
 
FÉRFIAK 
 
Baji Balázs (gátfutó, vb-3., universiade-1.,110 gát) 
 
Cseh László (úszó, vb-2., 200 pillangó) 
 
 
Fucsovics Márton (teniszező, a 22 év után a Davis-kupa világcsoportjába kerülő  
                                 magyar válogatott vezéregyénisége, egyéniben pályafutása 
                                során először jutott ATP-500-as torna negyeddöntőjébe,  
                                a világranglistán karriercsúcsként a 84. is volt, jelenleg a 85.) 
 
Hanga Ádám (kosárlabdázó, húzóembere volt az Eb-n a csoportjából továbbjutó  
                        magyar válogatottnak, az Euroliga legjobb védőjének választották  
                        a Baskonia játékosát, a spanyol bajnokság alapszakaszának 
                       álomcsapatába is bekerült, a nyáron a Barcelona szerződtette)  
 
Korpási Bálint (birkózó, vb-3., Eb-1., kötöttfogás, 71 kg, 
                         a kötöttfogású válogatottal az Eb-n 
                         az összetett pontverseny győztese) 
 
Liu Shaolin Sándor (rövid pályás gyorskorcsolyázó, vb-3., váltó;  
                                   Eb-1., 1000 m; 2 x Eb-2., 3000 m, összetett; teljesítményével   
                                   nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a világkupa-viadalokon 
                                    kvótákat szerzett a magyar küldöttség)  
 
Michelisz Norbert (autóversenyző, vb-2., túraautó, WTCC-sorozat) 
 
Milák Kristóf (úszó, vb-2., 100 pillangó; junior vb: négy arany, egy bronz) 
 
Szatmári András (kardvívó, vb-1., universiade-1.,  
                              a kardcsapat tagjaként vb-2., Eb-3.) 
Veres Roland (kick-box, 3 x vb-1., csapat vb-1.) 
 
 
NŐK 
 
Babos Tímea (teniszező, páros vb-1., párosban négy tornagyőzelem,  
                         ebből egy WTA, egyéniben: Hungaria Ladies Open 1., két tornán 2.) 
 
Földházi Zsófia (öttusázó, vb-2., csapatban: vb-1., Eb-2.) 
 
Görbicz Anita (kézilabdázó, vezéregyénisége volt a BL-győztes győri csapatnak) 
 
Hosszú Katinka (úszó, 2 x vb-1., 200, 400 vegyes;  
                            vb-2., 200 hát, vb-3., 200 pillangó) 
  
Kovács Sarolta (öttusázó, vb-1. csapatban, 2 x Eb-2., egyéni és csapat),  
                            Eb-3., vegyes váltó) 



 
Kovács Zsófia (tornász, Eb-2. összetettben) 
 
Lubics Szilvia (ultratávfutó, 4. a világ legkeményebbnek tartott ultramaratonján,  
                          a 217 kilométeres amerikai Badwatereren) 
 
Márton Anita (súlylökő, vb-2., fedett pályás Eb-1.) 
 
Senánszky Petra (uszonyos úszó, wroclawi világjátékok 2 x 1., 
                               50 és 100 gyorsúszás, világrekordokkal) 
 
Takács Tamara (kajakos, vb-1, K-4 500, 2 x Eb-1., K1-500, K4-500) 
 
 
CSAPAT (hagyományos csapatsportokban) 
 
Békéscsaba, női röplabda, a francia Béziers elleni kettős sikerrel bejutott  
                                              a CEV-kupa negyeddöntőjébe, legutóbb magyar  
                                              női együttes hasonló eredményt 18 éve ért el 
Győr, futsal, az UEFA Futsal Cupban (a BL-nek megfelelő sorozat)  
                     bejutott a négy közé 
 
Győr, női kézilabda, BL-győztes 
 
Férfi kosárlabda-válogatott, az Eb-n 48 év után nyert meccset, bejutott a 16 közé 
 
Férfi vízilabda-válogatott, vb-2. 
 
Ferencváros, férfi vízilabda, Eurokupa-1. 
 
Női kosárlabda-válogatott, az Eb-n bejutott a 12 közé 
 
Szolnok, férfi vízilabda, BL-győztes, európai Szuperkupa-győztes 
 
Veszprém, férfi kézilabda, BL-3. 
 
U17-es futballválogatott, Eb-6. 
 
 
CSAPAT (egyéni sportágak csapatversenye) 
  
Evezős kormányos kettes (Simon Béla, Juhász Adrián, Kolláth Vanda) vb-1. 
 
Férfi kajak kettes (Balassa Márk, Birkás Balázs) vb-1., Eb-1., 200 méteren 
 
Férfi kardválogatott (Decsi Tamás, Gémesi Csanád,  
                                   Szatmári András, Szilágyi Áron), vb-2., Eb-3. 
 
