
 

FÉRFIAK  
BÁCSI PÉTER (birkózó): Világbajnoki címet szerzett a budapesti 
világbajnokságon, a kötöttfogásúak 82 kilogrammos súlycsoportjában. A 
nemzetközi szakszövetség az Év kötöttfogású birkózójának választotta.  

BERECZ ZSOMBOR (vitorlázó): A finndingis a sportág történetében első 
magyarként világbajnoki címet szerzett olimpiai hajóosztályban. Ugyancsak első 
magyarként szerzett kvótát a tokiói nyári játékokra.  

FUCSOVICS MÁRTON (teniszező): A genfi tornán megszerezte pályafutása 
első ATP-trófeáját, az év végén karriercsúcsként a 36. volt a világranglistán.  

HALÁSZ BENCE (atléta, kalapácsvető): Bronzérmet nyert Berlinben, az 
Európa-bajnokságon.  

LIU SHAOANG (rövidpályás gyorskorcsolyázó): Tagja volt az olimpiai bajnok 
férfi váltónak. Egyéniben világkupafutamot nyert 1000 méteres távon.  

LIU SHAOLIN SÁNDOR (rövidpályás gyorskorcsolyázó): Hajráembere volt 
az olimpiai bajnok férfi váltónak. Egyéniben 500 és 1500 méteren is ötödik lett. 
A világbajnokságon összetettben ezüstérmes lett. Az ősszel egyéniben 
világkupafutamot nyert 1000 méteres távon.  

LŐRINCZ TAMÁS (birkózó): Világbajnoki ezüstérmet szerzett a budapesti 
világbajnokságon, a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában. Az 
Európa-bajnokságon harmadik volt. 

MILÁK KRISTÓF (úszó): Aranyérmet szerzett a glasgow-i Európa-
bajnokságon 200 méter pillangón. Három számban (400 m gyorson, 200 m 
gyorson és 200 m pillangón) is diadalmaskodott a Buenos Aires-i ifjúsági 
olimpián.  

RASOVSZKY KRISTÓF (nyílt vízi úszó): A glasgow-i Európa-bajnokság 
legsikeresebb magyar szereplőjeként aranyérmes lett az 5 és a 25 kilométeres 
távon, az olimpiai versenyszámban, 10 km-en pedig centikkel lemaradva a 
második helyen végzett.  

VERES ROLAND (kick-boxos): Rekordot jelentő tíz Grand Champion-trófeát 
gyűjtött a nagy nemzetközi versenyeken. Három aranyérmet nyert az Európa-
bajnokságon.  

  

  



 

NŐK 

BABOS TÍMEA (teniszező): Női párosban megnyerte az ausztrál nyílt 
bajnokságot, döntőt játszott a US Openen. Ősszel páros világbajnoki címet nyert 
Szingapúrban, első magyar teniszezőként világranglista-vezető is volt női 
párosban. Egyéniben győzött és döntőbe került a tajvani, illetve mexikói WTA-
versenyen. 

BODONYI DÓRA (kajakos): Világbajnoki címet nyert Portugáliában K1 1000 
méteren, valamint 500-on tagja volt az ugyancsak aranyérmes négyesnek. Az 
Eb-n ugyancsak első lett a négyessel.  

DÉVAI BOGLÁRKA (tornász): Ugrásban kontinensbajnoki elsőséget szerzett 
Glasgow-ban. Magyar női tornász húsz év után nyert újra Európa-bajnoki címet.  

ÉRDI MÁRIA (vitorlázó): A világbajnokságon elért nyolcadik helyezésével 
olimpiai kvótát szerzett Tokióra. Tavasszal harmadik lett laser radial 
hajóosztályban a mallorcai Trofeo Princessa Sofián, az olimpiai bajnokot is 
megelőzve.  

HÁFRA NOÉMI (kézilabdázó): Az FTC és a válogatott átlövőjét a decemberi 
Európa-bajnokság után beválasztották a torna All-Star-csapatába. Tagja volt a 
Debrecenben világbajnoki címet nyerő junior-válogatottnak.  

HOSSZÚ KATINKA (úszó): Európa-bajnoki aranyérmet szerzett augusztusban 
Glasgow-ban, a 200 m-es vegyesúszásban. A decemberi, kínai rövidpályás 
világbajnokságon négy aranyéremmel és egy ezüsttel igazolta klasszisát.  

