
Szomorú szívvel búcsúzunk 
 

Fájó szívvel tudatjuk a hírt mindazokkal, akik 

ismerték és szerették, hogy méltán tisztelt és szeretett 

Tagtársunk, Dr. Miltényi Márta életének 82. esztendejében 

elhunyt. 

1938. december 31-én született Budapesten. 

Sportolóként kiváló gerelyhajító volt, tagja volt az atléta 

válogatottnak is. 1964-ben diplomázott az Orvosi Egyetemen, 

majd 1969-ben sportorvostanból szakvizsgát tett és 

atlétaedzői oklevelet is szerzett.  

Sportpályafutása után sem szakadt el az atlétikától. 

Több évtizeden keresztül keretorvosként segítette az atléták 

felkészülését.  

Fő munkahelyén, a Testnevelési Egyetemen évtizedeket töltött, ahol generációknak 

tanította az anatómiát, a sportmozgások anatómiai alapjait. Az egyetemről docensként ment 

nyugdíjba.  

Számos könyv, kiadvány, előadás, szakmai cikk szerzője. Anatómiakönyve –

 amelynek első kötete 1980-ban, a második 1988-ban jelent meg – a mai napig a TF-hallgatók 

egyik alaptankönyve. A nemzetközileg is díjazott tankönyv több mint 9 kiadása a mai napig 

keresett a hallgatók és a sportszakemberek körében. Rajzaival társzerzője volt férje, Ránky 

Ernő. 

Miltényi Márta elhivatott volt az utánpótlás-nevelésben is; fontosnak tartotta a fiatalok 

ortopédiai szűrését a sportolás elkezdésekor, azt vallotta, hogy a korai szakmai munkát meg 

kell előznie – ahogyan ő fogalmazott – a  karosszéria felépítésének. A sportmozgások 

szerkezeti elemzéséhez pedig nélkülözhetetlenek az anatómiai, mozgástani ismeretek. 

Mindenki Márti nénije volt: kinek orvos, kinek tanítómester, másoknak barát vagy 

éppen segítőtárs. 

Magas szintű szakmai munkája mellett kiváló pedagógus is volt, a segítőkészség, az 

őszinteség és az egyenesség megtestesítőjeként vívta ki mindenki tiszteletét. A TF napok 

keretében megrendezett „legnépszerűbb tanár” versenyben, a hallgatói szavazatok alapján 

minden évben az első három helyezett között szerepelt. A hallgatók körében két beceneve 

volt: „tyúkanyó” és „vaslédi”. Diákjai minden problémát meg tudtak vele beszélni, titkaikat 

bátran rábízták. Ugyanakkor megkövetelte az oktatás, a tanulás iránti tiszteletet. 

Tanáremberként mindig is arra törekedett, hogy a tanítványai megállják a helyüket, amikor 

elhagyják az alma mater falait. A tudás és a teljesítmény előtt tisztelgő, a sportszerűtlenséget 

elítélő sportorvosként végezte töretlen szorgalommal a munkáját. 

Sokat tett a futás népszerűsítéséért is, Monspart Saroltával 1990-ben jelent meg közös 

könyvük, „A futás csodálatos világa” címmel. Az International Marathon Medical Directors 

Association első női elnöke volt, 11 New York Marathont segített munkájával.  

A Magyar Sportorvos Társaság 1991-ben a Társaság legmagasabb elismerésével, a 

Dalmady Emlékéremmel tüntette ki, 2015-ben pedig a Sportorvoslásért Emléklapot vehette át. 

Az atléta válogatott mellett hosszú évtizedeken át nagy szakértelemmel és nagy gondossággal 

végzett keretorvosi tevékenységéért a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play és Etikai 

Bizottsága 2008-ban Diploma kitüntetésben részesítette dr. Miltényi Mártát.  

A MOB Nők a sportban Bizottsága 2015-ben Életmű díjjal jutalmazta több évtizedes szakmai 

tevékenységét. „Mire vagyok az életemben a legbüszkébb? A három gyermekemre" – mondta 

meghatottan a díj átvételét követően. „Egész életemben azt csinálhattam, amihez értek, amit 

szerettem volna, ez nagyszerű dolog volt az életemben.” 

Amíg a betegsége nem parancsolta az otthonába, rendkívül aktív volt, rendelt, 

gyógyított és hasznos tanácsokat adott. Hosszú betegségét méltósággal viselte, csak kedvelni 

és tisztelni lehetett a tudásáért, a jókedvéért és a munkabírásáért. 

A Magyar Sportorvos Társaság Vezetősége Tagtársaink nevében is együttérzését fejezi 

ki a családnak és az atléták közösségének. 


