizsgálva megállapítható, hogy a magyar úszóküldöttség 
a tokiói olimpián 34 fős volt, valamivel kevesebb, mint Rióban, azonban a londoni 25 fős 
csapatnál lényegesen nagyobb. A járvány miatt egy évvel elhalasztott olimpiára így olyan fiatal 
tehetségek tudták kvalifikálni magukat, akik a későbbiekben komoly sikereket hozhatnak az 
úszóválogatottnak. Eredményességben a szövetségi kapitány óvatos várakozása beigazolódott, 
a medencés versenyzők és a nyíltvízi úszók összesen 36 pontot értek el a tokiói olimpián, 
még egy kicsit többet is a szövetségi terveknél. A várakozásoknak megfelelően Milák Kristóf 
remek formában, 200 méteres pillangóúszásban aranyérmet, 100 méteres pillangóúszásban 
egy ezüstérmet nyert. A nyíltvízi úszók közül 10 km-en Rasovszky Kristóf szerzett ezüstérmet 
egy rendkívül erős mezőnyben. Az érmek számát tekintve viszont elmaradt az úszóválogatott 
az elvárásoktól a három érem megszerzésével, de érdemes megvizsgálni a további 1-6. 
helyezések, elsősorban a 4. helyezések számát. Kapás Boglárka, a 200 méteres pillangóúszás 
világbajnoka, Kenderesi Tamás, a 200 méteres pillangóúszás riói bronzérmese és Verrasztó 
Dávid, a 400 méteres vegyesúszás világbajnoki ezüstérmese is közel volt a dobogóhoz, végül 
4. helyen értek célba. A nyíltvízi úszók közül Olasz Anna 10 km-en lett 4. 
Hosszú Katinka 2021. évi Eb-teljesítménye és felkészülése is arra következtette a szakértőket, 
hogy a 400 méter vegyesúszás esélyeseként indul Tokióban. A szám döntőjében jócskán 
elmaradt legjobb idejétől, végül az 5. helyen zárt. Úgy gondoljuk, hogy a világ jelenleg is egyik 
legeredményesebb úszónője megtalálja azokat a pontokat, ahol a felkészülése nem sikerült.

A szám másik magyar indulója, a 18 éves Mihályvári-Farkas Viktória meglepetésre 
a pontszerző 6. helyen zárt. Emellett számos pozitív pontszerző eredmény 
született a magyar úszócsapatban. A férfi 4x100 méteres gyorsúszó váltó hatalmas 
versenyzéssel 5. helyen ért célba. Telegdy Ádám szintén remek teljesítménnyel 5. 
helyen végzett a 200 méteres hátúszás döntőjében. 
A tokiói magyar érdekeltségű úszószámokban férfi versenyzőink domináltak, 
míg a nők érem nélkül maradtak, ami kis meglepetést jelent. A sok pontszerző 
helynek köszönhetően a pontszámbeli elvárásokat teljesítette a tokiói magyar 
úszókülönítmény, így megállapítható, hogy a teljes úszócsapat eredménye a 
várakozásnak megfelelő volt.
Az úszószámokat globálisan nézve az európai úszónők elmaradtak a riói ered-
ményektől, összesen három számban négy európai versenyző állhatott dobogóra. 
Az európai férfi versenyzők 3 aranyérmet tudtak szerezni, köztük Milák Kristóf. 
Azonban mind a női, mind a férfi magyar fiatal tehetségektől szép teljesítményeket 
láthattunk, illetve a korosztályos világversenyeken is feltűntek ígéretes versenyzők. 
A generációváltás előtt álló úszóválogatott az utánpótlás-versenyzők felnőtt 
korosztályba való integrálásával megőrizheti erős nemzetközi szerepét.
Összességében látszik, hogy a sportág folyamatosan megtalálja a tehetségeket, és 
azokat a felkészült edzői csapatnak köszönhetően a felnőttek között is eredményre 
vezeti. Természetesen figyelni kell közben azokat a jeleket is, amik arra utalnak, hogy 
a nemzetközi felnőtt mezőnyben az eredményesség hosszútávú megtartásához 
még több szakmai munka szükséges. A szövetség erre is folyamatosan figyel és 
menedzseli a fiatal tehetségeket, edzőiket és klubjaikat is.
Várható a következő olimpián is, hogy a kajak-kenu mellet az úszás lesz a legmeg-
határozóbb sportágunk.
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Szövetségi előrejelzés 2017
3- 4 kvóta megszerzése, két pontszerző és egy dobogós helyezés reális.

MOB előrejelzés 2019 július
A MOB 4 fő kvalifikációjával számol (3 férfi és 1 nő), és egy pontszerző helyezés megszerzése 
reális elvárás lehet.

A vitorlás szövetség több évvel az olimpia előtt nagyon reálisan látta a kijutási 
esélyeket. Berecz Zsombor olimpiai ezüstérme a magyar vitorlássport legjobb 
eredménye, amit nem kell megmagyarázni. A többiek tisztességgel helyt álltak, 
Rióhoz képest előreléptek. 
Mi itt csak arra hívnánk fel a figyelmet, hogy ennek a sikernek a hullámain, 
ezzel a lendülettel tovább kellene erősíteni a sportágon belül a rendszerben 
gondolkodás képességét.
Berecz Zsombor sikerét nyilván nem lehet függetleníteni a magyar közegtől, 
mégis az a benyomásunk, hogy ez a siker sokkal inkább egyéni akarat, hit és 
a kitartás diadala, mintsem az alaposan kimunkált utánpótlásrendszerből 
automatikusan következő végtermék.  
Többek között ezért is végtelenül előremutató Berecz Zsombor olimpia 
utáni vállalása, hogy azt a projektszemléletet, amit a karrierje során magába 
szívott, rendszerszinten szeretné visszaforgatni a vitorlássportba. Erre nagy 
szüksége is lesz a szövetségnek, mert nem csak a megfelelő felkészülési 
helyszín (tenger hiánya), hanem a magyar szakemberek hiánya is nehezíti a 
lehetőségeket. Természetesen fel lehet készülni külföldön, külföldi edzőkkel, 
de ennek anyagi vonzata igen magas, az eredményesség nagyon nehéz ebben 
az erős nemzetközi mezőnyben. Érdi Máriával és az egyik Vadnai fivérrel nagy 
valószínűséggel számolhatunk Párizsra.

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Berecz Zsombor Finn Dingi 2 19 48 pont

Vadnai Benjamin Laser Standard 18 35 170 pont

Érdi Mária Laser Radial 13 44 153 pont

VITORLÁZÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

  terv tény terv tény 
  5 5 3-5 3
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Szövetségi előrejelzés 2017
A riói tízfős magyar vívólétszám (melyből egy csapat) megismétlése a minimális célkitűzés. 10-
12 versenyzőnek lehet reális esélye az olimpiai kvalifikációra. Minimum 1, maximum 3 csapat 
kijutására van esély. A sportág hagyományait figyelembe véve 2-3 érem, közte 1 arany lehet az 
elvárás. A 10-12 versenyzős válogatott 10-15 olimpiai pontot szerezhet.

MOB előrejelzés 2019 július
Az elmúlt évek egyik sikersportágaként a vívóktól most is több döntős-érmes helyezés várható. 
A MOB 6-10 vívó kvalifikációjával számol, akár három csapatunk is ott lehet Tokióban. Egy 
érmet és két pontszerző helyet várunk.

