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A Margitszigeti Atlétikai Club 

a 2015/16. évben az alábbi szakmai programját valósitotta meg: 

 
1.  Szellemi előadásaink: 

2015-ben és 2016-ban 3 szakmai előadást szerveztünk tagjainknak, mellyel a futással kapcsolatos 

ismereteiket bővitettük: 

- 2015. szept. 15-én Alexandre J. Pelouze orvos tanhallgató tagunk tartott előadást a 

sporttáplálkozásról 

- 2016. május 10-én Balassa Levente életegyensúly tanácsadó előadását hallgathattuk meg a 

sport és a pszichológia kapcsolátáról 

- 2016. szeptember 6-án Józsa Gábor olimpikon számolt be nekünk az olimpiára való 

felkészüléséről és Riói élményeiről 

- 2016. októberében Turchányi Emese és Cser Zsófia számolt be az UTMB-OCC versenyen 

szerzett tapasztalataikról 

∑: Előadásainkon összesen 137-en vettek részt 

- 2016. augusztus/szeptemberben pedig két akalommal az edzés során térdizületi vizsgálatokra 

volt lehetőségük tagjainknak 

 

2. Külföldi versenyre történő utazás 

- 2015. májusában Triesztbe szerveztünk egy 3 napos versennyel egybekötött kirándulást,  

- 2016-ban pedig Salzburgban vettünk részt a 10/21/42 km-es versenyen 

∑: Kultúrális útjainkon és a versenyeken összesen 82-en vettek részt 

 

3. Hazai versenyek 

A) amikre az év során készültünk az edzéseken, az edzéstervezés legfontosabb mérföldkövei (egyéni 

teljesités és időeredmények javitása a cél): 

Vivicitta városvédő futás /12 év – 12km / UltraBalaton / K&H maratoni 

váltófutás / Wizzair félmaraton / Spar maraton / Balaton Maraton és félmaraton  

B) amikre közösen utaztunk, és csapatot állitottunk ki, közösen képviseljük egyesületünket: 

Győr- Lipót Futóverseny / S.pártai félmaraton /Kiskunhalasi Szüreti Utcai 

Futóverseny / 12 év -12 km  

C) A Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett versenyek, bajnokságok, amiken indultak tagjaink 

- Félmaratoni Magyar Bajnokság  

- Maraton Magyar Bajnokság (Eredmények: Molnár Barbara 4. helyen végzett, ezzel 

megszerezte egyesületünk számára az első pontszerző helyet) 

- Szenior Magyar Bajnokság (Eredmények: Ratkai Feri, Makrai Zsuzsi és Haragosi Zoli 

dobogós helyezéseket értek el) 

5. Amatőr versenyek 

amellyel egyesületünk hírnevét öregbítettük, és az amatőr versenyzést népszerűsítettük 

- 2016. június 23-án a Szentivánéji Száguldáson 3 óra alatt kellett egy 3 fős csapatnak közel 33 

km-t teljesitenie váltóban 

- 2016. november 8-án a Hello&Win-i futáson 4 fős csapatoknak kellett először 3 körön, majd 

egy 4x400-as váltó során, végül pedig egy svédváltó során minél kevesebb pontot szerezniük 

∑: Összesen 187-en vettek részt ezeken a dijmentes rendezvényeken 

 

6. Közösségi eseményeink, közös edzések, nyilt alkalmak 

- 2016. június- július során FUTBOLondság eseménysorozatunk a Foci VB ideje alatt: 

 FUTBOLondság I. (2016. június 7.) Tájfutás  

 FUTBOLondság II. (2016. június 9. Funkcionális erősítések a pesti rakpart mentén 

található köztereken, szobrok mellett 

 FUTBOLondság III. (2016. június 16.) Lépcsőzés a Budai Vár melletti lépcsőkön 

 FUTBOLondság IV. (2016. június 23.) Éjszakai váltófutás a Városligetben 

 FUTBOLondság V. (2016. június 30.) Fartlek futás a Vérhalmi pályán  

 FUTBOLondság VI. (2016. július 7.) Hidfutás a Margitszigettől a Kopaszi gátig 
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 FUTBOLondság VII. (2016. július 21.) Citadella körül található 800m-es körön 

 (∑: összesen 308-an vettek részt ezeken a dijmentes edzéseken) 

- 2016. december 6-án Mikulás-Napi Kincskereső Futás 

 (∑: összesen 33-an vettek részt ezen a dijmentes rendezvényen) 

