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SPORTÁGI OLIMPIAI JELENTÉS 

ATLÉTIKA 

 
1. A sportág nemzetközi erőviszonyainak alakulása az elmúlt négy év és a londoni
 olimpia tükrében, a sportág helye a nemzetközi mezőnyben. 
 
 Sportágunkról változatlanul megállapítható, hogy tartja azt az igen erős és magas 
színvonalát, ami joggal teszi az olimpiai program fő eseményévé.  
A 22 férfi és 21 női egyéni versenyszám erőszínvonalának alakulásában van egy természetes 
hullámzás.  
Sprint: Megállapíthatjuk, hogy a legrövidebb táv, a 100m továbbra is növekvő pályán van, 
férfi és női vonalon egyaránt. Azonban a munkásabb 200m és 400m már nem mutat ilyen 
egyértelmű erősödést, hiszen 200-on egyik nemben sem regisztrálhattunk előrelépést, 
viszont 400-on a nők határozottan gyengébb, míg a férfiak javuló eredményeket mutattak. 
(Külön érdekesség, hogy míg Pekingben férfi 400-on az 1-3. helyezett USA atléta volt, addig 
Londonban nem volt amerikai a döntőben.) 
A rövid váltók tükrözik a 100-as tendenciát, hiszen mind két nemben erősebb versenyeket 
láthattunk mint 4 éve.  
A 400-as váltók stagnáló, vagy inkább gyengülő eredményeket mutattak, hiszen annak 
ellenére, hogy a női döntő eleje erősebbnek bizonyult , a mezőny maga lényegesen 
gyengébb képet mutatott.  
A gátfutás esetében a rövid gátak stagnáló eredményt hoztak, viszont míg a női 400 gát 
erősödött, a férfiaknál egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg. 4 éve meglepően alacsony 
létszám kvalifikált erre a számra (26), ezért a nevezési szinteket jelentősen könnyítették, 
aminek eredményeként 23-al több versenyző kvalifikált, de az eredményesség tovább 
gyengült. 
 
Távfutás: Mint tudjuk, a futóversenyek eredményei nagyon sok tényező függvényeként 
alakulnak oly módon, hogy nem biztos, hogy a valós erőszínvonalat tükrözik a 
végeredmények. Középtávon, a férfi 800m kivételével - ahol káprázatos világcsúcs született 
és nem csak egy versenyző volt képes arra a tempóra – inkább gyengülő eredményességet 
regisztrálhattunk mindkét nemben (800, 1500, 3000 akadály). Érdekesség, hogy a női 3000 
akadályon, míg a nemzetközi tudásszint átlaga indokolt egy markáns kvalifikációs szint 
emelést, az elért eredmények mégis gyengék maradtak. 
5000-től maratonig gyengülő vagy stagnáló tendencia jelentkezett, holott az időjárás 
kedvezőbb volt mint Pekingben. (kivétel a női 5000m) 
Maradva az utcai számoknál, a 50km-es férfi gyaloglók teljesítettek igen jól, a 20km-ek 
eredményeiben nem mutatkozott elmozdulás. 
 
Ugrások: Az ugrószámok eredményeiben nem mutatkozott számottevő eltérés a 4 évvel 
ezelőttihez képest, tartja a megszokottan magas színvonalat. Talán a női hármasugrásban 
születtek halványabb eredmények. 
Ezzel szemben az összetett szakág markáns előrelépést regisztrálhatott mindkét nemben. 
Nem véletlen, hogy a kvalifikációs szinteket is szignifikánsan növelték, aminek 
eredményeként a férfiaknál 9! A nőknél 4-el kevesebben tudtak kvalifikálni, viszont aki ott 
volt, az kiválóan teljesített. 
 



 2

Dobások:  Az eredmények alakulásában a súly, diszkosz és női kalapácsvetés versenyszámok 
vitték a pálmát, hiszen mindkét szám, mindkét nemben jelentős előrelépést mutatott. A 
gerelyhajítás már hosszú ideje stagnál, és ami szokatlan, a férfi kalapácsvetés gyengült meg 
számottevően. 
 
A sportág erejét bizonyítja, hogy a 4 évvel ezelőttihez képest, a 22 férfi versenyszám 
kvalifikációs szintjei közül 17-ben emeltek, kisebb-nagyobb mértékben, mindössze 2 
számban könnyítettek (400G, kalapács) és 3 versenyszámban gyakorlatilag változatlan marat 
a szint (maraton, gerely, 50km) 
Ugyan ez a nőknél kevésbé markáns, hiszen a 21 női versenyszám közül ugyan 12-ben 
erősödtek a szintek, azért van 6 stagnáló (800, 10 000, 100G, M, S, 20km) és 3 olyan melyben 
könnyítettek a kiküldetési elvárásokon (200, 5000, maraton) 
A szintekkel való manipuláció eredményeként a férfi mezőnyben – alapvetően - egy 
egészséges, szolid ingadozás figyelhető meg a kvalifikáltak számában, bár a már említett 
400g mellet érdekesség, hogy a minimálisan megemelt (2008/A17,10-B16,80 2012/A17,20-
B16,85) szint mellett, 12-vel kevesebb volt a férfi hármas ugró.  
A nők esetében – azzal együtt, hogy kevesebb számban emeltek – aránytalanság figyelhető 
meg, hiszen az utcai számokban jelentkezett egy +50 fős indulói létszám, ami azt jelenti, 
hogy a pálya versenyzők létszámából vont még el, hiszen mindössze 38-val volt több a 
rajthoz állás Londonban, mint Pekingben. 
 