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Decsi Tamás kard egyéni 29 36 32 között kiesett 

  kardcsapat 3 9  

Gémesi Csanád kardcsapat 3 9  

Szatmári András kard egyéni 21 36 32 között kiesett 

  kardcsapat 3 9  

Szilágyi Áron kard egyéni 1 36 döntőben 15 - 7 

  kardcsapat 3 9  

Siklósi Gergely pb.tőr egyéni 2 36   döntőben 10 - 15 

Battai Sugár Katinka kardcsapat 8 9  

Katona Renáta kard egyéni 32 36 32 között kiesett 

  kardcsapat 8 9  

Márton Anna kard egyéni 4 36  

  kardcsapat 8 9  

Pusztai Liza kard egyéni 9 36 16 között kiesett 

  kardcsapat 8 9  

Kreiss Fanni tőr egyéni 15 34 16 között kiesett 

  tőrcsapat 7 8  

Kondricz Kata tőr egyéni 29 34 32 között kiesett 

  tőrcsapat 7 8  

Mohamed Aida tőrcsapat 7 8  

Pásztor Flóra tőr egyéni 32 34 32 között kiesett 

  tőrcsapat 7 8 

  terv tény terv tény 
  10-15 19 10-12 13

VÍVÁS OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA



A szövetség és a MOB kvalifikációs várakozásait és elvárásait is teljesítette a 
vívóválogatott, hiszen három csapatával (női tőr, női kard, férfi kard), és a férfi 
párbajtőr egyéniben versenyző Siklósi Gergellyel kiegészülve, összesen 13 
sportoló képviselte a hazai színeket az olimpián, amely a londoni és a rióihoz 
képest is előrelépés a sportágtól.
Férfi kardvívásban a bravúrosan vívó Szilágyi Áron történelmi, sorozatban 
harmadik egyéni olimpiai bajnoki címét szerezte meg. Férfi kardozóként 
elsőként sikerült a triplázás. A szakág másik klasszisa, a szám 2017-es világ-
bajnoka, Szatmári András kiesett az első körben, a versenyszám harmadik 
magyar versenyzője, Decsi Tamás is búcsúzott az első fordulóban. A csapat-
versenyszámban esélyes magyar gárda Gémesi Csanáddal kiegészülve 
bronzérmet szerzett. Tehát a férfi kardszakág szállította a sportági pontok 
több, mint felét (11 pont). Ezzel együtt az elmúlt évtizedben nem kényeztettek el 
nagyon minket az utánpótláskorú férfi kardvívók, ami azért rejt magában némi 
veszélyt, mert a tokiói csapat életkora alapján előbb-utóbb új versenyzőket 
kell majd beépíteni. 
A női kardvívás egyéni versenyszámában Márton Anna hősiesen, sérülten a 4. 
helyen végzett. Anna a decemberi ob-n keresztszalag-szakadást szenvedett, 
azóta erősítette a térdét, hogy az operációt az olimpia utánra időzíthessék 
az orvosokkal. Sajnos Anna sérült térde kiment az első körben, csak ápolás 
után tudta folytatni a versenyt, még így is sikerült beküzdenie magát az 

elődöntőbe, ahol végül kikapott francia ellenfelétől. Ennek fényében a vb-bronzérmes vívó 
teljesítménye és olimpiai szereplése példaértékű. Katona Renáta a 32., Pusztai Liza a 9. helyen 
végzett. A női kardcsapat versenyein a 18 éves Battai Sugár Katinka is szerepet kapott, azonban 
ázsiai ellenfeleikkel nem bírtak a magyar lányok, így az eredetileg kitűzött 4 közé kerülés nem 
sikerült. A női kardválogatott 8. helyen zárt, ami kissé elmarad a várakozástól. Az utánpótlás 
terén jobb a helyzet, mint a férfiaknál, amit igazol az is, hogy a tokiói női csapat átlagéletkorát 
tekintve még nagyon fiatal.
A női tőrcsapat meglepetésre 2020 februárjában sikeresen kvalifikálta magát az olimpiai 
játékokra. Az azóta eltelt időszak, a kerethirdetés és a szakmai ellentétek rányomták a bélyegét 
a csapat felkészülésére. A női tőrszakág vezetőedzőjének felterjesztését nem fogadta el a 
szövetségi kapitány, így az eredetileg kvótaszerző csapat felállását megváltoztatták elnökségi 
döntésre. Női tőr egyéniben Kreiss Fanni a 15., Kondricz Kata a 29., Pásztor Flóra a 32. helyen zárt. 
A csapatversenyben a hetedik olimpiáján vívó Mohamed Aidával kiegészülve a 7. helyen végzett 
a magyar válogatott, ami papírformának tekinthető az olimpiára kijutott nemzetek ismeretében.
Férfi párbajtőrszakágban egyedül Siklósi Gergely képviselte a magyar színeket. A 2019-es 
világbajnok remek versenyzéssel ezüstérmes lett az olimpián. Férfi párbajtőrcsapatunknak 
sajnálatos módon nem sikerült teljesíteni az előzetes elvárást, a tokiói kvóta megszerzését. Bízunk 
benne, hogy a jelenlegi felnőtt párbajtőrözők és a feltörekvő, junior világversenyeken sikeres 
sportolók jó csapatot alkotva a jövőben, továbbviszik a férfi párbajtőrözők hagyományos sikereit.
Női párbajtőrben a riói olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese 2019-ben ikreknek adott életet, 
terhessége után munkába állt, azonban az utolsó zóna-kvalifikációs versenyre a szövetség Kun 
Annát jelölte. Anna végül a 6. helyen végzett, egyedül a verseny nyertese kvalifikált az olimpiára. 
Bízunk abban, hogy a junior világversenyeken szép eredményeket elért fiatal sportolók a felnőtt 
korosztályban is sikeresek lesznek. 
Férfi tőrben nem sikerült a kvótaszerzés Dósa Dánielnek az európai olimpiai pótkvalifikációs 
versenyen, Madridban. A férfi tőrszakág utánpótlásában és a jelenlegi felnőtt válogatottban 
látunk lemaradást. A szakág jelenlegi feladata az építkezés és a megfelelő utánpótlás kinevelése.
A hagyományos magyar sikersportágban, a vívásban mindig elvárás az olimpiai érmek 
és pontok megszerzése. A szövetség és a MOB előrejelzései helytállóak voltak, a sportág 
összességében sikeresen teljesítette a tokiói olimpiát. Ezzel együtt a párbajtőrvívás helyzetét 
érdemes megvizsgálni, hogy mi okozta a tervezettnél alacsonyabb létszámot Tokióban, illetve 
a tőrvívás esetében szükséges olyan szakmai programot beindítani, ami a felzárkózást segíti. 
Így az elkövetkezendő időszak a további fejlődést kell, hogy szolgálja, valamennyi szakág 
utánpótlásbázisát érdemes erősíteni a célok élérésének érdekében.
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Szövetségi előrejelzés 2017
Mindkét csapat kijuthat az olimpiára. Ha kijutnak, akkor pontszerzők lesznek. 

MOB előrejelzés 2019 július
Amennyiben kijut mindkét csapat, a szövetség álláspontjával egyetértve pontszerző helyekre 
várhatóak, az 1-4. helyezések elérését reálisnak tartjuk. 

EREDMÉNYEK versenyszám helyezés indulók  eredmény 
     létszáma

Nagy Viktor csapat 3 12 csoport: HUN-GRE     9 - 10 
Vogel Soma csapat 3 12 -JPN    16 - 11 
Angyal Dániel csapat 3 12 -RSA   23 - 1 
Erdélyi Balázs csapat 3 12 -USA   11 - 8 
Hárai Balázs csapat 3 12 -ITA       5 - 5 
Hosnyánszky Norbert csapat 3 12 csoport 3. HUN 
Jansik Szilárd csapat 3 12  
Manhercz Krisztián csapat 3 12 8 között: HUN-CRO  15 - 11 
Mezei Tamás csapat 3 12 4 között: HUN-GRE    6 - 9 
Pásztor Mátyás csapat 3 12 3. helyért: HUN-ESP     9 - 5 
Varga Dénes csapat 3 12  
Vámos Márton csapat 3 12  
Zalánki Gergő csapat 3 12 
 
Gangl Edina csapat 3 10 csoport: HUN-ROC   10 - 10 
Magyari Alda csapat 3 10 -USA   10 - 9 
Garda Krisztina csapat 3 10 -JPN    17 - 13 
Gurisatti Gréta csapat 3 10 -CHN    9 - 11 
Gyöngyössy Anikó csapat 3 10 csoport 2. HUN 
Illés Anna csapat 3 10  
Keszthelyi-Nagy Rita csapat 3 10 8 között: HUN-NED 14 - 11 
Leimeter Dóra csapat 3 10 4 között: HUN-ESP    8 - 6 
Parkes Rebecca csapat 3 10 3. helyért: HUN-ROC  11 - 9 
Rybanska Natasa csapat 3 10  
Szilágyi Dorottya csapat 3 10  
Szűcs Gabriella csapat 3 10  
Vályi Vanda csapat 3 10 

  terv tény terv tény 
  8-14 8 22 26

VÍZILABDA OLIMPIAI PONTOK OLIMPIÁN INDULÓK LÉTSZÁMA

Kvalifikációs és eredményprognózis
Női csapat: éremesélyesek
Férfi csapat: éremesélyesek

