
Név:  Kocsis Alex (Ali)  
Sportág:  Athletic Physique
Foglalkozás: családi vállalkozás építőipar, 
 személyi edző
Kedvenc kaja

off szezon: sonkás pizza, marhaburger
diétás:  rizskása, tilápia                  

Kedvenc testrész: mell
Kedvenc gyakorlat: egykezes fekvenyomás
  kézi súlyzóval
Kedvenc sportoló: Flex Lewis
Hobby:   bonsai fa nevelés, autók

NÉVJEGY

Fiatal korod ellenére hosszú évek óta 
edzőtermi fanatikus vagy. Hogyan 
alakult ki ez a szenvedély? 

Általános iskolás koromban fociztam, 
kosárlabdáztam és atlétikáztam is. Kö-
zépiskolában kezdtem el a testépítést, 
mert nem voltam túl vastag gyerek, 
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55-60 kg körül, amikor a testvéremmel 
és unokatestvéremmel otthon a garázs-
ban elkezdtük az edzéseket egy multi-
funkciós géppel, fekvenyomópaddal és 
kézi súlyzókkal. Kb 1 év után, 16 éves 
lehettem talán, amikor kinőttük azt a 
közeget és kellett az autónak is a hely 
(nevet), így váltottunk egy közeli vá-
rosban lévő kisebb fitneszteremre, ami 
testépítésre nem is felelt meg igazán. 
No de átköltöztünk egy új helyre, ahol 
megismertem a páromat, és akkor egy 
komolyabb konditerembe kezdtem járni. 
A Facebookon nézegettem a nagyobb 
testépítőket, amikor kiugrott, hogy én 
is ki akarom próbálni a versenyzést.  

Ki segítette a kezdeti szárnypróbál-
gatásaid alatt a felkészülésedet a 
versenysport kapcsán? 

Megkerestem Bukovenszki Gábort, aki 
Miskolcon egy felkészítő edző. Vele fel-
vettem a kapcsolatot, megkezdtük a 
közös munkát és mára a legjobb ba-
rátok is lettünk. A legelső versenyen 
nyilván nem csúcsforma volt, de sikerült 
5. helyezést elérnem, így sarkallt tovább 
Gabi, hogy menjünk tovább, ne adjam 
fel! 4 éve kezdtem el igazán fejlődni, 
amikor elkezdtünk együtt dolgozni Ga-
bival, akivel szinte minden hétvégén 
találkozunk. Tényleg egy nagyon nagy 
barátság lett belőle, még a tanúja is én 
lettem az esküvőjén. 

Első versenyesként a sportágban mi-
lyen furcsa rituálék vannak, mi az, ami 
kapcsán leginkább izgultál? 

A szabadgyakorlat volt a legnagyobb 
aggály, hogyan fogom kivitelezni? 
Utólag visszanézve elég jó volt, hiszen 
sikerült döntőbe jutni és ez volt a cél. 
A mostani fejemmel nem lennék vele 
megelégedve. A szőrtelenítés nagyon 
kényelmetlen, az rossz volt, minden más 
elviselhető volt. Nagyon izgultam az 
első versenyen, ami az INBA-nál volt és 
későn kezdtem el tölteni. Ahogy lement 
a verseny, megbeszéltük Gabival, hogy 
menjünk tovább, nincs megállás! 

Több szövetség versenyrendszerében is 
kipróbáltad magad. Melyiknek milyen 
a versenyrendszere számodra? 

Az INBA-hoz jó emlékek kötnek, ott is 
sikerült első helyezést elérni, de 
ott leginkább páros kategóriában 
indultam a feleségemmel és egy 
versenyen kértem meg a kezét a 
színpadon, térden állva, ami egy 
kötelező pózba volt beiktatva 
a legvégére. A Kriko Kupa volt 
eddig a legjobb – nyilván, pedig 
ezen a versenyen nem is akar-
tam elindulni. A PCA lett volna 
az utolsó verseny, de az nem jött 
át számomra szervezésben és 
kategória kiosztásban sem. Az-
tán itthon támogattak a barátok 
és a feleségem, illetve Gabi is 
agitált, valamint Takács Ákos, 
akinek a termében edzek, hogy 
induljak el és csesztettek, hogy 
ne hagyjam ennyiben! A Kriko 
nekem nagyon szimpatikus 
volt. A regisztráció flottul zaj-
lott, időben is nagyon jól meg-
szervezett verseny volt, hiszen szinte 
semmi csúszás nem volt, időben jöttek 
figyelmeztetni a kategória versenyzőit 
a színpadra állásról. Nekem nagy fellé-
legzés volt, hogy nem kellett kötelező 
pózt csinálni. Felmértem a terepet a 
backstage-ben, hogy kikkel állok majd 
színpadra. Elkönyveltem magamnak 
az utolsó helyet, én a legrosszabbnak 
láttam magamat. Soha nem látom ma-
gam reálisan, hogy milyen a formám. 
Engem nagyon meglepett, amikor az én 
nevem mondták ki utoljára. Erre gon-
doltam: Úristen, tényleg? Utólag fogtam 
fel, hogy tényleg engem választottak a 
legjobbnak. 