A fenti vizsgálódás nem változtat azon a régebbi megállapításon, hogy a dobószámok mellett 
az ugrásokban és a gátfutó számokban lehetne komolyabban keresni a nemzetközi 
mezőnyben. (A női 7 pr is ide tartozott, de itt az eredmények nagyon kezdenek elmenni.) 
Ezzel szemben csupán a dobásokban tudtunk maradandót alkotni. Gátfutásban van 
potenciális tartalékunk, de az ugrószámokban nagyon le vagyunk maradva, nem csak 
nemzetközileg, hanem hazai szinten is. 
 
2. A kvalifikációs és az eredményességi célkitűzések teljesítése a 2009. szeptemberi 
 közgyűlés által jóváhagyott olimpiai felkészülési programban foglaltakhoz képest. 
 
2009-ben – a ciklus kezdetén - 22-27 kvalifikált versenyzőt prognosztizáltunk és 1-2 érem, 
továbbá 10-12 pont megszerzését prognosztizáltuk. 
2011 októberében még mindig fenntartottuk  az éremszerzésre vonatkozó célkitűzést, a 
pontszerzést alsó értéken teljesíthetőnek tartottuk, csupán a kvalifikált versenyzők számát 
redukáltuk 20-24 főre, melyből max 20 főt tartottunk nevezhetőnek. 
Megvalósulás: 
Az olimpiai kvalifikációs követelményeket 23 versenyzőnk teljesítette. 
A sajátos kvalifikációs rendszer miatt azonban 3 fő „B” szinttel rendelkező versenyzőnek 
itthon kellett maradni, továbbá az olimpia előtt két versenyzőnket doppingvétség miatt 
eltiltottak, így az olimpián 18 versenyző vehetett részt. 
Tehát a kvalifikációs célokat alap szinten teljesítettük. 
 
Eredményesség tekintetében, a betervezett 1-2 érem és 10-12 pont, sajnos csak részben 
teljesült. Egy darab aranyérmet nyert az atléta csapat és mellette nincs pontszerző helyezés. 
Ok: 2011 és 2012. évben 3 fő potens versenyzőnk kiesése (Kiss Dániel, Fazekas Róbert, 
Kővágó Zoltán). 



 3

 
 
 
3. A londoni olimpiai játékokon részt vett csapat, játékosok, versenyzők, egységek 

teljesítményének értékelése, az eredményesség vagy sikertelenség szakmai okai.  
 
A magyar atléta csapat az éremtábla 16. helyén végzett. Mindössze 7 európai nemzet van 
előttünk. Az IAAF 212 tagországa közül 33 ország tudott érmet szerezni. A ponttáblán – 
korábban említett tények miatt hátrébb – a 34. helyen végeztünk. (69 pontszerző ország) 
 
A 43 egyéni és 4 váltó versenyszámot felsorakoztató programban, az olimpia versenyei alatt 
4 világcsúcs, 11 olimpiai csúcs és 23 világranglista vezető eredmény született. 
Ebben a  versenyben a hazai atléták az alábbi módon teljesítettek: 
 
Baji Balázs 110m gát 1989 Buda-Cash Békéscsabai AC  ef: 13,76 34. 
  Edzője: Tomhauser István Nevelőedzője: Medovárszki János 
Évek óta tartó kiváló fizikai fejlődését úgy tűnik, hogy a világversenyekhez szükséges 
mentális fejlődés még nem tudta követni. Ragyogó idei felkészültségét az EB-n és az 
Olimpián egyaránt pszichés tényezők húzták le. Megfelelő önértékeléssel és sok nemzetközi 
tapasztalat szerzéssel ez tanulható.  
Bár kétségtelen, hogy egy bonyolult, több esést is eredményező futamban teljesítette az 
előfutamot, ahonnan nem sikerült továbbjutni, de futása görcsös, felkészültségét nem 
tükrözően gyenge volt. Olimpiai újoncként tanulságos tapasztalatszerzés volt számára. 
Rióra beérhet. 
 
Deák Nagy Marcell   400m   1992 GEAC   ef: 46,17 32. 
       Edzője: Benkő Ákos 
A tavaly még junior korú, olimpiai újonc élete legjobb előfutamát teljesítette. A 8-as pálya 
ebben a helyzetben és mezőnyben még bizonytalanná tette, nehezen találta a ritmust, 
ennek ellenére jól teljesített, az a néhány század másodperc, ami a továbbjutástól 
elválasztotta írható ennek számlájára. 
Az Olimpiát megelőző nem várt EB siker (2. hely) után talán nehezebben tudta újra motiválni 
magát, ezzel együtt a vártnál sikeresebb és eredményesebb évet zárt. Rióra beérhet. 
 
