
Tisztelt Küldött gyűlés, Tisztelt Küldöttek, Hölgyeim és Uraim! 

 

Mindenek előtt tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Magyar Atlétikai Szövetség idei, 

2016. évi küldöttgyűlésén… 

Értékelve a mögöttünk hagyott esztendőt, nagy örömmel tölt el, hogy sok rosszról nem tudok 

beszámolni, ugyan akkor kijelenthető, a magyar atlétika kihasználva a lehetőségeit ismét jó, 

elfogadható évet zárt minden területen. A londoni olimpiát követően elindult stratégiai program, 

köszönhetően a tagság munkájának, az iroda dolgozóinak, a szövetség elnökségének, az ellenőrző 

testületének valamint a kiemelt sportágfejlesztési támogatásnak zökkenő mentesen halad a mega 

útján. 

Nem ismételve kollégáimat sportigazgató úr és csapata által elkészített, 2015.évi szakmai beszámoló 

precízen és pontosan összefoglalja azokat a sportszakmai területeket, amelyeket kiemelten kezeltünk 

a tavalyi esztendőben és amelyet egyhangúlag fogadott el az elnökség. Összefoglalva, versenyzőink és 

edzőik 2015-ben is kiválóan helyt álltak a különböző korosztályos és felnőtt világversenyeken, 

megteremtve vagy inkább megtartva annak lehetőségét, hogy az idei esztendőben is kiemelt sportág 

maradjon az atlétika Magyarországon. Köszönet érte! Itt tulajdonképpen be is fejezhetném a 

beszámolót, de nem húzva az időt azért néhány számomra mindenképpen fontos tényt kiemelnék. 

1. Miután befejeződött a Kölyök Atlétikai program pedagógus tovább képzése a szövetség 

komoly anyagi forrásokat biztosított, több, mint 80 millió Ft-t az egyesületi Kölyök Atlétikai 

program beindítására, amely a Sport legyen a Tied program segítségével valósulhatott meg. A 

program Scheidler Géza irányításával, 6 koordinátorral és 130 fizetett edző és testnevelő 

kollégával indulhatott el, melyet terveink szerint az idén is folytatunk. Ezt azért tartom 

kiemelendőnek, mert ha ez a program folyamatosan évről évre folytatódni tud a magyar 

atlétika utánpótlás bázisa soha nem látott méreteket ölthet, melynek jelentőségét azt 

gondolom nem kell részletezni. 

2. 2015-ben is folytatódott a létesítményfejlesztési programja a szövetségnek. Több kisebb és 

nagyobb beruházás is elkezdődött és egyikük - másikuk befejeződött vagy az építkezés utolsó 

fázisában van. Szombathelyen  a sugár úti dobócentrum felújítása, Bonyhádon egy szabadtéri 

ugrócentrum készült el. Átadásra került Hódmezővásárhelyen egy 8+8 sávos műanyag borítású 

atlétikai pálya, és folynak a munkálatok országszerte. Többek között Tatabányán, Gödöllőn és 

Budapesten, valamint Zalaegerszegen és a Honvéd Tüzér utcai sporttelepén is már csak formai 

feltételeknek kell megfelelni, hogy kezdődhessenek a munkálatok… A szövetség saját 

hatáskörében felújította eszközállományát. Ennek eredménye, hogy idén a Syma csarnokban, 

az edzéseken valamint a versenyeken is új magas- és rúdugró leérkezőket használhattak a 

versenyzők, a már zajló szabadtéri idényben pedig korszerű technikát alkalmazva mérjük az 

időt illetve távolságot az elavult berendezések helyett… 

3. Nagy örömünkre tovább folytatódott a MASZ információs rendszerének, vagy ahogy a köznyelv 

ismeri a MIR-nek a fejlesztése. Az érintett kollégák és a fejlesztő csapat munkájának 

köszönhetően 2015-től nem csak a versenyzők nyilvántartása, de a versenyekre történő 

nevezések és az ott elért eredmények kezelése, közzététele is egy modern illetve a kor 

elvárásainak megfelelő módon történik… 

4. Egy nagy álma vált valóra szövetség vezetésének, amikor is 2015 december 11-én ünnepi 

körülmények között, egy évzáró gála keretén belül köszönthettük a 2015-ben kiemelkedő 

eredményt elért sportolóinkat és edzőiket, valamint átadhattuk az év atlétáinak járó 

különdíjakat. Reményeink szerint ennek is lesz folytatása és az elkövetkezendő években is lesz 



lehetősége szövetségünknek arra, hogy a sikeresen szerepelt atlétákat teljesítményeikhez 

mérten, méltó ünnepi összejövetelen köszönthessük. 

5. Ahhoz, hogy a folyamatosan növekvő elvárásoknak meg tudjunk felelni, a MASZ központi 

hivatalának összetételén is változtatni kellett. Létrehoztuk az ügyvezető igazgatói munkakört, 

és sikerült megnyerni erre a feladatra 6 évnyi, az Európai Atlétikai Szövetségnél töltött 

időszakot követően Rutkovszky Edét, aki mára teljes mértékben átvette a napi feladatok 

koordinálását, irányítását az irodában. A versenyirodára Cúcz Andrea érkezett, aki többek 

között a holléti nyilvántartásokkal és az anti dopping feladatokkal is foglalkozik. Így a 10 fős 

iroda naprakészen látja el és szolgálja ki a sportág igényeit. 

6. Megújult a szövetség honlapja is, amelynek segítségével átláthatóbban, részletesebben lehet 

tájékozódni a magyar atlétika életéről, helyzetéről, aktualitásairól. 

7. 2015-ben az atlétikai pályán kívül, a sportdiplomácia terén is értünk el nemzetközi sikereket. 

Az Európai Atlétikai Szövetség, a szlovéniai Bledben megtartott tavaszi tisztújító Kongresszusa 

során a szövetség tanácsába választotta Gyulai Mártont, míg az IAAF augusztusi tisztújítása 

során Horváth Krisztinát beválasztották az IAAF Technikai bizottságának tagjai közé, így közel 

60 év után újra van magyar tagja az IAAF szabályokkal foglalkozó tanácsadó testületének. 

A Magyar Atlétikai Szövetség küldetése, hogy a sportág népszerűsítése mellett egyre több gyerek, 

fiatal, felnőtt atletizáljon, egyre több egyesületben, egyre több edző keze alatt, egyre több 

létesítményben országszerte, egyre nagyobb anyagi háttérrel, egyre több érdeklődést kiváltva. Ez 

2015-ben úgy valósult meg, hogy 13%-al nőtt az igazolt atlétáink száma, akik 139 egyesület színeiben 

versenyeztek. 

Ami talán még ennél is fontosabb, hogy több mint 300 millió forintot tudtuk elkülöníteni a hazai 

versenyrendszer működtetésére, versenyzőink hazai és nemzetközi edzőtáborokban való részvételét 

közel 90 millió forinttal tudtuk támogatni, és a világversenyeken való részvételt 100 millió forintnál is 

magasabb összeggel finanszírozhattuk 2015-ben. A műhelyekben folyó szakmai munka 

támogatásaként a költségvetésünk 21%-t a kluboknak adtuk át ezzel is segítve a mindennapi feladataik 

megoldását, míg a racionális munkaszervezésnek köszönhetően a szövetség működési költségeit 

sikerült az éves költségvetés 8% alatt tartani. 

És ami a legfontosabb, hogy mindezt tiszta, átlátható és az EMMI és a MOB által elfogadott gazdálkodás 

mellett tettük és tesszük továbbra is! 


