
 

MASZ Atlétikai fórum 

 
 

Időpont: 2016. október 29. (szombat), 10:00 – 16:00 

Helyszín: MLSZ edzésközpont (Globall Hotel****) 

 (2089 Telki, Szajkó utca 39.1) 

Résztvevők: Atléták, edzők, szakosztályvezetők, egyesületi képviselők, stb. 

Az eseményen történő részvétel mindenki számára nyitott és ingyenes. 

 

Téma: - a lezárult olimpiai ciklus világversenyeinek összefoglalása,  

- a sportágban történt változások, illetve a versenyrendszer értékelése, 

- a 2017-es versenynaptár ismertetése, valamint a MASZ szakági 

programjainak és a további irányoknak, céloknak a felvázolása, 

- pneumatikus ellenállással (sűrített levegővel) működő erősítőgépek 

(Keiser®) elméleti és gyakorlati bemutatója. 

 

Program: 

 09:30 – 10:00  Érkezés és regisztráció 

 10:00 – 10:05 Köszöntő és megnyitó 

 10:05 – 12:00 I. rész 

 12:00 – 12:30 Kávészünet 

 12:00 – 14:15 II. rész 

 14:15 – 14:30 Szünet 

 14:30 – 16:00 Erősítőgépek elméleti és gyakorlati bemutatója 

 

A fórum a beszámolók és információs célok mellett lehetőséget kíván adni a magyar 
atlétatársadalom tagjainak a szakmai vélemények és javaslatok kifejtésére, melyhez tisztelettel 
kérjük a résztvevők aktív közreműködését! 

Bár az esemény nem kötött regisztrációhoz, a fórum logisztikai (előadóterem berendezése, 
kávészünet megrendelése) előkészítésének elősegítése érdekében tisztelettel kérjük az 
érdeklődőket, hogy a titkarsag@atletika.hu címre küldött emaillel (létszám megjelölésével) 
részvételi szándékukat 2016. október 19-ig visszaigazolni szíveskedjenek! 

                                                           
1 lásd mellkelt segédletet a fórum helyszínére történő eljutáshoz 

mailto:titkarsag@atletika.hu


Segédlet az MLSZ edzésközponthoz (Globall Hotel) történő eljutáshoz 

 

Cím: 2089 Telki, Szajkó utca 39. 

GPS koordináták: 47°32'32.0"N 18°49'48.6"E 

Gépkocsival  

 

M1 autópályáról 

 A 15km jelzést követően a 16 kijáratnál hajtson le az autópályáról Biatorbágy/Budapark irányába 

 A körforgalom 3. kijáratán keresztül haladjon tovább Tatabánya/Biatorbágy irányába az 1 számú főúton 

 Biatorbágyon belül az első körforgalomból a második kijáraton kihajtva haladjon tovább az első lámpás 
kereszteződésig és ott forduljon balra a Dózsa György útra. A Dózsa György úton végighaladva forduljon 
jobbra a Felsőpátyi úta és haladjon tovább Páty irányába. 

 Pátyon belül a főutvonalat követve forduljon jobbra (Budakeszi irányába) a Zsámbék/Budakeszi 
kereszteződésben a Rákoczi utcára, majd 600 métert követően forduljob balra a Telki útra. 

 A Telki útról a Telki/Budakeszi elágazásnál forduljon balra. Telkin belül a körförgalomból hajtson ki a 
harmadik kijáraton (Legelődomb irányába). Innen táblák (MLSZ edzésközpont) fogják jelezni a fórum 
helyszínét. 

 
M0 autópályáról 

 Az M0-ás autópálya észak-nyugati végén hajtson tovább az 1 számú főút (Biatorbágy/Budapark) irányába. 

 Az autópálya lehajtó végén forduljon jobbra Tatabánya/Biatorbágy irányába az 1 számú főúton. 

 Biatorbágyon belül az első körforgalomból a második kijáraton kihajtva haladjon tovább az első lámpás 
kereszteződésig és ott forduljon balra a Dózsa György útra. A Dózsa György úton végighaladva forduljon 
jobbra a Felsőpátyi úta és haladjon tovább Páty irányába. 

 Pátyon belül a főutvonalat követve forduljon jobbra (Budakeszi irányába) a Zsámbék/Budakeszi 
kereszteződésben a Rákoczi utcára, majd 600 métert követően forduljob balra a Telki útra. 

 A Telki útról a Telki/Budakeszi elágazásnál forduljon balra. Telkin belül a körförgalomból hajtson ki a 
harmadik kijáraton (Legelődomb irányába). Innen táblák (MLSZ edzésközpont) fogják jelezni a fórum 
helyszínét. 

 



 

 
Tömegközlekedéssel 

Buda belvárosából (Széna térről) a 794, 795-ös távolsági buszokkal lehet eljutni Telkibe. 

Az utazás hossza fogalomtól függ, de kb. 35 perc. 

Részletes menetrend itt 

 

Minden járat esetében a „Telki, Hóvirág utca” megállóhelynél kell leszállni. 

A megállótól két módon lehet eljutni a fórum helyszínére 

a) mezei sétával (esős időben nem javasolt) – lásd piros jelölés 

b) járdán – lásd zöld jelölés 

 

 

http://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal?menetrend=2840