KÉSELY AJNA (úszó): Ezüstérmet szerzett 400 m és 800 m gyorson, bronzot 
1500 m-en a glasgow-i Európa-bajnokságon. Három számban (200 m, 400 m és 
800 m gyors) is diadalmaskodott a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián. Az Európai 
Olimpiai Bizottság tagjainak szavazatai alapján 2018 második legjobb ifjúsági 
korú lány sportolója lett. 

KOVACSICS ANIKÓ (kézilabda): Vezéregyénisége volt az Európa-
bajnokságon tartalékos összeállítása ellenére jól szereplő válogatottnak, 
valamint klubcsapatának.  

KOZÁK DANUTA (kajakos): Szülése után szenzációsan tért vissza, az Eb-n 
K1 500-on és a négyessel nyert, K1-200-on második lett. A világbajnokságon 
mindent „vitt”, ahol csak indult, első lett 500 egyesben, valamint Kárász 
Annával párosban, s nyert a négyessel is.  



MÁRTON ANITA (atléta): A súlylökőnő a magyar atlétika első vb-
aranyérmét szerezte a birminghami fedett pályás világbajnokságon.  

  

EDZŐK 

BÁNHIDI ÁKOS ÉS CSANG CSING LINA, az olimpiai bajnok férfi és az 
olimpiai 4. helyezett női rövidpályás gyorskorcsolyaváltó edzői. 

EPERJESI LÁSZLÓ, Márton Anita edzője. 

GOLOVIN VLAGYIMIR, a junior női kézilabda-válogatott edzője. 

MÄRCZ TAMÁS, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. 

MARTÍN, AMBROS, a Győri Audi ETO KC női kézilabda-csapatának korábbi 
edzője. 

NIKOLICS, MARKO, a MOL Vidi FC labdarúgó-csapatának edzője. 

SÁVOLT ATTILA, Fucsovics Márton edzője. 

SIKE ANDRÁS, a kötöttfogású birkózószakág szövetségi kapitánya. 

SOMOGYI BÉLA, Kozák Danuta edzője. 

SZOKOLAI LÁSZLÓ, Rasovszky Kristóf edzője. 

 

CSAPAT (hagyományos csapatsportokban) 

BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA SE: Magyar bajnok lett, a CEV-kupában a 
legjobb 16 közé jutott és megnyerte a MEVZA Cup Final Fourt, a 
tulajdonképpeni Közép-Európai Kupát.  

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM MAARSK GRAPHICS (NŐI 
VÍZILABDA): A LEN-kupa és az európai Szuperkupa győztese.  

FTC-TELEKOM WATERPOLO (FÉRFI VÍZILABDA): Az Euro Kupa, a 
magyar bajnokság, az európai Szuperkupa, a Magyar Kupa és a magyar 
Szuperkupa győztese.  

FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT: A FINA az az év legjobbjának 
választotta a csapatot, amely az Európa-bajnokság hetedik helyezése után 
második lett a világligában és megnyerte a világkupát.   

GYŐRI AUDI ETO KC (NŐI KÉZILABDA): Negyedszer nyerte meg a 
Bajnokok Ligáját, valamint újra magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes lett.  



JUNIOR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT: Sporttörténeti sikert elérve 
világbajnoki címet szerzett Debrecenben.  

MOL-PICK SZEGED (FÉRFI KÉZILABDA): Tizenegy év után magyar 
bajnok lett, a Bajnokok Ligája mostani sorozatában a csoportjában a második 
helyen áll.  

MOL VIDI FC: A magyar labdarúgó-bajnokság megnyerése után bejutott az 
Európa-liga csoportkörébe.  

NŐI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT: Csoportmásodikként kijutott a 2019-
es Európa-bajnokságra.  

SOPRON BASKET (NŐI KOSÁRLABDA): Első magyarként ezüstérmet 
szerzett az Euroliga négyes döntőjében.  

 

CSAPAT (egyéni sportágak csapatversenye) 

FÉRFI KAJAK KETTES, 200 M: Balaska Márk és Birkás Balázs megvédte 
világbajnoki címét, az Eb-n pedig harmadik lett. 