Mi megy jobban és mi nehezebben a 
versenyfelkészülés során? 

Nekem a diéta megy jobban, mint a 
vastagítás, nagyon nehéz tömeget rám 
szedni. A 12 hetes diétát 3-4 hónap 
vastagítás előzi meg. Addig is nyilván 
igyekszem odafigyelni. Nekem a folya-
matos csökkentés jön be, a legvégén 
egy csaló étkezéssel, a marhaburger 
édes burgonyával. 



Próbáljuk magasabban 
tartani a szénhidrátot, 
hogy ne fogyjak el, 
csaló étkezés beikta-
tásával az anyag-
csere gyorsításra. 
A tömegelésnél a 
marha, csirke, 
durum tészta, 
bulgur jön be. 
A feleségem szeret 
kreatívoskodni és mindig 
másképp csinálja meg az étele-
ket. Nekem bejönnek ezek az újítá-
sok, így mindig változatosan tudok 
étkezni. Diétában csak koncentrált, 
kisebb súlyos edzéseket szeretek, 
amúgy a nagysúlyos edzéseket is. 
A kardiót tekintve azt a tábort erő-
sítem, hogy nagyon nem szeretem, 
csak ha muszáj… 

Szoktak kilengéseid lenni? Ha igen, 
miben nyilvánul meg? 

Amikor felkészülés van, nem csá-
bulok el, akkor 100%-osan csak 
amit lehet. Off szezonban vannak 
kicsapongások, ha elmegyünk cuk-
rászdába. A nagyon krémes sütik és 
a képviselőfánk a kedvencek. Mindig 
próbálok újat kipróbálni, amit még 
nem ettem. 

Most Athletic Physique a formád a 
szövetségünknél. Megállsz itt vagy 
belenősz a nagyfiúk közé? 

Ebben a kategóriában szeretnék 
tovább versenyezni és nálatok már 
csak 4 kilót pakolhatok fel a kate-
gória szabályzata szerint. Túl sok 
mozgásterem nem lesz a tömeg-
elésben. A szörnyek közé nem is 
szeretnék elmenni, azt a tömeget 
cipelni is kell a mindennapokban. 

A versenyen nem egyedül, hanem 
a feleségeddel, Kocsis-Kajati Eri-
kával indultál el. Tökéletes fitt pár 
vagytok?  

Igen. Egy konditeremben is ismer-
kedtünk meg és Erika kezdeménye-
zett. (nevet) Nálunk nem okozott 
problémát a közös versenyfelké-
szülés. Először csak én akartam a 
versenyzést, ő 13 évig karatézott. 
Aztán ahogy bekészültem, ő is be-
készült velem. Nagyon benne volt 
a versenyszellem, hogy ez neki is 
menne és ő is nagyon kitartó. Az 
elején sok csalódás érte, majd egyre 

jobban benne volt 
a tűz, hogy igenis 
tud jó helyezést 

elérni és sikerült 
is neki! Mind-

ketten elég 
nyugodtak 
vagyunk 
és húzzuk 

e g y m á s t , 
hogy átlendüljünk 

a holtpontokon. Soha 
nem volt összeveszés! Együtt me-
gyünk edzeni is, habár nekem meg-
vannak a fiú partnereim is, neki is a 
saját edzőpartnerei, de ott vagyunk 
egymás mellett az edzéseken. Ő a 
nagyobb konyhatündér, pedig az én 
eredeti szakmám a szakács. 

A sportágad terén igyekszel a 
tudás gyarapítására, fontosnak 
tartod a képzéseket. 

Eleinte azt hittem, hogy mindent 
tudok, majd kiderült, hogy nem 
mindent. Kell, hogy tudjam kama-
toztatni a mindennapok során az új 
tudást. Gerinc specialista szeretnék 
lenni, mert gerincsérvem van. Na-
gyon oda kell figyelni a guggolás-
nál, felhúzásnál és körülményesebb 
így edzeni, de megoldható. Az első 
perctől kezdve ellenezték az orvo-
sok a testépítést, azt javasolták, 
hogy álljak le, hagyjam abba. Én 
az ellenkezőjét tapasztalom, ha 
nem megyek edzeni, jobban fáj a 
hátam. De találtam egy nagyon jó 
masszőrt, aki tud segíteni. 

Láttam 1-2 munkádat, profin raj-
zolsz. Ezt nem kamatoztatod? 

Én ezt már elhagytam. 2014-ben 
országos akverell festő voltam, de 
azzal egy időben abba is hagytam. 
Jött a testépítés és a munka. Priori-
tásokat állítottam fel és ezzel job-
ban be lehetett vágódni a csajoknál. 

Milyen hobbijaid vannak, amelyek 
az edzésen kívül feltöltenek? 

Az autóm, egy Mazda 6-os, aminek 
a csinosítására már csak hétvégen-
te jut idő, valamint a bonsai fák, 
amiből jelenleg 8 van. A párom néha 
már ki van az újaktól, de tetszik neki 
is. Szeretem ezeket a kis fákat, meg-
nyugtató velük foglalkozni.