Erdélyi Zsófia  Marathon 1987  UTE  d: 2:44:45 92. 
       Edzője: Csoma Ferenc 
Olimpiai és maratonista újonc. Ebben az évben futott először és rögtön olimpiai kvalifikációt 
érő teljesítményt tudott nyújtani. Sajnos június hónapban egy ülőideg probléma miatt, 
heteken keresztül, csak könnyített munkát tudott végezni, ami a táv végén visszaütött, 
miután a túlzott akarás okán, a táv első harmadában túlvállalta magát. 
Ezzel együtt élete mindössze 3. maratoni távján tisztességgel jutott túl. 
Az elkövetkező négy éves ciklus alatt, amennyiben egészségesen készülhet, nagyot léphet 
előre Rió érdekében, hiszen még nagyon fiatal versenyző. 
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Farkas Györgyi Hétpróba 1985  BHSE  d:6013   22. 
     14,33-180-13,55-25,72-607-46,52-2:17,83 
       Edzője: Bakai József 
Második Olimpiáján már nagyobb tapasztalattal versenyzett. 6000 pont feletti teljesítménye, 
az egyéni csúcsától mindössze 55 ponttal elmaradva, dicséretes, jó teljesítményt nyújtott. 
Első száma a 100m gát még kissé megilletődött volt, apróbb technikai hibákkal. 
Magasugrásban jól korrigálva, idei legjobbját ugrotta az eső ellenére. 
Súlylökésben, javuló mozgás mellett, egyéni csúcsot lökött. 
200m-en megmutatkozott a kisebb felkészülésbeli hiányosság, „elfogyott” a táv végére. 
Távolugrásban a kavargó szél ellenére nagyot küzdve tudott 6m felett teljesíteni. 
Gerelyhajításban az idei legjobbját dobta. 800m-en pedig a 200-hoz hasonló megállapítást 
tehetjük. 
Évek óta egyenletesen, szépen fejlődik, megbízható csapattag. 
 
Helebrandt Máté 20km gyaloglás 1989 Nyírsuli d: 1:23:32 ECS  32. 
       Edzője: Pokrovenszki József 
Nagyon fiatal, olimpiai újonc versenyző. Csapatunk legnagyobb meglepetését okozta 
szereplésével. Nagyon bátran, a tudásához képest az optimálisnál erősebben kezdett, amibe 
a mezőny belevitte. Ennek ellenére nem ijedt meg, a kritikus szakaszokat keményen 
átgyalogolva kiváló – 38 másodperces – egyéni csúcsot gyalogolt és a rajtlistán elfoglalt 48. 
helyéhez képest, jelentősen előrébb végzett, komoly neveket megelőzve. 
Folyamatosan fejlődik, van még tartalék a 20km-ében amit ki kellene aknázni egy sikeresebb 
50km érdekében. Amennyiben kap támogatást a következő 4 éves ciklusban és lesz 
lehetősége szakmailag megfelelő módon készülni, Rióra sokat léphet előre. 
 
Juhász Vanda  Gerelyhajítás  1989  FTC sel: 50,01  36. 
       Edzője: Széles Lajos 
Ismerve felkészülésébe vetett energiáit, hozzáállását és motiváltságát, érthetetlen volt az 
Olimpián mutatott teljesítménye. Idei hatalmas fejlődése után, üresnek és az 
eredményesség iránt motiválatlannak tűnt. Hiányzott a küzdés a versenyzéséből. Gyenge 
eredménye nem tükrözi a felkészültségét, ami ennél sokkal magasabb szinten volt, mentális 
megnyilvánulása pedig torz képet tükrözött a versenyző valós ambícióiról. Az atlétikát 
meglehetősen későn kezdte, kevés még a nemzetközi tapasztalata, mivel igen intelligens 
versenyzőről van szó valószínűsíthető, hogy az olimpiai feszültség terhét oly módon akarta 
levenni magáról, hogy túlkompenzált. 
Biztos vagyok abban, hogy ez számára is nagy tapasztalat volt és nem féltem, hogy ne tudná 
megfelelően helyretenni és a jövő érdekében pozitívan értékelni a történteket.  
Rióra beérhet. 
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Kazi Tamás  800m  1985  DSC-  ef: 1:47,10  24. 
       Edzője: dr.- Gyimes Zsolt 
Olimpiai újoncként, az előfutamban teljesített versenye jó volt. Jól futott, jól versenyzett, 
kihozta magából azt, amit akkor tudott.  A problémát az okozza, hogy igen gyenge 
versenyeredménnyel érkezett. (47. eredménye volt a rajtlistán.) Felkészülésébe, a magyar 
átlag feletti feltételek ellenére, harmadik éve csúszik jelentős hiba, pedig a hozzáállásával 
nincs probléma. 
Az eredményesebb felkészülés érdekében le kellene egyszerűsíteni a körülményeket és több 
hittel kellene bízni az elvégzett edzésmunkában. 
 