Az előző olimpiákhoz hasonlóan, mindkét csapatunk sikeresen kijutott a tokiói 
játékokra. Igaz, a férfiválogatott a női riói kvalifikációhoz hasonlóan az Európa-bajnokság 
megnyerésével, míg a nők hasonlóan a Rio előtti nehézkes férfi kvalifikációhoz, az 
utolsó lehetőséget magabiztosan megragadva jutottak ki. Így a férfigárda a 2020-as 
Európa-bajnoki címükkel, a női csapat a trieszti kvalifikációs torna döntőbe jutásával 
vívta ki az olimpiai szereplést. A szövetség eredményességi elvárása nem volt túlzó, 
amikor mind a két csapattól érmet várt az olimpiát megelőzően.
A női válogatott Bíró Attila vezetésével komoly fiatalításon esett át az elmúlt években. 
Az olimpiát megelőző időszak eredményei azt mutatták, hogy sikeresen épültek be a 
fiatal tehetségek a rutinos olimpikonok mellé. Az olimpiát megelőzően a szakemberek 
a női csapattól is jó szereplésre számítottak, mert a nagyon erős és kiegyensúlyozott 
mezőnyben a mieinknek is komoly éremszerzési esélyei voltak. 
A női válogatott a tokiói olimpián a női vízilabdasport történelmi éremszerzési 
reményével ugrott vízbe. A nemzetközileg felgyorsult és megerősödött mezőnyben a 
magyar lányok fizikailag is felvették a versenyt az ellenfeleikkel szemben. A szövetségi 
kapitány és a szakmai stáb munkáját dicséri, hogy a csapat fiatal, első olimpiáján 
játszó tagjai érvényesülni tudtak a tapasztalt versenyzők mellett, és jó csapategységet 
alkottak. Ennek köszönhető, hogy három elvesztett olimpiai bronzmérkőzés után a 
magyar női vízilabdasport első olimpiai érmének örülhettünk Tokióban.
A generációváltás után a felnőtt női válogatott sikeresen „összeért”, Bíró Attila és csapata 
folytatja a közös munkát és a párizsi játékokra további célokat tűzhetnek ki maguk 
elé. A szövetség következő feladata, hogy a női vízilabda hazai megbecsülését tovább 
növelje, és erősítse a női utánpótlásbázist és a fiatal tehetségek képzési rendszerét.



Férfiválogatottunk a megnyert 2020-as Európa-bajnokság után egyértelműen az olimpia 
egyik aranyesélyeseként készült Tokióra. A szövetségi kapitány a BENU nemzetközi torna 
előtt hirdetett keretet, az Eb-csapathoz képest egy helyen történt változás, Pohl Zoltán 
helyett Pásztor Mátyás utazhatott Tokióba. A felkészülés, a női csapathoz hasonlóan 
akklimatizációs edzőtáborral zárult, a Japán Tochigi tartományban a rendkívül erős és 
aranyesélyes spanyol gárda ellen játszott értékes mérkőzéseket válogatottunk. A csapat 
olimpiai felkészülése sikeres volt.
A riói csapathoz képest 5 olimpiai újonc játékos volt a keretben. A csapat tehát 
rutinosnak számít, világklasszisokkal a soraiban. A magyar vízilabda-hagyományok 
miatt a férfiválogatott minden világversenyen az aranyéremért ugrik vízbe, azonban 
a vízilabdatornák kimenetele az elmúlt években 1-2 esélyesről 4-6 esélyes csapatra 
emelkedett. Ennek tükrében különösen értékes a bronzérem. 
A férfiválogatottnál az elkövetkezendő évek feladata lesz a generációváltás és a 
feltörekvő tehetségek csapatba való beépítése. A férfi utánpótlás-nevelési és képzési 
rendszer minősége nagyban meg fogja határozni a későbbi eredményeket. A jelenlegi 
vízilabda univerzális játékosokat igényel, ehhez kell igazítani az utánpótlásrendszereket, 
hiszen a szerb iskola jelenleg előttünk jár. Az olimpiát, az U20-as világbajnokságot és az 
U15-ös Eb-t is a szerb csapat nyerte. 
Az elmúlt évek aggasztó tendenciája, hogy az idegenlégiósok a hazai bajnokságban (talán 
a világ legerősebb bajnoksága) átveszik a magyar válogatottak helyét, a mérkőzéseken 
dominálnak, és nagy szerepük van az eredmény eldöntésében. Nem kell magyarázni, 
hogy ezzel tudásszintjük fejlődése gyorsabb, mint a magyar játékosoké. Ezen túl az is 
megállapítható, hogy a tehetséges magyar utánpótlás-játékosok kevesebb játékidőt 
kapnak, aminek következtében lelassul a fejlődésük, és így hosszútávon hátrányba 
kerülhetnek ellenfeleikkel.
A délszláv nemzetek csapatai ilyen szempontból előnyt élveznek, hiszen több játékosuk 
nálunk készül, valamint a bajnokságaikban rendszeres játéklehetőséget kapnak fiataljaik. 
A fenti megállapításokon érdemes dolgozni, hiszen játékosállományban és világ-
klasszisokban nagyon jól áll a magyar válogatott, de fejlődésük és a csapatba való 
beépítésük szempontjából sokat kell még tenni a jövőben.
Összefoglalva a leírtakat, a magyar vízilabda-társadalom számára egyértelmű sikerként 
értékelhető a két bronzérem, hiszen egyedüli nemzetként női és férfi vízilabdaszakágban 
is dobogóra állhatott a tokiói olimpián.
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2. számú melléklet
A Magyar Olimpiai Csapat sportolói 
egyénenkénti teljesítményének értékelése



Asztalitenisz egyes nő Póta Georgina 33. Előző három olimpiáján egy körrel tovább jutott, 
17. helyezést ért el mindegyiken.

Asztalitenisz csapat nő Fazekas Mária 9. 2. olimpiája, Athénban 33. helyen végzett 
egyéniben.

Asztalitenisz egyes nő Madarász Dóra 49. Első olimpiája, egyéni kiemelkedő eredményeket 
utánpótlás versenyeken ért el.

Asztalitenisz csapat nő Madarász Dóra 9. Első olimpiája, a női asztalitenisz csapat  
tagjaként 3. helyen végzett a 2019-es  
Európa-bajnokságon.

Asztalitenisz csapat nő Pergel Szandra 9. Első olimpiája, a női asztalitenisz csapat  
tagjaként 3. helyen végzett a 2019-es  
Európa-bajnokságon.

Asztalitenisz egyes férfi Majoros Bence 33. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken ért 
el korábban egyéni versenyszámban kiemelkedő 
eredményeket.

Asztalitenisz vegyes páros nő Pergel Szandra 9. Első olimpiája.

Asztalitenisz vegyes páros férfi Szudi Ádám 9. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban vegyes páros versenyszámban 
kiemelkedő eredményeket.

Atlétika 800m nő Bartha-Kéri Bianka 33. Előfutamában 6. (2:02,82), nem jutott tovább. 
Elmaradt idei és egyéni legjobbjától (2:01,34).

Atlétika kalapácsvetés nő Gyurátz Réka 26. Selejtező csoportjában 12. (66,48m). Elmaradt 
egyéni legjobbjától (72,70m) és idei legjobbjától 
is (70,71m).

Atlétika 3000m akadályfutás nő Kácser Zita 41. Előfutamában 13. (10:43,99) és elmaradt egyéni 
legjobbjától (9:26,59) és idei legjobbájtól is 
(10:19,94).

Atlétika 20km gyaloglás nő Kovács Barbara 46. Ideje:  1.41,49, elmaradt egyéni legjobbjától 
(1.32,44) és idei lejobbjától is (1.33,13).