FÉRFI KARDVÁLOGATOTT: A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi 
Csanád, Decsi Tamás összeállítású válogatott Európa-bajnok, a vb-n pedig 
harmadik lett. 

FÉRFI RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYAVÁLTÓ: A Liu Shaoang, 
Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba (tartalék: Oláh Bence) 
összeállítású válogatott a téli olimpiák történetének első magyar aranyérmét 
szerezte.  

KÖTÖTTFOGÁSÚ BIRKÓZÓVÁLOGATOTT: Az oroszok mögött a 
második helyen végzett a budapesti világbajnokság pontversenyében.  

NŐI KAJAK KETTES, 500 M: Kozák Danuta és Kárász Anna világbajnoki 
címet nyert. 

NŐI KAJAK KETTES, 1000 M: Csipes Tamara és Medveczky Erika a vb-n 
arany-, az Eb-n ezüstérmet szerzett. 

NŐI KAJAK NÉGYES: A Kozák Danuta, Kárász Anna, Bodonyi Dóra, 
Medveczky Erika összeállítású egység világ- és Európa-bajnok lett. 

NŐI ÖTTUSACSAPAT: A Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi 
Zsófia összeállítású trió Európa- és világbajnoki címet szerzett. 



NŐI RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYAVÁLTÓ: A Jászapáti Petra, 
Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Keszler Andrea és Heidum Bernadett alkotta 
válogatott negyedik lett a téli olimpián. 

TENISZ DAVIS-KUPA-CSAPAT: A Piros Zsombor, Valkusz Máté, valamint 
a Borsos Gábor és Nagy Péter páros összetételű válogatott erején felül teljesítve, 
csak nagy csatában kapott ki a csehektől a világcsoport osztályozóján.  

 

LABDARÚGÁS (férfiak) 

GULÁCSI PÉTER, az RB Leipzig kapusa. 

JUHÁSZ ROLAND, a MOL Vidi FC védője. 

KALMÁR ZSOLT, a dunaszerdahelyi DAC középpályása. 

LANZAFAME, DAVIDE, tavasszal a Bp. Honvéd, ősszel az FTC csatára. 

NAGY ÁDÁM, a Bologna FC középpályása. 

NEGO, LOÏC, a MOL Vidi FC középpályása. 

ORBÁN WILLI, az RB Leipzig középhátvédje.  

SALLAI ROLAND, tavasszal az APOEL Nicosia, ősszel a Freiburg csatára. 

SALLÓI DÁNIEL, a Sporting Kansas City csatára. 

SZALAI ÁDÁM, a Hoffenheim csatára. 

 

LABDARÚGÁS (nők)  
CSÁNYI DIÁNA (20 éves, az MTK Hungária FC játékosa): A bajnokcsapat 

középpályása Sándorfalván kezdte a pályafutását, majd amikor „kiöregedett” a 

vegyesfutballból, Budapestre, az 1. FC Feminához igazolt. A rákospalotai 

csapatban – nem sokkal a 15. születésnapja után – góllal mutatkozott be a női 

NB I-ben, hamar kiderült róla, különleges képességű játékos. 2014 februárjában 

az MTK Hungáriához igazolt, és a kék-fehérekkel rögtön az első (fél) szezonja 

végén bajnoki címet is nyert. Ebben a sikerben még csak epizódszerep jutott 

neki, de a 2017-es, és különösen a 2018-as bajnoki aranyéremhez vezető úton 

már igazi vezérként vezényelte a középpályán társait. A korosztályos 



válogatottban játszott jó meccsek után, hamar bekerült Markó Edina csapatába 

is: a 2017-es Balaton Kupán, a Románia ellen megnyert találkozón debütált, és 

azóta is biztos tagja az A-válogatott keretének. A 2018-as, pályafutása talán 

eddigi legjobb éve volt, a (2017–2018-as) bajnoki szezon legjobbjait köszöntő 

Rangadó Gálán, csak szoros versenyben maradt alul Fenyvesi Evelinnel 

szemben a Jet-Sol Liga legjobbját megválasztó ankéton. 