 
Kálovics Anikó Marathon 1977  Zalaszám ZAC  d: 2:33:57 95. 
       Edzője: Zsódér Zsolt 
Nehéz pályán, nehéz talajon, esőben rendezték a női maratoni versenyt, ami a kevésbé 
felkészülteket hatványozottan igénybe vette. 
Anikó egészségügyi problémákkal nehezített felkészülése nem tett lehetővé többet, mint 
óriási küzdelmek árán, tisztességgel teljesíteni a távot. Megszenvedett érte, nagyon kifutotta 
magát. Elért eredménye sajnos a vártnál lényegesen gyengébb. 
 
Kiss Dániel  110m gát 1982  Ikarusz BSE  ef: 13,62 25. 
       Edzője: ifj. Tomhauser István 
Felkészülésének előélete mindenki számára ismert.(2011 augusztus műtét, fertőzés, januárig 
járásképtelenség) A rendelkezésére álló idő, a – nem is nulláról, hanem - mínuszból való 
felkészülésre nagyon kevés volt, az is csoda, hogy ott lehetett az olimpián. Az előfutamban 
nyújtott teljesítménye tükrözte azt az átlag tudást, ameddig ebben az évben el tudott jutni.  
Óriási és minden elismerést megérdemlő az amit Dani ebben az évben végig csinált és elért. 
Nagyon megérdemelne már egy probléma mentes felkészülést. 
 
Kovács Tamás  Marathon 1983  VEDAC  d: 2:27:48  72. 
       Edzője: Szemán János 
Olimpiai újoncként, jól felkészülten érkezett az Olimpiára. Sajnos a tipikus hibába esett, 
amikor a nagy akarás elviszi a táv elején. Túlvállalta magát, amibe nagyon belefáradt a táv 
utolsó harmadára. Állapotát ebben a szakaszban a meleg és a tűző nap tovább nehezítette, 
így sebessége drasztikusan csökkent, ez eredményezte a jelentős elmaradást a kvalifikációs 
eredményéhez képest. 
Szorgalmas, megbízható versenyző, reméljük, hogy még sok év van a remélhető 
pályafutásából. 
 
Kürthy Lajos  Súlylökés 1986  MTE  sel: 19,65  21. 
       Edzője: Annus Adrián 
Az olimpiai selejtezőben elért eredményével hozta az idei átlag tudását. A rajtlistán elfoglalt 
29. helyéhez képest az elért 21. helyezés nem rossz, azonban Lajostól többet várunk. 3 éve 
ugyan ott tart, eredménye, tudásszintje nem fejlődik. A továbblépéshez több elszántság, 
keménység és hittel teli céltudatosság kellene. 
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Madarász Viktória 20km gyaloglás   1985  Buda-Cash Békéscsabai AC     d: 1:34:48    41. 
       Edzői: Juraj Bencik és Tóth Sándor 
Évek óta tartó folyamatos fejlődését végre egy tisztességes világverseny szerepléssel is 
bizonyította. A felkészülése és az éve jól sikerült. Tavasszal szép egyéni csúcsot gyalogolt és 
ezt a formát és tudást az Olimpián is megközelítette, csupán egy perccel maradt el 
kvalifikációs eredményétől. Ha egy kicsit nagyobb hittel áll oda, akár egyéni csúcsot is 
mehetett volna. Olimpiai újoncként jól teljesített, a rajtlistán elfoglalt 46. helyezéséhez 
képest előrébb végzett. Rióig sokat fejlődhet. 
 
Márton Anita  Súlylökés 1989 Buda-Cash Békéscsabai AC sel: 17,48 23. 
      Edzője: Eperjesi László 
Anita évek óta szépen fejlődik. Ebben az évben sokat lépett előre az átlag tudás 
tekintetében. Éppen ez a magasabb szintű tudás stabilizálódás okozta azt az új pszichés 
állapotot, ami végül is a veszte lett. Újoncként úgy utazott az Olimpiára, hogy érezte, hogy 
van döntőbe jutási esélye. Ez a teher egyenlőre nagynak bizonyult és sajnos elidegeskedte a 
selejtező első két kísérletét. Fokozatosan építkezett, de háromból csak idáig jutott. 
Azt a gondolatot, hogy esetleg forma hanyatlás történt, nyugodtan kizárhatjuk, hiszen az 
olimpiát megelőző felmérési eredményei és a Gyulai emlékversenyen elért eredménye ezt 
bizonyították. 
Nagyon fiatal versenyző, Rióra beérhet. 
 
Minczér Albert 3000m akadály 1986 VEDAC  ef: 8:40,74  31. 
      Edzője: Tóthné Stupián Anikó 
Az olimpiai előfutamban jól versenyzett, idei legjobb eredményét futotta. (Rajtlistán 39. 
eredménye volt) Tisztességgel küzdött, de felkészültsége ezt a tempót csak 2km-ig engedte. 
A telet sajnos az Achilles műtét utáni hosszabb regenerációval kell töltenie, mint terveztük, 
így csúszott a felkészülése. 
Nagy gondot okoz, hogy középtávfutó élmezőnyünk nem tud megfelelő versenyekkel 
készülni és edződni, mert itthon nincs konkurencia, a külföldi versenyekbe pedig nem tudnak 
bekerülni. A megoldást az jelenthetné Albert esetében is, ha a tudásszint a jelenlegi egyéni 
csúcs körül stabilizálódna. 
 