Atlétika 100m gátfutás nő Kozák Luca DNF Előfutamában 3. (12,97mp), és elődöntőbe jutott, 
ott elesett (DNF). Egyéni legjobbja (12,77mp), 
idei legjobbja (12,81mp).

Atlétika hétpróba nő Krizsán Xénia 13. Eredménye: 6295 pont. Elmaradt egyéni  
és idei  legjobb eredményétől (6651 pont).

Atlétika 20km gyaloglás nő Madarász Viktória DNF 16 km után feladta (DNF).

Atlétika súlylökés nő Márton Anita 21. Előző olimpián 3. volt (19,87m). Idén szült és 
visszatért, Tokióban idei legjobb eredményét 
érte le (17,59m).

Atlétika távolugrás nő Nguyen Anasztázia 16. Selejtező csoportjában 7. (6,52m), nem jutott 
döntőbe. Elmaradt egyéni legjobbjától (6,77m) 
és idei legjobbjától is (6,68m).

Atlétika gerelyhajítás nő Szilágyi Réka 25. Selejtező csoportjában 12. (57,39m). Elmaradt 
idei (61,69m) és egyéni legjobbjától is (62,45m).

Atlétika 3000m akadályfutás nő Tóth Lili Anna 18. Előfutamában 7. (9:30.96), közel 10mp-cel  
megjavítva egyéni csúcsát (PB).

Atlétika 3000m akadályfutás nő Wágner-Gyürkés  
Viktória

0. Sérülés miatt visszalépett.

Atlétika kalapácsvetés férfi Halász Bence 14. Idén műtöttők a térdét. Nem jutott döntőbe 
(75,39m). Elmaradt egyéni legjobbjától 
(79,88m) és idei lejobbjától is (78,12m).  
VB 3. (2019), EB 3. (2018).

Atlétika 50km gyaloglás férfi Helebrandt Máté 17. Ideje: 3.57,53. Legjobb egyéni idejétől 
elmaradt (3.43,56), de ez a legjobb olimpiai 
helyezése (3. olimpiája).

Atlétika 400m gátfutás férfi Koroknai Máté 26. Előfutamában 6. (49.80 mp) és nem jutott 
tovább. Idei és egyéni legjobbjától kicsit  
maradt el (49,70 mp).

Atlétika 1500m síkfutás férfi Szögi István 23. Előfutamában 12. (3,38.79), és nem jutott 
tovább. Idei és egyéni legjobbjától kicsit  
maradt el (3:36.63).

Atlétika 110m gátfutás férfi Szűcs Valdó 13. Előfutamában 3. és elődöntőbe jutott (13,50 
mp), elődöntőben 4. (13,40 mp). Egyéni  
legjobbját idén futotta (13,38mp).

Atlétika gerelyhajítás férfi Rivasz-Tóth Norbert 22. Nem jutott döntőbe (77,76m). Elmaradt egyéni 
legjobbájtól (83,42m) és idei legjobbjától is 
(79,29m).

Atlétika 50km gyaloglás férfi Venyercsán Bence 20. Ideje 3.59,05. Elmaradt egyéni és idei leg-
jobbjától (3.52,03), de ez a legjobb olimpiai 
helyezése (2. olimpiája).

Birkózás kötöttfogás 87kg férfi Lőrincz Viktor 2. Legjobb olimpiai helyezése (2. olimpiája), 
Rióban 5.volt. VB 2. (2019); EB 1. (2017);  
EB 2. (2020), Európa Játékok 3. (2019).

Birkózás kötöttfogás 77kg férfi Lőrincz Tamás 1. Legjobb olimpiai helyezése (4. olimpiája), 
2012-ben Londonban 2. volt 66 kg-ban.  VB 2. 
(2018), VB 1. (2019), EB 3. (2017), EB 3.(2018), 
EB 1. (2021), Európa Játékok 3. (2019).

Birkózás kötöttfogás 67kg férfi Korpási Bálint 14. Olimpiai súlycsoportra váltott, első olimpiája 
volt. Korábbi kiemelkedő eredményeit (VB 1., 
EB 1.) nem olimpiai súlycsoportban érte el.

Birkózás kötöttfogás 97kg férfi Szőke Alex 5. Első olimpiája, VB  3. (2019).

Birkózás női 62kg nő Sastin Marianna 13. 4. olimpiája. EB 3. (2019); EB 3. (2021).

Birkózás szabadfogás 65kg férfi Muszukajev Iszmail 5. Első olimpiája, VB 3. (2019).

Evezés férfi egypár férfi Pétervári-Molnár 
Bendegúz

10. Legjobb olimpiai helyezése (2. olimpiája). 
Rióban 14. volt.

Íjászat egyéni férfi Balogh Mátyás 33. 25 év után első magyar íjász rásztvevő  
az olimpián.

Judo -81kg férfi Ungvári Attila 33. Első olimpiája, EB és Európa Játékok 3. (2019).

Judo -90kg férfi Tóth Krisztián 3. Legjobb olimpiai helyezése (2. olimpiája)  
VB 3. (2021); EB 3 (2021).

Judo -100kg férfi Cirjenics Miklós 9. 2. olimpiája, Tokióban egy visszalépés miatt 
egy körrel tovább jutott, mint Rióban.

Judo -48kg nő Csernoviczki Éva 9. 4. olimpiája, Londonban 3. volt.  EB 3 (2017); 
EB 2 (2018).

Judo -52kg nő Pupp Réka 5. Első olimpiája. EB 3. (2021).
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SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE. 
Tokió 2020, a Magyar Olimpiai Csapat Sportolóinak egyénenkénti teljesítményértékelése.

SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE. 
Tokió 2020, a Magyar Olimpiai Csapat Sportolóinak egyénenkénti teljesítményértékelése.



Judo -57kg nő Karakas Hedvig 17. 3. olimpiája volt, Londonban 5., Rióban 6.  
helyen végzett. EB 1 (2020).

Judo -63kg nő Özbas Szofi 9. Első olimpiája. Nagyon fiatal versenyző, csak 
utánpótlás eredményei voltak az Olimpia előtt. 
Ifjúsági Olimpia 1. (2019).

Kajak-Kenu K1 500m nő Kozák Danuta 4. 4. olimpiája, 2012. és 2016. K1 500m olimpiai 
bajnoka. A szám 2018-as világ-, és Európa- 
bajnoka.

Kajak-Kenu K2 500m nő Kozák Danuta 3. 4. olimpiája, 2016-ban a szám olimpiai  
bajnoka, 2018. világbajnoka, 2019-ben EB 2. 
 K2 500m-en.

Kajak-Kenu K4 500m nő Kozák Danuta 1. 4. olimpiája, 3.  aranyérme zsinórban ebben  
a számban, 6 olimpiai aranyérmével beérte  
az örökranglistán Gerevich Aladárt, ezzel minden 
idők legsikeresebb női olimpikona lett az  
aranyérmek számát tekintve.

Kajak-Kenu K1 500m nő Csipes Tamara 2. 2. olimpiája, K1 500m-en korábban utánpótlás 
világversenyeken ért el kiemelkedő  
eredményeket.

Kajak-Kenu K2 500m nő Csipes Tamara 4. 2. olimpiája, 2018-ban európa-bajnoki  
2. helyezett K2 500 méteren.

Kajak-Kenu K4 500m nő Csipes Tamara 1. 2. olimpiája és 2. aranyérme zsinórban ebben  
a számban, 2019. világ-. és Európa-bajnoka. 
2021-ben EB aranyérmes.

Kajak-Kenu K2 500m nő Bodonyi Dóra 3. Első olimpiája, a számban korábban utánpótlás 
világversenyeken ért el kiemelkedő ered-
ményeket.

Kajak-Kenu K4 500m nő Bodonyi Dóra 1. Az első olimpiája, a szám 2018-as és 2019-es 
világbajnoka, 2021-es EB aranyérmese.

Kajak-Kenu K1 200m nő Kárász Anna 16. Első olimpiája, a számban korábban utánpótlás 
világversenyeken ért el kiemelkedő ered-
ményeket.

Kajak-Kenu K4 500m nő Kárász Anna 1. Első olimpiája, 2018-ban VB aranyérmes,  
2018-ban, 2019-ben és 2021-ben EB ara-
nyérmes K4 500m-en.