CSISZÁR HENRIETTA (24 éves, a Bayer 04 Leverkusen játékosa): A magyar 

női válogatott 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, már a 2016-2017-es szezonban is a világ 

legerősebb női bajnokságában, az Allianz Frauen Bundesligában szerepelt, de a 

csapat nem tudta megőrizni élvonalbeli tagságát. Csiszár Henrietta egyik 

vezéregyénisége volt a tavasszal a visszajutást kiharcoló, majd ősszel ismét az 

Allianz Frauen Bundesligában iparkodó leverkuseni csapatnak – a „vezérszerep” 

látványos manifesztálódása, hogy a magyar középpályás lett a Bayer 04 

Leverkusen csapatkapitánya. A német női Bundesligában játszott jó meccsei 

mellett, kiemelkedően futballozott a válogatottban is: a társak szavazatai 

alapján, 2018-ban Csiszár Henrietta nyújtotta a legjobb teljesítményt a magyar 

női A-válogatottban. 

FENYVESI EVELIN (22 éves, a Ferencváros játékosa): A Ferencváros 

középpályása a klubjával megnyert két bajnoki cím (2015, 2016) és négy 

Magyar Kupa-győzelem (2015, 2016, 2017, 2018) mellett két, nagyon fontos 

egyéni díjjal is büszkélkedhet: a 2016–2017-es, és a 2017–2018-as Jet-Sol Liga-

szezon végén is ő nyerte meg a Rangadó Gálán a bajnokság legjobb játékosát 



pajzsra emelő szavazást. 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 magyar labdarúgás 

legtöbbszörös válogatottja, Hummel-Smuczer Angéla posztját „örökölte” a 

válogatottban – ahol fiatal kora ellenére, már 50. válogatottságához közelít. 

JAKABFI ZSANETT (28 éves, a VfL Wolfsburg játékosa): A magyar 

labdarúgás lassan százhúsz éves történetét vizsgálva, Puskás Ferencen kívül nem 

találunk még egy játékost, aki olyan rangos, sikeres, eredményes külföldi 

klubkarriert mondhat magáénak, mint a „Somogyországból” indult Jakabfi 

Zsanett. Az itthon, 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 

(+2 döntő), négy bajnoki cím és öt kupagyőzelem szerepel. A korábbiakhoz 

hasonló, méltó volt a 2018-as éve is: a VfL Wolfsburg „természetesen” 

megnyerte a világ legerősebb női bajnokságát, az Allianz Frauen Bundesligát, 

majd kupaelsőségét is megvédve duplázott. Zsanett és társai bejutottak 

Bajnokok Ligája kijevi döntőjébe is, ott azonban a rendes játékidő döntetlenje 

után a címvédő Olympique Lyonnais kerekedett felül. A VfL Wolfsburg az új, a 

2018–2019-es szezonban is ott folytatta, ahol nyáron abbahagyta. Jakabfiék 

vezetik a német bajnokságot, illetve talpon vannak az országos és a nemzetközi 

kupában is – utóbbiban, a BL-ben esélyük van arra, hogy bejussanak a május 

18-i, budapesti döntőbe. 

RÁCZ ZSÓFIA (30 éves, a Philips SV, majd a Haladás Viktória FC 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. Egy évadot töltött 

Hollandiában, de így is gyarapította sikerlistáját: csapatával bejutott a 

kupadöntőbe, igaz, a trófeát végül a duplázó Ajax nyerte el. 2018 nyarán – 

csaknem évtizedes légiós karrier után – korábbi csapatába, a Haladás Viktóriába 

tért vissza. Rutinjának, tudásának köszönhetően, azonnal vezérré vált a pályán – 

óriási szerepe van abban, hogy a szombathelyi csapat, amely tavasszal még a 

Jet-Sol Liga alsóházában szerepelt, most a dobogón „telel”. A magyar 

válogatottban – eddig – 97 mérkőzésen lépett pályára.  

