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Magamról 
 

➢ 1990 óta vagyok aktív résztvevője a magyar táncsport-életnek, 2002-től - 

hivatásszerűen - csak ezzel foglalkozom. 

➢ Kezdetben a Botafogo Táncegyüttes versenyzőjeként egyéniben és 

formációval vettem részt a sportág versenyein 

➢ Később színházi produkciók szólistájaként, koreográfus asszisztensként, 

koreográfusként, edzőként, majd trénerként, táncpedagógusként, illetve 

szakmai vezetőként működtem közre az együttes életében. 

➢ 2011-ben a Magyar Táncművészeti Főiskola BA képzésén táncos és 

próbavezető, majd 2013-ban az MA képzésen táncpedagógus diplomát 

szereztem. 

➢ 1990 óta vagyok rendszeres résztvevője a hazai és nemzetközi 

továbbképzéseknek. 

➢ Tizenegyedik éve vagyok pontozóbíró, illetve döntnökként és 

versenyfelügyelőként is szerepet vállalok az MTASZ keretein belül 

megrendezett táncversenyeken. 

➢ 2016 - ban az elnökség felkérésének eleget téve formációs pontozóbírói 

továbbképzést tartottam. 

➢ Fischer Mariann irányításával tagja voltam a szakági bizottságnak. 

➢ 2019 július 16-tól verssenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag 

➢ Rendszeres látogatója vagyok a hazai és nemzetközi versenyeknek. 

➢ 2017-ben sikeres nemzetközi pontozóbírói vizsgát (GKT) tettem. 
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Legfontosabb célkitűzéseim elnökségi tagként 

  
 

➢ Szakági munka gördülékeny irányítása 

➢ Szakág képviselete az Elnökségben 

➢ A döntnöki, illetve versenyfelügyelői szemlélet, munka egységesítése a 

már megkezdett úton.  

➢ Átgondolt tematikájú asszisztens-, illetve edzői továbbképzések 

szervezése: 

1. szem előtt tartva az utánpótlásképzést  

2. folyamatosan kontaktálva a szabadidősportért felelős elnökségi 

taggal  

➢ A válogatott keret képzéseinek, szakmai programjának célzott 

összeállítása. (különös tekintettel a gyermek és junior korosztályra) 

➢ Folyamatos kommunikáció, kapcsolattartás a tagszervezetek képviselőivel, 

és az elnökségi tagokkal 

➢ A formációs műfaj megérdemelt szerepének és jelentőségének támogatása. 

➢ A megrendezett versenyek színvonalnövelő tendenciájának megtartása, 

fokozása. 

➢ Nemzetközi versenyek szervezésének támogatása 

➢ Figurakatalógus átértékelése (Wdsf Technik Books figyelembevételével) 

 

 

Összefoglalás 

 
Az MTASZ az elnökségének tagjaként szeretném az általunk szeretett sportág 

jövőjét elősegíteni, előkészíteni, valamint a jelen sportolóinak és felkészítőinek 

munkáját támogatni. Erre a munkára vállalkozom, ehhez kérem az önök 

támogatását, bizalmát. 