Kajak-Kenu K2 500m nő Medveczky Erika 4. Első olimpiája, a szám 2018-as EB 2. 
ezüstérmese.

Kajak-Kenu K1 200m nő Lucz Dóra 6. Első olimpiája, K1 200 méteren 2019-ben  
világbajnoki 6.

Kajak-Kenu C2 500m nő Balla Virág 5. Első olimpiája, a szám Európa-bajnoka  
2017-2019 között, 2021-ben EB 3. 2018-ban  
és 2019-ben VB 2. helyezett.

Kajak-Kenu C1 200m nő Balla Virág 9. Első olimpiája, a számban 2018-ban VB 5., EB 3.

Kajak-Kenu C1 200m nő Takács Kincső 14. Első olimpiája, a szám 2017-es VB bronzérmese 
és EB ezüstérmese.

Kajak-Kenu C2 500m nő Takács Kincső 5. Első olimpiája, a szám Európa-bajnoka  
2017-2019 között, 2021-ben EB 3. 2018-ban  
és 2019-ben VB 2. helyezett.

Kajak-Kenu C1 200m nő Horányi Dóra 0. Sérülés miatt visszalépett.

Kajak-Kenu K1 200m férfi Tótka Sándor 1. 2. olimpiája, a szám 2021-es Európa-bajnoka, 
Rióban más versenyszámban indult.

Kajak-Kenu K4 500m férfi Tótka Sándor 7. 2. olimpiája, a szám 2017-es Európa-bajnoka, 
2018-as VB, EB bronzérmese. Rióban más 
versenyszámban indult.

Kajak-Kenu K1 200m férfi Csizmadia Kolos 4. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban kiemelkedő eredményeket  
a számban.

Kajak-Kenu K4 500m férfi Csizmadia Kolos 7. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban kiemelkedő eredményeket.

Kajak-Kenu K1 1000m férfi Varga Ádám 2. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban kiemelkedő eredményeket  
a számban.

Kajak-Kenu K2 1000m férfi Varga Ádám 12. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban kiemelkedő eredményeket  
a számban.

Kajak-Kenu K1 1000m férfi Kopasz Bálint 1. Második olimpiája, legjobb olimpiai helyezése 
(Rióban 10. volt), a szám 2019-es Európa-  
és világbajnoka.

Kajak-Kenu K2 1000m férfi Kopasz Bálint 4. Második olimpiája, párosban a legjobb  
eredménye.

Kajak-Kenu K2 1000m férfi Béke Kornél 12. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban kiemelkedő eredményeket  
a számban.

Kajak-Kenu K4 500m férfi Béke Kornél 7. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban kiemelkedő eredményeket  
a számban.

Kajak-Kenu K2 1000m férfi Nádas Bence 4. Első olimpiája, párosban a legjobb eredménye.

Kajak-Kenu K4 500m férfi Nádas Bence 7. Első olimpiája, a 2019-es világbajnokságon  
5. helyezés ért el K4 500 méteren.

Kajak-Kenu C1 1000m férfi Adolf Balázs 15. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban kiemelkedő eredményeket  
a számban.

Kajak-Kenu C2 1000m férfi Adolf Balázs 11. Első olimpiája.

Kajak-Kenu C1 1000m férfi Fejes Dániel 25. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban kiemelkedő eredményeket  
a számban.

Kajak-Kenu C2 1000m férfi Fejes Dániel 11. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken 
ért el korábban kiemelkedő eredményeket  
a számban.

Karate 75kg férfi Hárspataki Gábor 3. A sportág először volt az Olimpia programján.

Kerékpár mountain bike, XCO férfi Parti András 32. 4. olimpiája volt, korábban 24. és 23. helyezett 
volt.

Kerékpár mountain bike, XCO nő Vas Kata Blanka 4. Első olimpiája, a sportág/szakág legjobb 
olimpiai helyezése.

Kerékpár országúti 
mezőnyverseny

férfi Valter Attila DNF Az országúti verseny lebonyolítását szervezé-
si és rendezési hibák is befolyásolták, sajnos 
részben ezért nem tudta befejezni a versenyt.
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Kézilabda csapat nő Bíró Blanka 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Bordás Réka 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Háfra Noémi 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt ered-
ménye még nem volt válogatott stinten,  
junior világbajnok 2018.

Kézilabda csapat nő Helembai Fanny 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Janurik Kinga 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt ered-
ménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Kisfaludy Anett 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Kiss Nikoletta 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Klujber Katrin Gitta 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt ered-
ménye még nem volt válogatott szinten,  
junior világbajnok 2018.

Kézilabda csapat nő Kovacsics Anikó 7. Első olimpiája volt, EB.3. 2012.

Kézilabda csapat nő Lukács Viktória 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Márton Gréta 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten,  
junior világbajnok 2018.

Kézilabda csapat nő Schatzl Nadine 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Szikora Melinda 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt ered-
ménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Szöllősi-Zácsik 
Szandra

7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten.

Kézilabda csapat nő Szucsánszki Zita 7. Első olimpiája volt, EB 3. 2012.

Kézilabda csapat nő Tomori Zsuzsanna 7. 2. olimpiája, 2008-ban 4. volt a csapattal.  
EB 3. 2012.

Kézilabda csapat nő Vámos Petra 7. Első olimpiája volt, kiemelkedő felnőtt  
eredménye még nem volt válogatott szinten.

Ökölvívás 52-57 kg férfi Gálos Roland 17. Első olimpiája, első mérkőzésén bordatörést 
szenvedett.

Öttusa egyéni nő Gulyás Michelle 12. Első olimpiája, idén robbant be a felnőtt 
meuőnybe kiemelkedő világkupa  
eredményekkel.

Öttusa egyéni nő Kovács Sarolta 3. 3. olimpiája, legjobb olimpiai helyezése.  
Londonban 33. Rióban 16. volt. EB 2. (2017.);  
EB 3.(2018).

Öttusa egyéni férfi Kasza Róbert 26. 2. olimpiája, Londonban 12. volt. VB.2. (2017.);  
EB 2. (2017.); VB.5.(2019.).

Öttusa egyéni férfi Marosi Ádám 6. 3. olimpiája, Londonban 3. Rióban 12. volt.  
VB. 1. (2021.) EB.2.(2018).

Ritmikus Gim-
nasztika

egyéni összetett nő Pigniczki Fanni 20. 21 év után az első magyar RG résztvevő  
az olimpián.

Sportlövészet 10m légpisztoly nő Major Veronika 34. Első olimpiája. EB 3. (2019).

Sportlövészet 25m pisztoly nő Major Veronika 35. Első olimpiája. EB 2. (2019).

Sportlövészet 10m légpuska nő Mészáros Eszter 20. Első olimpiája. Nagyon fiatal versenyző,  
a kvótát 17 éves kora előtt szerezte meg.  
Főleg utánpótlás eredményei voltak

Sportlövészet 50m puska - 3 testhe-
lyzet

nő Mészáros Eszter 26. Első olimpiája. Nagyon fiatal versenyző,  
a kvótát 17 éves kora előtt szerezte meg.  
Főleg utánpótlás eredményei voltak

Sportlövészet mix 10m légpuska nő Mészáros Eszter 7. Első olimpiája. Nagyon fiatal versenyző,  
a kvótát 17 éves kora előtt szerezte meg. 
Párszor lőtt Pénivel mixed versenyszámot  
az olimpia előtt.

Sportlövészet 10m légpuska férfi Pekler Zalán 39. Első olimpiája. EB 10. hely (2021)

Sportlövészet 50m puska - 3 testhe-
lyzet

férfi Pekler Zalán 18. Első olimpiája. 

Sportlövészet 10m légpuska férfi Péni István 5. 2. olimpiája. Ebben a versenyszámban  
Európa-bajnok 2020., 2021.

Sportlövészet 50m puska - 3 testhe-
lyzet

férfi Péni István 10. 2. olimpiája. EB 4. hely (2017)

Sportlövészet mix 10m légpuska férfi Péni István 7. Európba-bajnoki 2. hely 2020. Mészáros Esz-
teren kívül Dénes Eszterrel is indul  
mixed versenyszámban.