Orbán Éva  Kalapácsvetés  1984 VEDAC  sel: 68,64  17. 
      Edzője: Zentai Tibor és Dan Lange 
Tudása és átlagteljesítménye évről évre javul, de nem abban a mértékben, ahogy képességei 
lehetővé tennék. Az olimpiai selejtezőben nyújtott teljesítménye jó, tükrözi idei átlag 
tudását. A rajtlistán a 36. eredménye volt, ehhez képest a 17. helyen végzett, mégis érezzük, 
hogy Évában lényegesen több tartalék van. Képességei alapján a világ kalapácsvető elitjébe 
tartozhatna. Egy nagyon aktív és eredményes olimpiai ciklus biztos benne lehet még, de az 
egzisztenciális bizonytalanság gátat szabhat annak a lehetőségnek, ami azáltal ígérkezik, 
hogy a jövőben itthon tervezi a felkészülést. 
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Pars Krisztián  Kalapácsvetés  1982 Dobó SE sel: 79,37  d: 80,59 1. 
     Edzője: Németh Zsolt Nevelőedzője: Németh László 
Krisztián ebben az évben mentálisan is felnőtt a fizikai tehetségéhez. Példás felkészülést 
tudhat maga mögött, ami meghozta az oly nagyon várt sikert számára. Mentális stabilitását 
erősíti az a tény, hogy a verseny alatt egyetlen pillanatra sem ingott meg, a selejtezőben és a 
döntőben egyaránt igen magabiztosan versenyzett és elbírta annak terhét is, hogy egyetlen 
versenyt leszámítva veretlenül ment az Olimpiára. 
Felkészültsége nagyobb „támadások” esetén is biztosította volna a muníciót. 
Amennyiben mozgatórendszere egészséges marad, Rióban is szerezhet még dicsőséget a 
magyar atlétikának és sportnak. 
 
Rakonczai Bea Marathon  1977 NYVSC  d: 2:41:20  85. 
      Edzője: György Rolland 
Kvalifikációs eredményénél csupán 4 perccel ment gyengébbet, ami a nehéz körülmények 
között elfogadható (körülmények: lásd. Kálovics A.) Tisztességgel és keményen megküzdött 
ezért az eredményért . Nagyon kifutotta magát, regenerációja hosszú napokat vett igénybe. 
A három maratonfutó lányunk közül a legjobban felkészült versenyző volt. 
 
Szabó Attila  Tízpróba 1984 Budaörsi Atlétikai Club d: 7581 24. 
    11,15-696-13,93-190-50,83-14,92-45,14-460-58,84-4:53,81 
      Edzője: dr. Vágó Béla 
Az egész versenyt tisztességgel küzdötte végig, pedig nagyon elfáradt. 2 hónapon belül az 
olimpiai volt a 4. tízpróba versenye. Nagyon akarta az olimpiai kvalifikációt, ami nehezen, az 
utolsó pillanatban sikerült. A késői kvalifikáció és az előzmények már előre vetítették, hogy 
az olimpián igen nehéz lesz megközelíteni a kiküldetési eredményt. 
100m-en kiválóan kezdett, majd a távolugrás a vártnál gyengébben sikerült.  A súlylökés is 
visszafogott mozgást hozott, a magasugrásban viszont hozta átlagtudását. A 400m-e 
kemény, küzdős futás volt. 
A második napot két apróbb hibával, de jól lefutott 110 gáttal nyitotta. Diszkoszvetésben 
hozta tudását, míg rúdugrásban beállította egyéni csúcsát, amiért nagyon megküzdött. 
Sajnos a gerelyhajításnál beszúrt a könyöke, nem dobta végig a sorozatot. 1500m-e is 
keményen küzdött, nagyon elfáradt. Az eredmény számszerűségében elmaradt a 
kvalifikációs egyéni csúcsától, azonban a körülmények ismeretében naivság lett volna többet 
várni. Van benne még tartalék. 
 
Összességében azt kell megállapítani, hogy az atléták teljesítőképessége javul. Néhány 
ciklussal korábban jellemző volt az atlétákra, hogy ilyen-olyan körülmények között 
teljesítették a kvalifikációs követelményeket és mire oda kerültek a világ versenyre, messze 
az elvárható alatt teljesítettek. 
Ez ma már nem jellemző ránk. 
 
Versenyzőink többségéről azt mondhatom el, hogy az olimpián hozta az átlag tudását, ami 
nagyon nagy érdem. A probléma ott van, hogy egyenlőre a tudásszintek vannak 
alacsonyabban a szükségesnél. A következő ciklus feladata az lesz, hogy azoknál a 
versenyzőknél, akiknél potenciális lehetőség van erre, növeljük ezt a tudásszintet és akkor, 
remélhetőleg nagyobb eredményességet regisztrálhatunk majd. 
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4. A felkészülés és az olimpiai szereplés során kapott sportegészségügyi-tudományos
 és sportpszichológiai segítség nyújtás értékelése. 
 