SÜLE DÓRA (20 éves, az ETO FC Győr játékosa): A Jet-Sol Liga jelenlegi 

legeredményesebb magyar támadója tízévesen, édesapja, a hajdani élvonalbeli 

csatár, Süle János irányításával kezdett futballozni. Eddigi pályafutása során 

csak győri csapatokban játszott, először a Dózsában majd – 2012 nyara óta – az 

ETO-ban. Klubjában és a válogatott csapat(ok)ban egyaránt végigjárta a 

„szamárlétrát”, az azonban minden állomásában közös, hogy edzői, társai és a 

szurkolók számíthattak a góljaira. Bár az ETO-val az eddigi legjobb eredménye 

az, hogy 2017-ben a Förch Női Magyar Kupa döntőjében játszhatott, nem 

kétséges, hogy a 2018-as volt Süle Dóra pályafutásának eddigi legjobb éve: 

bekerült, és ott is ragadt a válogatott keretben, a Balaton Kupán megszerezte 

első gólját az a-válogatottban, a Jet-Sol Ligában pedig ontja a gólokat, nagy 

harcot vívva a diósgyőri Biljana Bradiccsal a gólkirálynői trónért. 

SZABÓ VIKTÓRIA (21 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 57-szeres válogatott, a magyar futball 

történetében nem volt még olyan játékos, aki ilyen fiatalon elérte a „félszázat”. 

Pályafutását Angyalföldön kezdte, majd 15 évesen szerződött a Ferencvárosba – 

először. Belekóstolt ugyanis a légiós életbe, két idényt játszott a német 

Bundesliga II-ben (1. FC Lübars, majd 1. FC Saarbrücken), de 2017 nyarán, 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.   

SZŐCS RÉKA (29 éves, az MTK Hungária FC játékosa). A maga nemében ő is 

csúcstartó: a novemberi, Észtország mérkőzésen, 86. válogatottságát ünnepelte – 

egyetlen magyar női kapus sem büszkélkedhet ilyen magas szereplési számmal. 

A kiegyensúlyozott, jó teljesítmény mellett, Szőcs Réka esetében, a 2018-as 

esztendő legnagyszerűbb pillanatai mégsem a válogatotthoz kötődnek. A 

szakértők többsége úgy véli, csapata, az MTK Hungária FC játékosai közül 

ismét ő játszotta a legfontosabb szerepet abban, hogy a kék-fehérek az idén 

nyáron megvédték elsőségüket a Jet-Sol Ligában, újra megszerezték az aranyat a 

bajnoki szakaszban az élen végzett 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 

hétszeres (!) magyar bajnoknak mondhatja magát. 

TURÁNYI LILLA (20 éves, az MTK Hungária FC játékosa). A bajnokcsapat 

védője – Csányi Diánához és Süle Dórához hasonlóan – „újonc” a tízes listán – 

aligha van azonban olyan szakember, aki megkérdőjelezné a helyét. Kistarcsán 

kezdte a pályafutását, majd a Pest megyei csapattól, a vegyesfutballt elhagyva, 

az MTK Hungária FC korosztályos alakulatába került. 2016 augusztusában, a 

Kóka FNLA ellen megnyert mérkőzésen mutatkozott be a Jet-Sol Ligában – 



azóta ritka, mint a fehér holló az olyan mérkőzés, amikor nem láttuk az MTK 

védelmének tengelyében. A 2016–2017-es ifény végén, a Rangadó Gálán, a 

társak és az edzők az „Év felfedezettjévé” választották, sőt „felfedezte” őt 

Markó Edina szövetségi kapitány is: ebben az esztendőben női A-válogatottunk 

alapemberévé vált. 

VÁGÓ FANNY (27 éves, az SKN Sankt Pölten játékosa): Ha csak azt említve 

méltatnánk a szegedi születésű támadó 2018-as esztendejét, hogy az idén, a 

Ciprus Kupán, a Dél-Afrika elleni mérőzésen 100. válogatottságát ünnepelte, 

már azzal is sokat elárulnánk róla. De, ennél jóval gazdagabb volt a 2018-as éve: 

a klubjában 2016 és 2017 után, immár harmadszor „triplázott”: bajnok, 

kupagyőztes és gólkirálynő lett. Páratlan az eredményessége, a legutóbbi öt 

bajnoki szezonban – az MTK Hungária, az Olimpia Cluj, és az SKN Sankt 

Pölten színeiben – tizennégy (!) országos bajnoki címet és kupaelsőséget nyert. 

Játékospályafutása mellett, roppant tudatosan készül a jövőre is. A-licences 

edzőként – minden bizonnyal a legfiatalabb, hasonló képesítésű magyar 

szakemberként – nemcsak gólkirálya, játékos-edzője is Ausztria 

bajnokcsapatának. 

 

 

 

 

 

 

 

 