Súlyemelés + 109kg férfi Nagy Péter 7. Legjobb olimpiai helyezése, 3. olimpiája.

Szörf RS:X nő Cholnoky Sára 25. 2. olimpiája, Rióban 23. volt.

Taekwondo 58kg férfi Salim Omar 5. 21  év után az első magyar taekwondo  
résztvevő az olimpián.

Tenisz egyes férfi Fucsovics Márton 0. Sérülés miatt visszalépett.

Tollaslabda egyes nő Sárosi Laura WDN 2. olimpiája, első mérkőzése után sérülés 
miatt visszalépett.

Tollaslabda egyes férfi Krausz Gergely 15. Első olimpiája. 

Torna egyéni összetett nő Kovács Zsófia 14. 2. olimpiája, legjobb olimpiai helyezése.  
Ebben a versenyszámban 33. volt Rióban.

Torna ugrás nő Kovács Zsófia 16. 2. olimpiája. Ebben a versenyszámban 14. volt 
Rióban.

Torna felemás korlát nő Kovács Zsófia 14. 2. olimpiája. Ebben a versenyszámban 24. volt 
Rióban.

Torna gerenda nő Kovács Zsófia 29. 2. olimpiája. Ebben a versenyszámban 72. volt 
Rióban.

Torna talaj nő Kovács Zsófia 48. 2. olimpiája. Ebben a versenyszámban 64. volt 
Rióban.

Triatlon egyéni nő Bragmayer Zsanett 12. Első olimpiája, a sportág legjobb női olimpiai 
helyezése.

Triatlon mix csapat nő Bragmayer Zsanett 11. A mixed váltó először szerepelt az olimpia 
programján.
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Triatlon egyéni nő Kovács Zsófia LAP 3. olimpiája, Londonban 54. Rióban 24. volt.

Triatlon mix csapat nő Kovács Zsófia 11. A mixed váltó először szerepelt az olimpia  
programján.

Triatlon egyéni férfi Bicsák Bence 7. A sportág legjobb férfi olimpiai helyezése.

Triatlon mix csapat férfi Bicsák Bence 11. A mixed váltó először szerepelt az olimpia  
programján.

Triatlon egyéni férfi Tóth Tamás 29. Legjobb olimpiai helyezése. 2. olimpiája, Rióban 
33. volt. 

Triatlon mix csapat férfi Tóth Tamás 11. A mixed váltó először szerepelt az olimpia  
programján.

Úszás 200m mell nő Békési Eszter Dóra 25. A nevezési ideje 2:25.49 volt, az előfutamában 
2.26.89-et úszott, amivel nem jutott tovább.  

Úszás 400m vegyes férfi Bernek Péter István 13. 3. olimpiája. Ebben a számban először indult 
Olimpián. A nevezési ideje 4:12.60 volt. Elő-
futamában 4:12.38-at úszott, ami egyéni csúcs.

Úszás 100m hát férfi Bohus Richárd DSQ 3. olimpiája, Londonban 22. volt.

Úszás 4x100m gyors férfi Bohus Richárd 5. 3. olimpiája, a váltó  országos csúcsot úszott   
a döntőben. A váltó nevezési ideje 3:12.50 volt,  
a döntőben úszott új országos csúcs: 3:11.06.

Úszás 4x100m vegyes férfi Bohus Richárd 13. 3. olimpiája, 100m hát résztávon egyéni csúcsot 
úszott, 11 századdal maradt csak el az országos 
csúcstól. A váltó nevezési ideje 3:35.11,  
előfutamban úszott idő: 3:34.91.

Úszás 100m hát nő Burián Katalin Mónika 18. A nevezési ideje 1:00.02 volt, az előfutamában 
1:00.07-et úszott, amivel nem jutott tovább.  

Úszás 200m hát nő Burián Katalin Mónika 10. A nevezési ideje 2:07.87 volt. Az előfutamban  
2:09.10-et úszott, a középdöntőben 2:09.65-öt. 

Úszás 200m vegyes férfi Cseh László 7. 5. olimpiája.  Athénban 4. volt, Pekingben 2. volt, 
Londonban 3. volt ebben a számban. Nevezési 
ideje: 1:57.79. Az előfutamban elért ideje: 1:57.51. 
Középdöntős ideje: 1:57.64. A döntőben úszott 
idő: 1:57.68.

Úszás 4x100m mix vegyes nő Gyurinovics Fanni 15. A váltó nevezési ideje: 3:48.44, az előfutamban 
elért eredmény: 3:47.15.

Úszás 1500m gyors férfi Gyurta Gergely 15. 3. olimpiája, Londonban 12. volt, Rióban 19. volt 
ebben a számban. A nevezési ideje: 14:59.88,  
az előfutamban 15:01.89-et úszott.

Úszás 4x100m mix vegyes nő Halmai Petra 15. A váltó nevezési ideje: 3:48.44, az előfutamban 
elért eredmény: 3:47.15.

Úszás 4x200m gyors férfi Holló Balázs DSQ 2. olimpiája, Rióban nem úszott, mert a váltó 
nem jutott tovább.

Úszás 4x100m vegyes férfi Holoda Péter 13. 2. olimpiája. A váltó nevezési ideje 3:35.11,  
előfutamban úszott idő: 3:34.91.

Úszás 200m hát nő Hosszú Katinka 20. 5. olimpiája, Rióban 2. volt ebben a számban.  
A nevezési idő  2:06.94 volt, az előfutamban 
úszott idő: 2:12.84

Úszás 200m pillangó nő Hosszú Katinka DNS 5. olimpiája, Londonban 9. volt ebben a számban.

Úszás 200m vegyes nő Hosszú Katinka 7. 5. olimpiája, Athénban 21. volt, Pekingben 17. 
volt, Londonban 8. volt, Rióban 1. volt ebben 
a számban. A nevezési idő: 2:07.02. Az elő-
futamban úszott ideje: 2:09.70. A középdöntő-
ben úszott idő: 2.10.22. A döntőben úszott idő: 
2:12.38.  

Úszás 400m vegyes nő Hosszú Katinka 5. 5. olimpiája, Pekingben 12. volt, Londonban 
4. volt, Rióban 1. volt ebben a számban. A 
nevezési ideje: 4:30.39. Az előfutamban úszott 
idő: 4:36.01, a döntőben úszott idő: 4.35.98.

Úszás 4x200m gyors nő Jakabos Zsuzsanna 7. 5. olimpiája, Pekingben 6. volt, Londonban 9. 
volt, Rióban 6. volt ebben a számban. A váltó 
nevezési ideje: 7:54.57. Az előfutamban  
elért időeredmény: 7:56.16, a döntőben  
úszott idő: 7:56.62.

Úszás 800m gyors férfi Kalmár Ákos 22. Nevezési idő: 7.54.55. Az előfutamban  
úszott idő: 7.55.85.

Úszás 1500m gyors férfi Kalmár Ákos 22. Nevezési idő: 15:00.99 Az előfutamban  
úszott idő: 15:17.02.

Úszás 200m pillangó nő Kapás Boglárka 4. 4. olimpiája, 3 századdal elmaradt az egyéni 
legjobb eredményétől, nevezési ideje, egyben 
egyéni csúcsa 2:06:50, a döntőben úszott  
ideje: 2:06.53. 2019-ben 2:06.78-as 
idővel világbajnok lett. Rióban 800 méter 
gyorsúszásban lett bronzérmes.

Úszás 4x200m gyors nő Kapás Boglárka 7. 4. olimpiája, Rióban 6. volt ebben a számban, 
a váltó nevezési ideje 7:54.57, az előfutamban 
8. helyen jutottak döntőbe 7:56.16-al, a döntő-
ben elért eredményük: 7:56.62, Kapás csak a 
döntőben úszott.

Úszás 200m pillangó férfi Kenderesi Tamás 4. 2. olimpiája, Rióban 3. volt ebben a számban, 
nevezési ideje: 1:53.42, döntőben elért  
eredménye: 1:54.52.

Úszás 400m gyors nő Késely Ajna Evelin 10. 2. olimpiája, Rióban 21. volt ebben a számban, 
nevezési ideje 4:01.31, előfutamban elért  
eredménye: 4:05.34.