Az olimpiai ciklus első 3 évében komoly gondok voltak az egészségügyi személyzet 
kifizetéseivel, aminek eredményeként még 2009 őszén a két gyúrónk egyike – Hetey Péter – 
elbúcsúzott tőlünk. Innentől egy gyúróval dolgoztunk 2012 januárjáig. Ez önmagában 
képtelen helyzet egy ekkora sportágnál. 
Orvosi téren sem volt sokkal jobb a helyzet, hiszen dr. Illyés Árpád mellett dr. Téglássi 
Györggyel próbáltunk együtt dolgozni, de megnövekedett OSEI és keret orvosi teendői miatt 
nem tudtuk végig vinni a közös munkát. 
2012-től, a finanszírozás a Gerevich ösztöndíj formájában megnyugtatóan megoldódott. 
Balassa Levente pszichológussal van kapcsolata a sportágnak, 1-2 versenyző kisebb-nagyobb 
rendszerességgel együtt dolgozik Vele. Segítsége hasznos és értékes. 
2 meghatározó versenyzőnknek volt komoly problémája az egészségügyi ellátással 
kapcsolatban. 
Pars Krisztiánt  2009-ben 1 éven keresztül vizsgálták és nem találtak megoldást hasfali 
sugárzó fájdalmára. Végül a DAVID Gerincklinika segítségével (Benkovics Edit gyógytornász) 
jutott el dr István Gábor sebészhez (SOTE/Kútvölgyi), aki felismerte és megoldotta bal oldali 
„sport sérvét”.  
2012 márciusában sajnos újabb sérvműtétet kellett végrehajtani Krisztiánon, mert az 
ellenkező oldalon is megjelent a sérv, de ezúttal dr. István Gábor tovább irányította Krisztiánt 
dr. Bátorfi Józsefhez Nagykanizsára, mert az általa képviselt műtéti technika még rövidebb 
regenerációval jár. Köszönet mindkét orvosnak!!! Krisztián 2 hét után max terhelést végzett. 
Kiss Dánielt 2011. augusztusában operálták meg a Sport Kórházban, ahol a műtétet követően 
MRSA fertőzést kapott. Eredménye: január végéig járásképtelen. Januárban minuszból 
kezdte az olimpiai felkészülést. Kiss Dánielt a 2009-es tervek alapján döntőbe vártuk, az 
eredményéért nem a MASZ a felelős.  Dani mindent elkövetett és csodát tett azzal ameddig 
eljutott a felkészülésben. Edzője mellett, Benkovics Edit gyógytornásznak (DAVID 
Gerincklinika) köszönhet nagyon sokat. 
 
Néhány versenyzőnk felvette a kapcsolatot az OSEI területén működő élettani laborral 
(Kovács Péter) de az együttműködés nem mondható szerencsésnek. Hibás kommunikáció és 
téves adatfeldolgozás tévútra vitte az edzésmunkát.  
 
Évek óta a leghasznosabb és legmegbízhatóbb segítséget a mozgatórendszeri problémák 
szűrésében és kezelésében a DAVID Gerincklinikától kapjuk. 
 
Az olimpia alatt szerencsére nem volt semmilyen komolyabb problémánk, az egészségügyi 
stábhoz forduló versenyzők megkapták a kért segítséget. Sokat segített, hogy saját gyúróval 
dolgozhattunk. Igaz Bálint sokat dolgozott az olimpia alatt a 18 versenyzővel. 
Egyetlen esetben ért kellemetlenség, amikor a női marathon verseny után a meglehetősen 
rossz állapotban lévő versenyzőim számára regeneráló infúziót kértem, elutasítást kaptam. 
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5. Az olimpiai kerettagok és az olimpiai indulók egyesületeivel, szakosztályaival 
történő kapcsolat a felkészülés során. 
Ahogy ezt az évenkénti MOB-Sportági egyeztetések alkalmával is jeleztük, a 
kapcsolattartás az klubokkal folyamatos volt. A klubok sok esetben segítették ki a 
MASZ-t amikor edzőtábori finanszírozási problémáink voltak. A klubok igyekeztek az 
olimpikonokat a tőlük telhető maximális felkészülési ellátásban részesíteni. A klub és 
a MASZ közös teherviselése vezetett oda, hogy egyáltalán fel tudtak készülni a 
versenyzők az olimpiára. 
Versenyzőink többsége, csak névleg van a klubjánál, valójában Budapesten él, tanul 
vagy dolgozik, ezért a versenyzők személyes kapcsolata sem mindig napra kész a 
klubal. 

 
6. A válogatott mellett dolgozó szakemberek munkájának értékelése. 
 
2008 novembere óta szakági rendszerben, központosításra törekedve készülünk. A négy 
szakágat  az alábbi kollégák irányítják: 
 
Ifj. Tomhauser István (rövidtávfutó szakág):  

Rendkívül motivált, az új iránt nagyon érdeklődő és befogadó kolléga. Nyitott 
szemmel jár a világban, megfigyeléseit és tapasztalatait mindig megosztja a szakág 
edzőivel. Az elmúlt években rendkívüli tudásra tett szert. Csendes, megfontolt 
kolléga, aki lelkiismeretes munkát végez a szakág élén. 

Csoma Ferenc (távfutó szakág): 
Rendkívüli szakmai tapasztalatával és tudásával hasznos segítség azon edzők 
számára, akik hajlandó befogadni és nyitni a „más” jellegű munka irányába. 
Megbízható gyakorlati segítséget nyújt a felkészülésben, azonban a szervezési 
területen vannak nehézségei. Szaktudása nem pótolható. 