Férfi 4x100-as gyorsúszóváltó (Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter,  
                                                      Bohus Richárd) vb-3. 



 
Férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó (Burján Csaba, Knoch Viktor  
                                                                     Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor) vb-3. 
                                                                     világkupán olimpiai kvalifikáció 
 
Kötöttfogású birkózó-válogatott, Eb-1. 
 
Női kajak négyes (Takács Tamara, Medveczky Erika, Fazekas-Zur Krisztina, 
                               Vad Ninetta) vb-1. 500 méteren, 
                               Eb-1. (Fazekas-Zur helyett Lutz Dóra) 500 méteren 
 
Női öttusacsapat (Földházi Zsófia, Alekszejev Tamara, Kovács Sarolta) 
                              vb-1., Eb-2. 
 
Női rövid pályás gyorskorcsolyaváltó (Keszler Andrea, Jászapáti Petra,  
                                                                   Heidum Bernadett, Bácskai Sára Luca) 
                                                                  vb-2., világkupán olimpiai kvalifikáció 
 
Tenisz Davis-kupa-csapat (Balázs Attila, Fucsovics Márton),  
                                            Oroszország legyőzésével 22 év után  
                                            jutott fel a világcsoportba 
 
 
EDZŐK 

Bánhidi Ákos (a rövid pályás gyorskorcsolyázók szakvezetője) 

Cseh Sándor (szolnoki póló) 

Eperjesi László (Márton Anita) 
 
Fábiánné Rozsnyói Katalin (Takács Tamara) 

Gárdos Gábor (Szatmári András) 

Ifjabb Tomhauser István (Baji Balázs) 
 
Ivkovics Sztojan (a férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya) 
 
Ambros Martin (győri kézilabda) 
 
Sávolt Attila (Fucsovics Márton) 
 
Shane Tusup (Hosszú Katinka) 
 
 
FÉRFI LABDARÚGÓK  
 
Gulácsi Péter (Leipzig) 
 



Kádár Tamás (Dinamo Kijev) 
 
Kalmár Zsolt (Dunaszerdahely) 
 
Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva)  
 
Davide Lanzafame (Budapest Honvéd) 
 
Nikolics Nemanja (Chicago Fire) 
 
Sallai Roland (APOEL) 
 
Szalai Ádám (Hoffenheim) 
 
Szoboszlai Dominik (FC Liefering, a Salzburg fiókcsapata) 
 
Varga Roland (FTC) 
 
 
NŐI LABDARÚGÓK 
 
CSISZÁR HENRIETTA (23 éves, a Bayer 04 Leverkusen játékosa): A magyar női 

válogatott jelenlegi csapatkapitánya igazán tudatosan építette pályafutását, és lépett 

lépcsőfokról lépcsőfokra, egyre feljebb. Tizennégy éves korában a Hevesi Tamás 

által irányított Ferencváros igazolta Hajdúnánásról a fővárosba. A zöld-fehérektől az 

MTK-ba igazolt, majd Marosvásárhelyen (ASA Targu Mures) kóstolt bele a légiós 

életbe. A következő állomás Berlin, a Hertha női csapata, az 1. FC Lübars volt, majd 

a német fővárosból a Bayer 04 Leverkusenbe szerződött. Jelenlegi klubjával, a 2016-

2017-es szezonban a világ legerősebb női bajnokságában, az Allianz Frauen 

Bundesligában szerepelt, de a csapat nem tudta kiharcolni a bennmaradást. Csiszár 

Henrietta egyik vezéregyénisége volt a leverkuseni csapatnak, nem csoda, hogy 

spanyol élkluboktól is kapott ajánlatokat nyáron. Nem csak klubjában, a 

válogatottban is vezérré vált: a keret valamennyi tagját figyelembe véve, talán ő 

nyújtotta a legegyenletesebb teljesítményt 2017-ben – kiemelkedő meccse volt a 

Horvátország elleni vb-selejtező, ahol mindkét magyar gólt ő szerezte. 

 

FENYVESI EVELIN (21 éves, a Ferencváros játékosa): Az MLSZ által kiírt ankéton, 

amely nyáron az edzők és a játékostársak szavazatai alapján választotta meg a Jet-

Sol Liga legutóbbi kiírásának legjobbját, ő végzett az élen. Jánoshalmán kezdődött a 

pályafutása, de már 15. születésnapja előtt Budapestre költözött, gyakorlatilag a 

Ferencváros saját nevelésű futballistájának tekinthető. Két nagyon súlyos 



keresztszalag-sérülés után állt ismét talpra, és lett a válogatott biztos tagja. A 

jelenlegi rekorder, Hummel-Smuczer Angéla posztját „örökölte” a válogatottban – 

ahol 32 alkalommal szerepelt már. 