Úszás 800m gyors nő Késely Ajna Evelin 13. 2. olimpiája, nevezési ideje: 8:24.25,  
előfutamban elért eredménye: 8:26.20.

Úszás 1500m gyors nő Késely Ajna Evelin 9. 2. olimpiája, nevezési ideje: 15:54.48,  
előfutamban úszott ideje: 15:59.80.

Úszás 4x200m gyors nő Késely Ajna Evelin 7. 2. olimpiája, Rióban 6. volt ebben a számban, 
a váltó nevezési ideje 7:54.57, az előfutamban 
8. helyen jutottak döntőbe 7:56.16-al,  
a döntőben elért eredményük: 7:56.62.

Úszás 200m vegyes férfi Kós Hubert Béla 20. Nevezési ideje: 1:56.99, előfutamban úszott 
ideje: 1:58.47.

Úszás 4x100m vegyes férfi Kós Hubert Béla 13. A váltó nevezési ideje 3:35.11, előfutamban 
úszott idő: 3:34.91.

Úszás 4x100m mix vegyes férfi Kovács Benedek 
Bendegúz

15. A váltó nevezési ideje: 3:48.44, az előfutam-
ban elért eredmény: 3:47.15.

Úszás 200m gyors férfi Kozma Dominik 30. 4. olimpiája, Londonban 10. volt, Rióban 15. 
volt ebben a számban, nevezési ideje: 1:45.57, 
előfutamban 1:48.87-et úszott.
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Úszás 4x200m gyors férfi Kozma Dominik DSQ 4. olimpiája, Pekingben 13. volt, Londonban 8. 
volt ebben a számban, nevezési idjeük 7:07.67, 
az előfutamban kizárták őket rossz váltás miatt.

Úszás 50m gyors férfi Lobanovszkij Maxim 26. Nevezési ideje 21.77, előfutamban úszott ideje: 
22.25.

Úszás 4x200m gyors férfi Márton Richárd DSQ 2. olimpiája, Rióban nem úszott, mert a váltó 
nem jutott tovább, nevezési idejük 7:07.67, az 
előfutamban kizárták őket rossz váltás miatt.

Úszás 4x100m mix vegyes férfi Márton Richárd 15. 2. olimpiája, a váltó nevezési ideje: 3:48.44,  
az előfutamban elért eredmény: 3:47.15.

Úszás 1500m gyors nő Mihályvári-Farkas 
Viktória

12. Nevezési ideje: 16:14.12, előfutamban úszott  
eredménye: 16:02.26 új egyéni csúcs.

Úszás 400m vegyes nő Mihályvári-Farkas 
Viktória

6. Egyéni csúcsot ért el az előfutamban 4:35.99 
idővel, nevezési ideje: 4:36.81, döntőben úszott 
ideje: 4:37.75.

Úszás 100m pillangó férfi Milák Kristóf 2. A döntőben egyéni csúcsot ért el egyben 
országos és Európa csúcs, nevezési ideje: 50.18, 
előfutamban úszott ideje: 50.62, középdöntőben 
olimpia csúcsot úszott 50.31-el, döntőben úszott 
eredménye: 49.68.

Úszás 200m pillangó férfi Milák Kristóf 1. Olimpiai csúccsal nyert, nevezési ideje: 1:50.73, 
előfutamban úszott ideje: 1:53.58, középdöntő-
ben úszott ideje: 1:52.22, döntőben elért  
eredménye: 1:51.25.

Úszás 4x100m gyors férfi Milák Kristóf 5. A váltó országos csúcsot úszott  a döntőben. 
A váltó nevezési ideje 3:12.50 volt, a döntőben 
úszott új országos csúcs: 3:11.06.

Úszás 100m gyors férfi Németh Nándor 8. Egyéni csúcsot, egyben országos csúcsot úszott 
az középdöntőben 47.81-es idővel , nevezési 
ideje: 47.84, döntőben úszott ideje: 48.10.

Úszás 200m gyors férfi Németh Nándor 15. Egyéni csúcsot úszott az előfutamban, nevezési 
ideje: 1:46.87, az előfutamban 1:46.19-et,  
a középdöntőben 1:47.20-at úszott.

Úszás 4x100m gyors férfi Németh Nándor 5. A váltó országos csúcsot úszott  a döntőben. 
A váltó nevezési ideje 3:12.50 volt, a döntőben 
úszott új országos csúcs: 3:11.06.

Úszás nyíltvízi úszás 10km nő Olasz Anna Gréta 4. 2. olimpiája, egyéni legjobb olimpiai helyezése. 
Rióban 14. volt ebben a számban.

Úszás nyíltvízi úszás 10km férfi Rasovszky Kristóf 2. 2. olimpiája. Rióban 1500m-en indult, ahol  
35. helyezést ért el.

Úszás 200m vegyes nő Sebestyén Dalma 17. 2. olimpiája, nevezési ideje: 2:11.87, előfutamban 
elért idő: 2:12.42.

Úszás 100m pillangó nő Sebestyén Dalma 27. 2. olimpiája, nevezési ideje: 58.85, előfutamban 
úszott ideje 59.79.

Úszás 100m gyors férfi Szabó Györgyei Sze-
basztián

20. Nevezési ideje: 48.45, előfutamban úszott ideje: 
48.51.

Úszás 100m pillangó férfi Szabó Györgyei Sze-
basztián

14. Nevezési ideje: 51.28, előfutamban 51.67-et, 
középdöntőben 51.89-et úszott.

Úszás 4x100m gyors férfi Szabó Györgyei Sze-
basztián

5. A váltó országos csúcsot úszott  a döntőben. 
A váltó nevezési ideje 3:12.50 volt, a döntőben 
úszott új országos csúcs: 3:11.06.

Úszás 4x100m vegyes férfi Takács Tamás Imre 13. A váltó nevezési ideje 3:35.11, előfutamban 
úszott idő: 3:34.91.

Úszás 100m hát férfi Telegdy Ádám Tamás 29. 2. olimpiája, nevezési ideje: 53.72,  
előfutamban úszott idő: 54.42.

Úszás 200m hát férfi Telegdy Ádám Tamás 5. 2. olimpiája, Rióban 19. volt ebben a számban. 
Tokióban egyéni csúcsot úszott a döntőben, 
nevezési ideje: 1:56.17, előfutamban elért  
ideje: 1:57.70, középdöntőben elért idő:  
1:56.19, döntős idő: 1:56.15.

Úszás 4x200m gyors nő Veres Laura 7. A váltó nevezési ideje: 7:54.57. Az előfutam-
ban elért időeredmény: 7:56.16, a döntőben 
úszott idő: 7:56.62.

Úszás 400m vegyes férfi Verrasztó Dávid 
Zoltán

4. 3. olimpiája, Londonban 22. volt, Rióban 
12. volt ebben a számban, a nevezési ideje: 
4:09.57, az előfutamban úszott idő: 4:09.80,  
a döntőben úszott ideje: 4:10.59.

Úszás 4x200m gyors nő Verrasztó Evelin 7. 5. olimpiája, Pekingben 6. volt, Londonban 9. 
volt, Rióban 6. volt ebben a számban,  a váltó 
nevezési ideje 7:54.57, az előfutamban 8. 
helyen jutottak döntőbe 7:56.16-al,  
Evelin csak az előfutamban úszott.

Úszás 400m gyors férfi Zombori Gábor 18. Nevezési ideje: 3:46.06, előfutamban úszott 
ideje: 3:47.99.

Úszás 4x200m gyors férfi Zombori Gábor DSQ Nevezési idejük 7:07.67, az előfutamban 
kizárták őket rossz váltás miatt.

Vitorlázás Laser Radial nő Érdi Mária 13. Legjobb olimpiai helyezése, 2. olimpiája, 
Rióban 14. volt.

Vitorlázás Finn dingi férfi Berecz Zsombor 2. Legjobb olimpiai helyezése, 4. olimpiája.

Vitorlázás Laser férfi Vadnai Benjamin 18. Legjobb olimpiai helyezése, 2. olimpiája, 
Rióban 33. volt.