Kasperkiewicz Gábor (ugró szakág) 
 Nem az Ő hibája, hogy gyakorlatilag nincs felnőtt ugró szakága atlétikánknak. Nagy 

tudású, igen tapasztalat kolléga, aki sajnos nehezen érteti meg magát a kollégákkal és 
ebből fakadóan vannak nézet eltérések, pedig rengeteget dolgozik azon, hogy a 
szakágat valahogy fellendítsük. 

Németh Zsolt (dobó szakág) 
 Mára már tapasztalt, megbízható tudással rendelkező edzővé vált. Jól kommunikál, 

hasznos szakmai segítséget tud nyújtani a kollégáknak és versenyzőknek. A 
szervezésben is kiváló. Nagy hasznára válna a magyar atlétikának, ha főállású 
edzőként tudhatnánk, mert jelenleg nagyon túlvállalja magát, ami hosszú távon nem 
vállalható. 

Dornbach Ildikó szakmai igazgató 
 
 
Dr. Illyés Árpád orvos 

 Már a harmadik olimpiai ciklust dolgozta végig a sportág mellett. Mára megfontolt, 
tapasztalt orvossá vált. Módszerei sokat változtak pozitív irányba az évek alatt. 
Rendkívül segítőkész és önzetlen orvos. Sok atlétánknak mentette már meg a 
pályafutását a sikeres ortopédiai műtétekkel. Az olimpián sajnos nem segíthette 
szakmai munkájával a csapatot. 
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Igaz Bálint physioterapeuta 

Bálint az elmúlt évek alatt nagyon sok járulékos tudást gyűjtött, tanfolyamokat 
végzett és folyamatosan fejleszti tudását annak érdekében, hogy a versenyzőknek 
minél nagyobb segítséget nyújthasson. Szorgalmas, érdeklődő, tanulni vágyó, jó 
szakember aki, jól kommunikál a versenyzőkkel és többnyire pszichológiai téren is 
komoly segítség a csapat számára. 

 
Szüts Zoltán gyúró 
 2012-ben a MOB-nak köszönhetően felvehettünk még egy gyúrót. Beállítása nagyon 

sokat segített, hiszen edzőtáborok és versenyek idején nem csak az elutazó, de az 
otthon maradó versenyzőkről is gondoskodni kell. Zoli gyorsan megszerettette magát 
a versenyzőkkel, munkáját megbízhatónak és hatékonynak ítélik a sportolók. Könnyű 
vele együtt dolgozni. 

 
7. A sportág sportdiplomáciája az olimpiai ciklusban és az olimpián. 

A Magyar Atlétikai Szövetség jelenlegi vezetősége alig pár hónappal a pekingi olimpia 
előtt állt fel, azonban 2009 tavaszán egy elnök és elnökség váltás miatt nem 
beszélhetünk teljes olimpiai ciklusról a diplomácia részéről. Ezzel együtt mind a 
Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF), mind az Európai Atlétikai Szövetség (EA) 
vezetőségével sikerült egy nagyon szoros, szinte napi kapcsolatot kialakítani, ami már 
eddig is számtalan alkalommal szolgálta a honi atlétika előnyét. 
Az olimpiai ciklus végéhez közeledve mindkét nemzetközi szervezetben tisztújító 
választások voltak, azonban számottevő változás nem következett be, maradt a 
korábbról ismert, nagyon tapasztalt de kevésbé lendületes vezetés. Ugyanakkor 
mindkét szövetség vezetősége, elnöke jelezte a soron következő választásokkor 
(2015-ben) nem kívánja jelöltetni magát, így már most megkezdődött a háttérmunka 
a megüresedő pozíciók megszerzéséért. A Magyar Atlétikai Szövetség nem titkolt 
szándéka,hogy több személy révén is pozíciókat szerezzen az említett voksolások 
alkalmával.  

 
8. A sportági szakszövetség elnöksége, szakmai bizottságai, szponzorai milyen 
 módon segítették az olimpiai felkészülést és szereplést. 

A Magyar Atlétikai Szövetség elnökség átalakítás előtt áll. Ennek több oka is van, az 
egyik, hogy a 13 fős elnökség létszámban túl nagynak bizonyult az évek során. 
Nehezen lehet megtalálni azt a működési formát ami motiválni tud 13 főt az aktív 
részvételre és az ülések során, valamint az ülések között leköti feladatokkal 
ellenszolgáltatás nélkül. Ennek köszönhetően januártól 7 főre fog csökkeni a MASZ 
elnökségi, így a soron következő választások alkalmával már csak ennyi pozíciót kell 
betölteni.  
A nagy létszám ellenére csak kevés elnökségi tag tudott hozzá tenni a szövetség 
mindennapi életéhez. Voltak akik kapcsolataik, voltak akik tudásuk segítségével 
járultak hozzá elsősorban az események megszervezéséhez illetve azok 
lebonyolításához. Ezzel együtt nem lehet azt mondani, hogy az olimpiai bajnoki 
megszerzésében a teljes elnökség szerepet vállalt volna, ugyanakkor a MASZ vezetése 
bízik benne, hogy a jövőben egy aktívabb szerepben tündökölnek majd az elnökségi 
tagok.  
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9. A sportág és a MOB kapcsolata az olimpiai felkészülés és a közvetlenül londoni
 az olimpia alatt. 