 

JAKABFI ZSANETT (27 éves, a VfL Wolfsburg játékosa): Nem kétséges, hogy a 

„Somogyországból” indult Jakabfi Zsanett a magyar női labdarúgás 

legeredményesebb és legismertebb játékosa. Az MTK-val is bajnoki címet nyert 

támadó 2009 júliusában szerződött Wolfsburgba – egy olyan csapatba, amely akkor 

még alig volt több, mint egy ambiciózus német középcsapat. Ralf Kellermann 

irányításával Jakabfi és a csapat „együtt nőtt fel”: a közös sikerlistán két Bajnokok 

Ligája-győzelem (+1 döntő), három bajnoki cím és négy kupagyőzelem szerepel. 

2017-ben duplázott, bajnok- és kupagyőztes lett a VfL Wolfsburg, a Bajnokok 

Ligájában azonban elvérzett a negyeddöntőben a későbbi győztes Olympique 

Lyonnais ellen. Jakabfi, sérülése miatt a tavaszi szezonban sem a bajnoki, sem a 

kupamérkőzéseken nem léphetett pályára, ennek ellenére idén is az övé a magyar 

futballista által elnyert legrangosabb titulus: őszi góljainak köszönhetően, (félév 

előnyt adva a vetélytársaknak), az UEFA Női Bajnokok Ligája gólkirálya lett. 

Sérülését kiheverve, ősszel visszatért klubcsapatába és a válogatottba – utóbbiban 

gólt szerzett az Eb-ezüstérmes Dánia elleni vb-selejtezőn. 

 

NÉMETH LORETTA (22 éves, az ETO FC Győr, majd az Apollon Ladies játékosa). 

Győrben, a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémián nevelkedett – egy rövid, 

szombathelyi kitérőtől eltekintve, az ETO játékosa volt, egészen 2017 nyaráig. A 

2016-2017-es szezonban erőssége volt a Jet-Sol Liga Felsőházában játszó győri 

csapatnak, és a válogatottban is letette a névjegyét. Különösen a rangos, márciusi, 

Ciprus Kupán játszott jól, alkalmasint ennek köszönhető, hogy a szigetországból 

„kérője” is akadt. A legjobb ciprusi női csapat, a bajnok Apollol Ladies szerződtette, 

amellyel azután – selejtezőcsoportját megnyerve – szeptemberben, az UEFA Női 

Bajnokok Ligája főtábláján is játszhatott. A hazai bajnokságban nyújtott kiemelkedő 

teljesítményének köszönhetően, bekerült a Jet-Sol Liga legjobbjáról is döntő 

Rangadó-gála három „dobogósa” közé. 

 

RÁCZ ZSÓFIA (29 éves, az MSV Duisburg, nyártól a Philips SV játékosa). A 

pályafutását Győrben kezdő, majd Szombathelyről, a Viktória FC-vel szerzett bajnoki 



címmel és kupagyőzelmekkel a tarsolyában Németországba szerződött Rácz Zsófia, 

2012 és 2015 között a berlini 1. FC Lübars játékosa volt a Bundesliga II-ben, majd az 

MSV Duisburghoz szerződött. Nagy szerepe volt abban, hogy a „Zebrák” 

visszajutottak az élvonalba, mint ahogy abban is, hogy a csapatnak sikerült 

megőriznie tagságát az Allianz Frauen Bundesligában. 2017 nyarán ismét 

előrelépett, a friss Európa-bajnok országába, a holland élvonalba igazolt – 

Eindhovenben, a PSV női csapatának játékosa lett. Nagy erénye, hogy rendre 

kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, a német és a holland elitben is szinte minden 

mérkőzésen a kezdőcsapatban kap lehetőséget. A magyar válogatottban – eddig – 

84 mérkőzésen lépett pályára. 

 

TÁLOSI SZABINA (28 éves, az FC Südburgenland, nyártól a Haladás-Viktória FC 

játékosa). Alig tizenöt évesen, 2004-ben mutatkozott be a hazai NB I-ben. Részese a 

szombathelyi Viktória FC szinte valamennyi jelentős sikerének: kétszeres magyar 

bajnok és háromszoros kupagyőztes – de őrizhet azért a vitrinében hat (!) bajnoki 

ezüstérmet is. 2013-ban szerződött az osztrák élvonalba, Südburgenlandba, 

ahonnan 2016 nyarán tért haza nevelő egyesületébe, a Viktóriába. A válogatott 

csapatban 18 évesen, Kínában debütált. A 2017-es év utolsó válogatott meccsén, az 

Ukrajna elleni vb-selejtezőn már 89. alkalommal lépett pályára a címeres mezben – 

2018 a századik válogatottság éve lesz? 