Vívás kard csapat tartalék nő Battai Sugár Katinka 8. Első olimpiája, utánpótlás világversenyek-
en ért el korábban egyéni versenyszámban 
kiemelkedő eredményeket.

Vívás kard egyéni férfi Decsi Tamás 29. 3. olimpiája, Pekingben 19. volt,  
Rióban 26. volt. 

Vívás kard csapat férfi Decsi Tamás 3. Pekingben 7. volt a csapattal.

Vívás kard csapat tartalék férfi Gémesi Csanád 3. Első olimpiája, a kard csapat tagjaként 2019-
ben világbajnoki 2., 2018-ban Európa-bajnok.

Vívás kard egyéni nő Katona Renáta 32. Első olimpiája, utánpótlás világversenyek-
en ért el korábban egyéni versenyszámban 
kiemelkedő eredményeket.

Vívás kard csapat nő Katona Renáta 8. Első olimpiája, a kard csapat tagjaként  
2019-ben EB ezüstérmes, VB 5.

Vívás tőr egyéni nő Kondricz Kata 29. Első olimpiája, utánpótlás világversenyek-
en ért el korábban egyéni versenyszámban 
kiemelkedő eredményeket.
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Vívás tőr csapat nő Kondricz Kata 7. Első olimpiája, a tőr csapat tagjaként a 2019-es 
Eb-n 5.

Vívás tőr egyéni nő Kreiss Fanni 15. Első olimpiája, tőr egyéniben 2017-es EB-n 
5. helyezett.

Vívás tőr csapat nő Kreiss Fanni 7. Első olimpiája, a tőr csapat tagjaként a 2018-as 
EB-n 4., a 2019-es Eb-n 5 helyezett.

Vívás kard egyéni nő Márton Anna Orsolya 4. Legjobb olimpiai helyezése, 2. olimpiája, 
Rióban 10. volt.

Vívás kard csapat nő Márton Anna Orsolya 8. Csapattal még nem szerepelt olimpián, a kard 
csapat tagjaként 2019-ben világbajnoki 5., 
európa-bajnoki 2. helyezett.

Vívás tőr csapat tartalék nő Mohamed Aida Ga-
briella

7. 7. olimpiája, Sydneyben 6., Pekingben 4. volt 
a csapattal.

Vívás tőr egyéni nő Pásztor Flóra 32. Első olimpiája, utánpótlás világversenyeken ért 
el korábban egyéni versenyszámban kiemelkedő 
eredményeket.

Vívás tőr csapat nő Pásztor Flóra 7. Első olimpiája, a tőr csapat tagjaként a 2019-es 
Eb-n 5.

Vívás kard egyéni nő Pusztai Liza 9. Első olimpiája, 2017-es Európa-bajnokságon 
kard egyéniben bronzérmes.

Vívás kard csapat nő Pusztai Liza 8. Első olimpiája, a kard csapat tagjaként 2019-ben 
EB ezüstérmes, VB 5.

Vívás párbajtőr egyéni férfi Siklósi Gergely 2. Első olimpiája, párbajtőr egyéniben 2019-ben 
világbajnok.

Vívás kard egyéni férfi Szatmári András 21. Első olimpiája, kard egyéni versenyszámban 
2017-ben világbajnok, 2019-ben világbajnoki 
ezüstérmes.

Vívás kard csapat férfi Szatmári András 3. Első olimpiája, a kard csapat tagjaként 2019-ben 
világbajnoki 2., 2018-ban Európa-bajnok.

Vívás kard egyéni férfi Szilágyi Áron 1. 3. aranyérme zsinórban, ez volt a 4. olimpiája, 
Pekingben 15. volt.

Vívás kard csapat férfi Szilágyi Áron 3. Pekingben 7. volt a csapattal.

Vízilabda csapat férfi Angyal Dániel 3. Első olimpiája, tagja volt a 2020-as EB ara-
nyérmes csapatnak, VB negyedik helyezett.

Vízilabda csapat férfi Erdélyi Balázs 3. Legjobb olimpiai helyezése, 2. olimpiája, 
Rióban 5. volt.

Vízilabda csapat férfi Hárai Balázs 3. Legjobb olimpiai helyezése, 3. olimpiája, 
Londonban és Rióban 5. volt.

Vízilabda csapat férfi Hosnyánszky Norbert 3. 4. olimpiája, Pekingben aranyérmes, 
Londonban és Rióban 5. volt.

Vízilabda csapat férfi Jansik Szilárd 3. Első olimpiája, tagja volt a 2020-as EB ara-
nyérmes csapatnak, VB negyedik helyezett.

Vízilabda csapat férfi Manhercz Krisztián 3. Legjobb olimpiai helyezése, 2. olimpiája, 
Rióban 5. volt.

Vízilabda csapat férfi Mezei Tamás 3. Első olimpiája, tagja volt a 2020-as EB 
aranyérmes csapatnak, VB második és 
negyedik helyezett.

Vízilabda csapat férfi Nagy Viktor 3. Legjobb olimpiai helyezése, 3. olimpiája, 
Londonban és Rióban 5. volt.

Vízilabda csapat férfi Pásztor Mátyás 3. Első olimpiája, nincs kiemelkedő eredménye 
a válogatott tagjaként.

Vízilabda csapat férfi Vámos Márton György 3. Legjobb olimpiai helyezése, 2. olimpiája, 
Rióban 5. volt.

Vízilabda csapat férfi Varga Dénes Andor 3. 4. olimpiája, Pekingben aranyérmes, 
Londonban és Rióban 5. volt.

Vízilabda csapat férfi Vogel Soma 3. Első olimpiája, tagja volt a 2020-as EB 
aranyérmes csapatnak.

Vízilabda csapat férfi Zalánki Gergő 3. Legjobb olimpiai helyezése, 2. olimpiája, 
Rióban 5. volt.

Vízilabda csapat nő Gangl Edina 3. Legjobb olimpiai helyezése, 3. olimpiája, 
Londonban és Rióban 4. volt.

Vízilabda csapat nő Garda Krisztina 3. Legjobb olimpiai helyezése, 2. olimpiája, 
Rióban 4. volt.

Vízilabda csapat nő Gurisatti Gréta 3. Első olimpiája, EB bronzérmes, VB negyedik 
helyezett.

Vízilabda csapat nő Gyöngyössy Anikó 3. Első olimpiája, EB bronzérmes, VB negyedik 
helyezett.

Vízilabda csapat nő Illés Anna Krisztina 3. Legjobb olimpiai helyezése, 2. olimpiája, 
Rióban 4. volt.

Vízilabda csapat nő Keszthelyi-Nagy Rita 3. Legjobb olimpiai helyezése, 3. olimpiája, 
Londonban és Rióban 4. volt.

Vízilabda csapat nő Leimeter Dóra 3. Első olimpiája, EB bronzérmes, VB negyedik 
helyezett.

Vízilabda csapat nő Magyari Alda Manon 3. Első olimpiája, VB negyedik helyezett.

Vízilabda csapat nő Parkes Rebecca Grace 3. Első olimpiája, EB bronzérmes, VB negyedik 
helyezett.

Vízilabda csapat nő Rybanská Natasa 3. Első olimpiája, EB bronzérmes, VB negyedik 
helyezett.

Vízilabda csapat nő Szilágyi Dorottya 3. Első olimpiája, EB bronzérmes, VB negyedik 
helyezett.

Vízilabda csapat nő Szücs Gabriella 3. Legjobb olimpiai helyezése, 3. olimpiája, 
Londonban és Rióban 4. volt.

Vízilabda csapat nő Vályi Vanda 3. Első olimpiája, EB bronzérmes, VB negyedik 
helyezett.

SPORTÁG VERSENYSZÁM NEM SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS MEGJEGYZÉS SPORTÁG VERSENYSZÁM NEM SPORTOLÓ NEVE HELYEZÉS MEGJEGYZÉS

SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE. 
Tokió 2020, a Magyar Olimpiai Csapat Sportolóinak egyénenkénti teljesítményértékelése.

SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE. 
Tokió 2020, a Magyar Olimpiai Csapat Sportolóinak egyénenkénti teljesítményértékelése.



MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN OLYMPIC COMMITTEE

1124 Budapest, 
Csörsz u. 49-51, Hungary

olimpia.hu






