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 Benczenleitner Ottó Szombathelyen 1966. november 24. napján 

született. Alap- és középfokú tanulmányait Szombathelyen a Zrínyi utcai 

Általános Iskolában (1973-1981), illetve a Nagy Lajos Gimnáziumban 

(1981-1985) végezte. Sikeres érettségi és felvételi vizsga után először a 

szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán, majd a Testnevelési Főiskolán 

folytatta tanulmányait. A TF - en 1991-ben szerzett középiskolai testnevelő 

tanári diplomát. 2000-ben a Budapesti Műszaki Egyetem 

Társadalomtudományi karán Közoktatási Vezető szakirányú 

szakképzettséget, 2006-ban a SE TSK karán atlétika szakedzői diplomát 

szerzett. 2007-ben sportoktatói képesítést szerzett testépítés – fitness 

sportágban. A Semmelweis Egyetem Sporttudományok Doktori Iskolájának 

hallgatója 2007-től, doktori fokozatát 2014-ben abszolválta. 

 

 Első munkahelye a szombathelyi Egészségügyi Szakközépiskola volt, 

majd ennek utódaként a Szent-Györgyi Albert Középiskola sportfakultációs 

képzését szervezte. A középiskola mellett a Berzsenyi Dániel Főiskolán 

atlétika óraadóként, és mentortanárként dolgozott. A tanítás mellett a 



Haladás VSE dobóedzője volt, majd edzői tevékenységét Budapestre 

költözés után a TFSE - ben folytatta. 2006 óta a Semmelweis Egyetem 

Testnevelési és Sporttudományi Kar Atlétika Tanszékén, 2013 – tól a 

Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszéken tanított. A Testnevelés elmélete 

és módszertana tantárgyon kívül az Iskolai Tanítási gyakorlatokat szervezte 

és vezette Budapesten és vidéken. Nagyon jó munkakapcsolatot alakított ki 

a mentortanárokkal és számos vidéki bázist alakított ki az összefüggő tanítási 

gyakorlatok helyszínére. A Testnevelés Mentorképzés programjában a 

Testnevelés elmélete és módszertana tantárgyfelelőse, és a gyakorlatok 

lebonyolításának a vezetője. Jelenleg a Testnevelési Egyetem Atlétika 

Tanszék egyetemi docense, valamint a Tanítási Gyakorlatok vezetője. 

 

            2011 – 2013 között az Oktatási Hivatal megbízottjaként szervezte az 

emelt szintű testnevelés érettségit Budapesten. Jelenleg érettségi elnöki, és 

Országos Sportszakmai Vizsgaelnöki feladatokat lát el. 

            A Törekvés kosárlabda csapat atlétika edzője volt, majd 2012 – től a 

Kanadai Magyar Hokiklub technikai igazgatója, valamint az atlétikus 

alapképzés vezetője.  

2017 óta a KMH edzője, 2018-tól a Női EWHL csapat erőnléti edzője, 

akikkel a 2018/19. szezonban történelmi EWHL győzelmet ünnepelhetett. 

2018 óta a Magyar női Jégkorong Válogatott erőnléti edzője. 2019 

áprilisában a Divisió I.-es Világbajnokságon aranyérmet szerzett a csapat. 

Ezzel részese volt a sporttörténelmi eseménynek, mivel története során a női 

csapat először harcolta ki az „A „ csoportban való részvételt. 

 

 Versenyzőként válogatott diszkoszvető volt, többször nyert 

diákolimpiát, Egyetemi és Főiskolai bajnoki címet, és országos bajnokságot 

csapatban. Az utóbbi években a szenior versenyeken vesz részt, ahol Európa 



Bajnoki és Világbajnoki érmeket szerzett. 2011-ben Európa Játékok győztes, 

2012-ben Európa Bajnok, 2013-ban a torinói Világjátékokon 

diszkoszvetésben és dobó ötpróbában is első helyet szerzett. 2014-ben a 

budapesti Senior Világbajnokságon győzött szintén diszkoszvetésben. 2015-

ben a nizzai Európa Játékokon lett aranyérmes diszkoszvetésben. 

Az LSW speciális dobószámok Európa Bajnokságán 5 aranyérmet 

szerzett 2016-ban, az egykezes súlyvetésben új világcsúccsal. 

2017-ben Dániában Európabajnok, 2018-ban a malagai VB-n 

bronzérmet nyert diszkoszvetésben új senior országos csúccsal. 

 

Mind a középiskolában, mind a főiskolán voltak országos bajnok 

tanítványai. 1998-ban alapította meg Szombathelyen a floorball sportágat, 

ahol a női csapattal országos bajnokságot, és magyar kupát nyert. A 

Bajnokok Ligája dániai selejtezőjének elődöntős mérkőzésével a mai napig 

ez a legjobb magyar eredmény. 

 

Szakmai elismerésként Szombathelyen megkapta a Vas Megye 

Utánpótlás Sportjáért kitüntetést, és a Vas Megyei Elismerő Oklevelet a 

szabadidősportban végzett munkájáért. 

Tagja a Magyar Sporttudományi Társaságnak, közleményeinek száma: 41.  
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