 

SZABÓ VIKTÓRIA (20 éves, a Ferencváros játékosa): Sokáig hezitált, hogy a 

kézilabdát, vagy a futballt válassza, mindkét sportágban korosztálya legjobbjai közé 

tartozott. Alkalmasint akkor döntött végérvényesen, amikor 2013. áprilisában, még a 

16. születésnapja előtt, bemutatkozott az A-válogatottban. Valódi villámkarrier az 

övé: jelenleg 42-szeres válogatott, a „papírforma” alapján, 2018-ban, 21 évesen, már 

az 50-et ünnepelheti majd. Pályafutását Angyalföldön kezdte, majd 15 évesen 

szerződött a Ferencvárosba – először. Belekóstolt ugyanis a légiós életbe, két 

szezont játszott a német Bundesliga II-ben (1. FC Lübars, majd 1. FC Saarbrücken), 

de idén nyáron, az egyetemi tanulmányaira koncentrálva, hazaköltözött. Ismét a 

Ferencváros játékosa lett, ahol – miközben a válogatottban továbbra is szélső-, 

illetve belső védő poszton nyújtott jó teljesítményt – támadóbb szerepben játszik. 

Talán ez magyarázza, hogy a Jet-Sol Liga őszi szezonjában 6 gólt szerzett, ezzel 

klubja két külföldi támadója mögött, harmadik a házi góllövőlistán. 



 

SZŐCS RÉKA (28 éves, az MTK Hungária FC játékosa). A maga nemében ő is 

csúcstartó: az októberi, Svédország elleni világbajnoki selejtezőn, 75. válogatottságát 

ünnepelte – egyetlen magyar női kapus sem büszkélkedhet ilyen magas szereplési 

számmal. A szép jubileum ellenére, a 2017-es esztendő legnagyszerűbb pillanatai 

mégsem a válogatotthoz kötődnek. A szakértők többsége úgy véli, csapata, az MTK 

Hungária FC játékosai közül ő játszotta a legfontosabb szerepet abban, hogy a kék-

fehérek, nagy meglepetésre, elhódították a bajnoki címet a Ferencváros elől. A 

tökéletes alkatú kapus 2004-ben, az Angyalföldi SI csapatában mutatkozott be a 

hazai NB I-ben, majd Újpesten át vezetett az útja az MTK-ba. Bár három rövid 

időszakra külföldre szerződött, védett Olaszországban (az Orlandiában és a 

Fiorentinában), valamint Svájcban (az FC Baselben), a szíve és a lelke az MTK-é, 

amellyel immár hatszoros magyar bajnoknak mondhatja magát. 

 

VÁGÓ FANNY (26 éves, az SKN Sankt Pölten játékosa): A szegedi születésű 

támadó középpályás harmadik helyezett a válogatott csapat örökranglistáján: az 

Ukrajna elleni vb-selejtezőn 99. alkalommal szerepelt a csapatban, aligha kétséges, 

hogy tavasszal belép a százasok exkluzív klubjába. Klubjában 2016-hoz hasonlóan, 

ebben az évben is „triplázott”: bajnok, kupagyőztes és gólkirálynő lett. Páratlan az 

eredményessége, a legutóbbi négy bajnoki szezonban – az MTK Hungária, az 

Olimpia Cluj, és az SKN Sankt Pölten színeiben – tizenkét (!) országos bajnoki címet 

és kupaelsőséget nyert. Játékos pályafutása mellett, roppant tudatosan készül a 

jövőre is. Ebből a szempontból is nagy éve 2017: ősszel vehette át A-licences edzői 

diplomáját, minden bizonnyal a legfiatalabb, hasonló képesítéssel rendelkező 

magyar szakemberként. 

 

ZELLER DÓRA (22 éves, a TSG 1899 Hoffenheim játékosa). Alkalmasint a 

„legbalszerencsésebb” magyar női játékos címre is pályázhatna. Páratlan tehetségű 

támadó, aki 14 évesen Nyergesújfaluról került Újpestre, az NB I-be, ahol azonnal 

megmutatta oroszlánkörmeit – pontosabban gólérzékenységét. Lecsapott rá a 

Ferencváros, a zöld-fehéreknél lett „kész” játékos, aki az érettségi után roppant 

különleges ajándékkal lepte meg magát: a német élvonalba, a TSG 1899 

Hoffenheimhez szerződött. (A legutóbbi tíz évben „elsőre”, az Allianz Frauen 

Bundesliga rajta kívül, csak Jakabfi Zsanettnek sikerült.) A német élvonalban 



középcsapatnak számító gárdába hamar beilleszkedett, majd jól játszott – ennek 

köszönhető, hogy 2014-ben, még a 20. születésnapja előtt, az „Év játékosává” 

választotta az MLSZ. A magas szintű futballpályafutása mellett Németországban 

egyetemre is járó támadó sikereit azonban beárnyékolják sérülései: legutóbb 2017 

nyarán, a Balaton Kupán szenvedett súlyos keresztszalag-sérülést. 

 