A Magyar Atlétikai Szövetség az elmúlt olimpiai ciklusban nagyon sok segítséget 
kapott a MOB-tól, ami szinte az életben maradást jelentette számunkra. Ugyanakkor 
többször szembesült a MASZ a magyar jogszabályok útvesztőjével, miszerint 
különböző elszámolási és megrendelési sémák nehezítették a józan ész diktálta és 
sokszor az optimális megoldást is tartalmazó utat. Ezek a problémák meglátásunk 
szerint minden sportágat érintenek és olyan hátrányt jelentenek sportolóinknak a 
nemzetközi porondon ami bizony gyakran centikben, sőt, méterekben is mérhetők.  
A pénzügytechnikai nehézségek ellenére az olimpia alatt a kapcsolat jónak mondható 
a MASZ és a MOB között, ugyanakkor kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy 
sportágunk volt egyike azoknak az egyéni sportágaknak, akik komoly hátrányt 
szenvedtek az edzői és orvosi kvóták elosztásánál. 18 versenyzőnk nem tudott saját 
orvossal készülni és a vezetők száma is csak nagy nehézségek árán érte el a minimum 
szintet. 

 
10. Az olimpia szakmai felkészülését befolyásolták e pénzügyi gondok vagy a 
 finanszírozás ütemezése? 

A MASZ a tavalyi sikeres év ellenére nem kapta meg a várt támogatást, bár a teljes 
támogatási összeg emelkedett, de a 8 millióról 17 millió forintra emelkedett 
műhelytámogatás nehézséget okozott az egyéni támogatások és szakmai feladatok 
finanszírozásában. Segítségként értékeljük, hogy az év elején 30 millió forint előleget 
kaptunk, de a 80 %-ból még fennmaradó összeg közvetlenül az Olimpia előtt került 
átutalásra, ez  gondot okozott az edzőtáborok és repülőjegyek kifizetésében.  

 
11. A sportág doppingellenes tevékenysége, a holléti nyilvántartás tapasztalatai. 

A MASZ minden évben kiadványt készít az aktuális változtatások és szabályozók 
feltűntetésével, melyben informálja a szakosztályokat, a versenyzőket és a szülőket a 
dopping szabályokról, elvárásokról és kötelezettségekről. 
Ennek a dokumentumnak az át- és tudomásul vétele az országos bajnoki 
versenyrendszerben való részvétel alapfeltétele. 
Sikerült megteremtenünk a felelősségláncot és igyekszünk ébren tartani dopping 
ellenes szemléletet. 

 
A Holléti nyilvántartás vezetése érdekes pályát mutat. 
2009-2011 között alig volt ellenőrzés. Nem volt szankcionálható a meg nem találás, 
ezért igen nehéz volt rávenni a versenyzőket a rendszeres WA információ adásra.  
2012-ben a helyzet sokat javult köszönhetően annak, hogy megtalálták a jogszabályi 
hátterét a meg nem találás szankcionálásának és megnőtt az ellenőrzések száma is. 
Ennek következtében a versenyzők már érezték a kötelezettség tétjét. 
Az is sokat segített a rendszeren, hogy megváltoztatták a vonatkozó Kormány 
Rendeletet és szűkítették a kötelezettek körét. 
A MASZ heti rendszerességgel figyeli 2009 óta az arra kötelezettek Holléti 
regisztrációs tevékenységét és amennyiben elmaradást látunk, mindig értesítjük a 
versenyzőket. Van akit elég egyszer, másokat többször kell nógatni. 
Minden hónap utolsó napján figyelmeztető emailt küldünk az összes WA kötelezett 
versenyzőnk részére, melyben felhívjuk a figyelmet a következő havi regisztrációra. 
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12. Egyéb tapasztalatok az olimpián, észrevételek, javaslatok. 

Komoly nehézséget okozott az Olimpia ideje alatt, hogy a sportág versenyzői és edzői 
nem lakhattak egy helyen. Az a tény, hogy a szakmai igazgató, aki felelős az egész 
csapatért, egy másik emeleten lakik, mint a csapat döntő többsége, önmagában 
lehetetlen helyzet. 
Ez a berendezkedés – túl azon, hogy logisztikailag nehézségeket okozott - 
lehetetlenné tette, hogy az atléta csapat egészéről, teljes képet alkothassak. 

 
További nehézséget okozott és az olimpia színvonalához méltatlan volt, hogy nem 
volt egy helység, ahol kulturált körülmények között lehetett volna csapat értekezletet 
tartani. Méltatlan volt a földön és egymás ölében ülve átélni ezeket az alkalmakat. 

 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 21. 
 
 
A beszámolót összeállította: 

 
Dornbach Ildikó 
Szakmai igazgató 
 
Gyulai Márton  
Főtitkár 
 
Gyulai Miklós 
Elnök 
 
Klenóczky Bea 
Igazgató 