- 2016. júliusában egy Bud Spencer emlékfutást tartottunk 

- 2016. októbertől Belvárosi Hegyi Futások 

- 2015-2016 hétvégéken közös hétvégi edzések Malonovits József vezetésével 

 

7. Edzőtábor  
 

eddig 3 alkalommal szerveztünk edzőtábort, amely népszerűségére tekinettel, hagyományainkat a 

jövőben is szeretnénk majd folytatni. Edzőtáboraink során igyekeztünk minél érdekesebb szakmai 

programmal szinesiteni az edzéseket, amelyekre a hétköznapi edzések során nem igen nyilik 

lehetőségük és időnk: 

-2015. július 3-5. között -  Bakonybéli edzőtábor   

- 2015. október 23-25. között - Mátraházi edzőtábor   

- 2016. október 21-23. között -Tatai edzőtábor 

∑: Edzőtáborainkon összesen 120 tagunk vett részt 

 

8. Nyilt napok: 

Tagjaink létszámának növelése érdekében edzéseinket nyílttá tettük két alkalommal is 

- 2015. szeptember 22- én első nyilt napunkat tartottuk meg, amelyen 79-en vettek részt 

- 2016. március 29-én a második alkalommal megtartott nyilt napunra 56-an jöttek el 

∑: Nyilt napjainkon összesen 135-en vettek részt 

 

9. Jótékony tevékenységek támogatása 

- 2015. szeptemberében a Bátor Tábor lakóit támogattuk Józsa Gáboron keresztül 

- 2015. októberben VakFutás alatt edzést tartottunk 

- 2015. decemberében a pécsi Dóri ház lakóit támogattuk 

- 2015. decemberében részt vettünk a Közös Sport Egyesület jótákony célra gyűjtő adventi futásán 

- 2015. decemberében saját cipősdoboz akciót hirdettünk, ezzel támogattuk a Jövőbarát Alapitvány 

sportos tagjait, sportolási körülményeit 

- 2016. decemberében részt vettünk a Közös Sport Egyesület jótákony célra gyűjtő adventi futásán 

 

10. Marketing 

- 2015-ben elínditottuk honlapunkat és facebook oldalunkat  

- 2016-ban kedvezményes áron sikerüt egyesületi pólókat csináltatnunk  

-2016-ban lehetővé tettük a Margitszigeti Atlétikai Club ajándékkártya vásárlását 

 

11. Média megjelenések 

- 2015-ben edzőinknek lehetősége nyílt a MEDA Pharma Hungary Kft. Által leforgtott 4 részes 

Futóakadémiában megjelenni (honlapunkon megtekinthető) 

- 2015-ban a Sara Beauty Sport forgatott csapatunkkal egy kis reklámfilmet (honlapunkon 

megtekinthető) 

-   2016-ban a Hello&Win-i váltóversenyünk hirdetése megjelent a Diéta & Fitness újságban 

- 2016-ban két rövid cikket is megjelent egyesületünkről a Runner’s World online felületén 

(honlapunkon keresztül elérhető) 

 

12. Pályázati tevékenység 

- 2016-ban megpályáztuk a Fővárosi Önkormányzat által kiírt szabadidősportos pályázatot működési 

kiadásaink csökkentése érdekében: bérleti kiadásaink, intéznéményhasználati dijaink támogatására – 

nem kaptunk támogatást  
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- 2016-ban megpályáztuk a „Generali a Biztonságért Alapítvány” által kiírt szabadidősportos 

pályázatot működési kiadásaink csökkentése érdekében: bérleti kiadásaink, intéznéményhasználati 

dijaink támogatására – nem kaptunk támogatást 

- 2016-ban pályáztunk a Coca-Cola Testébresztő díjra eseményeink és nyílt napjaink támogatása 

érdekében – nem kaptunk támogatást 

 

13. Edzéseken kivüli csapatösszetartó eseményeink  

- minden hónap első keddjének edzését követően, „batyus piknikezéseket” tartottunk 

- 2015-ben és 2016-ban is megtartottuk „hagyományörző karácsonyi party”-nkat 

- Józsa Gábor riói maratonfutása alatt egy szurkolótábort alkotva szorítottunk érte 

- Józsa Gábor születésnapjára kórust alapítottunk és egy kisfilmet forgattunk  

- Giuliano fagyizójának megnyitásakor a csapat közösen meglátogatta őt 

   

 


