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A 2022-es év legfőbb válogatott eseményei: 

• Világbajnokság (Budapest) 

• Világliga (selejtezők több helyszínen, SuperFinal- Brüsszel) 

• Európa-bajnokság (Split - Horvátország) 

• Világkupa (sem a helyszín, sem az időpont nem ismert még) 

 

A 2022-es év rendhagyó időszak lesz, hiszen az egy évet csúsztatott Olimpia miatt, az eredetileg 

2021-es évre tervezett Világbajnokság, ezzel eddig páratlanul sűrű idény alakult ki az idei évre, 

továbbá is kérdéses a Világkupa 2022-es megrendezése.  

A 2022-es évben 01.03-tól 01.05-ig tudott előszőr együtt edzéseket tartani a válogatott, három 

napon keresztül Budapesten, 21 emberrel. Napi két edzésünk volt vízben, illetve minden napra 

tornatermi edzések szerepeltek a programban. A felkészülésünk helyszíne a Duna Aréna volt. 

A játékosok és a stáb a korábban bevált gyakorlat szerint a Hélia Hotelben étkezett. 

Az általában egész évben zajló, hagyományosan havonta egy alkalommal keddenként 

rendeződő Világliga sorozat teljes lebonyolítása a 2022-es évre tolódik, ezek a mérkőzések 

döntik majd el az európai nyolcasdöntő mezőnyét. 

Az első ilyen hivatalos Világliga mérkőzésünk 2022.01.18-án volt Győrben, Montenegró ellen.  

A válogatott 2022-ben márciusban találkozik majd újra, amikor is Montenegróban játsszunk 

(2022.03.09.) a Világliga csoportunk második mérkőzését. 

Az aktuális Világliga mérkőzések előtt 1-2 napos összetartás szervezhető csak, hiszen a 

klubidény ebben az szezonban is nagyon sűrű. Az aktuális kiírás szerint klubcsapataink 

nagyságrendileg 3-6 naponta játszanak meccseket. A Világliga meccsek előtti rövidebb 

találkozásokra 13-18 játékost szeretnék majd meghívni. Az európai nyolc csapatos döntőt 

2022.04.28-30 közti időpontra írta ki a FINA. Erről az európai döntőről várhatóan három vagy 

négy csapat fog kvalifikálni a 2022 nyarán rendezendő Világliga SuperFinal-ra. Három nap 

alatt három mérkőzésen fog eldőlni a végső európai sorrend. Az európai döntő helyszíne a jelen 

állás szerint Brüsszel lesz. 

A Világliga selejtező mérkőzésein szeretnék teret adni néhány fiatalabb játékosunknak is, 

akikben lehetőséget látok, hogy a jövőben válogatott stabil tagjaivá váljanak. 

A 2022-es év másik különlegessége, hogy a 2021-re tervezett fukuokai világbajnokságot 

elcsúsztatták egy évvel a 2022.06.18-07.03. közötti időszakra. Ezzel a kezdési időponttal a 



világbajnokság a 21/22-es Bajnokok Ligája nyolccsapatos döntője után 14 rajtol majd. A 

szokásostól eltérően 2 hetes felkészülés áll majd csak rendelkezésünkre. 18-22 játékost 

szeretnék majd meghívni a világbajnokságra készülő bő keretbe. A rövid lehetőség miatt nem 

várható túl mozgalmas felkészülési időszak, az edzések legnagyobb részét Magyarországon 

szeretném majd tartani.  

A világbajnokságot megelőző várható munkálatok miatt célszerű lenne vidéki helyszínen 

készülnünk. Mindenképp szeretnék egy edzőpartnert is, akit vagy mi fogadunk 

Magyarországon 3-4 napra, vagy mi utaznánk majd az hozzájuk, ez nagyban függ majd az 

akkori vírushelyzettől is. Az általunk preferált szállodába a torna megkezdése előtt 2-3 nappal 

szeretnénk beköltözni. Az általunk tervezett hotelben lehetőség lenne külön is edzéseket tartani 

a nyitott medencéjükben.  

A világbajnokság befejeztével tudnak a játékosok 2-3 hetes pihenőt kapni a 2022.07.04-07.20 

közötti időszakban. 

A Világliga SuperFinal 2022.07.23-29. között lesz, így kijutásunk esetén célszerű lehet egy „B” 

csapattal részt venni, ahogyan azt 2019-ben is tettük és jól működött, hogy ne terheljük túl a 

kulcsjátékosainkat a legfontosabb esemény előtt. 

Legkésőbb 2022.07.21-én megkezdődik a spliti Európa-bajnokságra való 5 hetes felkészülés. 

Az Európa-bajnokság kiírt időpontja: 2022.08.27-09.10., erre a tornára 18-22 játékossal 

tervezek a felkészülési időszakra. 

Az Európa-bajnokságra való felkészülés előtt célszerű lenne egy hazai, három csapatot 

vendégül látó tornával hangolni, ahogy az elmúlt években is tettük. Cél időszak: 2022.08.18-

20.  

A 2022-es év eseményei közül az Európa-bajnokság lesz a legfontosabb esemény, hiszen onnan 

biztosan lehet kvalifikálni a következő évi - olimpiai kvótát adó - világbajnokságra. 

Tavasszal és nyáron a felkészüléseink nagyrésze Budapesten a Hajós Alfréd Uszodában lesz, 

de szeretnénk áprilisban és július-augusztusban is egy-egy 10 napos időszakot külföldi 

edzőtáborban tölteni. Lehetséges célországok, valamint edzőpartnerek: Olaszország, 

Spanyolország, Franciaország. 

2022-ben közvetlen kvalifikációt még nem lehet szerezni a 2024-es olimpiára. 

 



Szakmai stáb: 

 

• Märcz Tamás - szövetségi kapitány 

• Németh Zsolt - másodedző 

• Mátéfalvy Csaba - másodedző, kapusedző 

• Tóth Szabolcs - csapatmanager és videóelemző 

• Dr. Szigeti István - csapatorvos 

• Eszlári Gergely - fizikoterapeuta és masszőr 

• Haris Éva - dietetikus 

• Dienes Viktória - gyógytornász 

• Kenyeres András - mentáltréner 

 

Aktuális játékoskeret: 

 

Kapusok:  

• Kardos Gergely (BVSC) 

• Lévai Márton (OSC)  

• Vogel Soma (FTC) 

Mezőnyjátékosok: 

• Angyal Dániel (Szolnok), 

• Bedő Krisztián (Vasas SC) 

• Burián Gergely (OSC) 

• Csacsovszky Erik (OSC) 

• Erdélyi Balázs (Vasas SC) 

• Hárai Balázs (OSC) 

• Jansik Szilárd (FTC)  

• Konarik Ákos (Szolnok) 

• Manhercz Krisztián (OSC) 

• Mezei Tamás (Vasas SC) 

• Nagy Ádám (Szolnok) 

• Német Toni (FTC) 

• Pohl Zoltán (FTC) 

• Varga Dénes (FTC) 

• Vámos Márton (FTC) 

• Vigvári Vendel (FTC)  

• Zalánki Gergő (Pro Recco) 


