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Magamról: 

1967-ben Budapesten születtem, azóta is itt élek családommal. Iskolai 

tanulmányaimat a fővárosban végeztem. Polgári végzetségem 

számítástechnikai műszerész-programozó. Ebben a szakmában kezdtem 

el dolgozni és mellette a SZÁMALK felsőfokú programozói képzésére 

jártam.  

A táncsporttal 15 évesen ismerkedtem meg Földházi Péter Újpesti 

táncklubjának tagjaként majd később aktív versenyzőként Jánosi László 

és Grúber Márta által vezetett HVDSZ versenytánc klubba. 

 1991-ben szereztem végzetséget, mint Társastánc tanár majd        

1996-ban mint Versenytánc tréner. Több mint 20 éve, 1994 óta vagyok 

tagja a Magyar Táncsport Szakszövetség versenyvezetői testületének, 

mint Döntnök, Pontozó bíró és Számláló bíró. Hatodik éve veszek részt a 

BSU felkérésében és szervezésében működő Sportoktató képzésben. 

Egyesületem 1990 óta tagja a Magyar Táncsport Szövetségnek melyet 

az óta is vezetek. Az elmúlt évek alatt több ízben próbáltam megújítani 

a táncsport lehetőségeit. Jánosi Lászlóval közösen kiadtuk a magyar 

nyelvű Rumba című szakmai figurakatalógust könyv formájában. Szalma 

Istvánnal elkészítettük az első magyar nyelvű akrobatikus rock’n’roll 

figuragyűjteményt videokazetta formájában. Ötödik éve weboldalunkon 

működtetjük kezdő táncosok részére, internetes táncoktatásunkat.   

2011-ben elkészítettük online nevező rendszerünket –tánciskolás és 

szabadidős versenyekre- mely segíti több sportág adminisztrációs és 

nevezési feladatait. Ezt a rendszert 180 szervezet használja hétről-

hétre. (Ezt a lehetőséget az MTASZ elnökségének is felajánlottuk.) 

Negyedik éve minden hónapban tánciskolás versenyt rendezek 

(DanceNet Kupa versenysorozat) mellyel továbbra is segíteni kívánom a 

sportág utánpótlás versenyzőinek létszámának emelését.  

Az elmúlt három évben a Magyar Táncsport Szakszövetség Fegyelmi 

Bizottságának és a Szabadidős Bizottságának Tagjaként segítem a 

Szövetség munkáját. 2014-15 évben az évi 8 kiemelt Szabadidős 

versenyből 4-et Egyesületem rendezett meg. 
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2016.04.10-én Egyesületünket a Magyar TáncSport Szakszövetség 

elnöksége – a szabadidősport munkabizottság előterjesztése alapján – 

az elmúlt három év folyamán a szabadidősport területen nyújtott 

kimagasló aktivitását értékelve az egyesületet szabadidősport 

különdíjban részesítette. 

2016.03.31-én fiammal, Kozma Zsolttal közösen pályázatot nyújtottunk 

be a Magyar TáncSport Szakszövetségbe új Számlálói Porgrammal 

kapcsolatosan, melynek akkreditációja jelenleg folyik. 

Céljaim elnökségi tagként:  
  
A szabadidősport és a fogyatékkal élők sportjának szervezése, 
koordinációja és kapcsolattartás. 
A szabadidősport és a fogyatékkal élők sportjának és 
versenyrendszerének az elmúlt évek tapasztalatai alapján való 
átalakítása és működtetése.  
A sportolók és szimpatizánsok igényeinek felmérése. 
Kapcsolatfelvétel, ezen területen működő nemzetközi szervezetekkel. 
A versenyvezetői testület képzése e speciális szakterületre.  
Lehetőséget és forrásokat keresni a szabadidős sportok rendszerben 
történő működtetésére. 
A fogyatékkal élők sportjának helyszíneket keresni melyek 
alkalmazkodnak a speciális igényekhez. 
A versenyzők felkészítési módszereinek kialakítása. 
A szakterület hivatalos versenynaptárának összeállítása. 

 
Összefoglalás: 
 
Én tudom, hogy mi számomra a fontos- miért szeretnék dolgozni! Az 
előző választáson is csak ezért a posztért indultam, s csekély szavazaton 
múlott, hogy nem Én lettem az Elnökségi tag. Remélem most sikerül. 
Amennyiben jelölésemben megerősítenek, szeretném feladatkörömet a 
sportolókkal és tagszervezetekkel együttműködve végezni. A jelenlegi 
versenyrendszer lehetőségeit bővíteni az elnökség és elnökségi tagok 
együttműködésével.  Szeretném, hogy a táncsport legalább olyan 
elismert legyen, mint a labdajátékok.  
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