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Neve: Szánthó Péter   
Születési éve: 1980.  
Tagszervezete: Claudius TSE   
Nyelvismerete:  

 magyar - anyanyelv 

 angol - felsőfok 

 német - középfok  
 
Sportolói múlt:  

 1997 óta 10 tánc – ~500 verseny 

 10 tánc VB 4.  

 Latin VB 8. 

 Blackpool latin 7. 

 Legjobb világranglista helyezés – 3.latin  (2018.) 

 Kűr Osztrák és Magyar Bajnokságok 2. hely 

 Négyszeres 10 tánc, és kétszeres latin Magyar Bajnok 
 
Feleségemmel, Szilvivel, és 4 éves Bálint fiammal, valamint egy németjuhász kutyával együtt 
Budapesten élünk.  
 
Életem és hobbim a sportok, utazás, zene, és munkámban a céges kultúrák irányítása, vezetése. 
 
A tánckarrierem során a magyar mellett a több európai és tengeren túli táncszövetséggel is jó 
kapcsolatot alakítottam ki, illetve bele láttam szervezési és szabályozási munkájukba, továbbá 
megismertem sok nemzetközi táncost és lehetőségeiket, nehézségiket is. Emellett számos 
elismert magyar és külföldi tánctanárral dolgoztam, mely segített megértenem a tánc múltjának 
tiszteletét, jelenének kihívásait és jövőjének a lehetőségeit nemzetközi szinten.  
Dancesportinfo 
 
Jelenleg Országos Értékesítési és Üzemeltetési Vezető vagyok egy svájci központú 
multinacionális részvénytársaság magyar leányvállalatánál 10 közvetlen és 120 közvetett 
beosztottal. Korábban több nagyvállalat közép és felsővezetőjenként Marketing, Értékesítési 
igazgatói, illetve Üzletfejlesztési pozíciókat töltöttem be. Tagja voltam Magyar Síoktató és a 
Magyar Ásványolaj Szövetségnek. Okleveles Projekt Vezető és Síoktató vagyok. Karrier 
 
Véleményem szerint a sportolók érdekeit sportolói rutinnal, a szövetségi rendszerek ismeretével, 
kiterjedt kapcsolatrendszerrel, fejlett tárgyaló- és meggyőzőképességgel, rendezvényszervezési 
tapasztalattal, nyelvtudással és pozitív hozzáállással lehet. 
 
Hiszek a konstruktív visszajelzés erejében, mely elősegíti a fejlődést emberileg és táncban is, ezt 
alkalmazom munkám során és magánéletemben is. 
 
Alkalmasnak tartom magam a Magyar Táncsport Szövetség Sportoló bizottsági tagjának, valamint 
úgy gondolom, megfelelő súlyú partnerként tudnám képviselni a sportolói érdekeket az 
Elnökséggel folytatott tárgyalások alkalmával, így a jelölést tisztelettel elfogadom és a tagság 
betöltését örömmel megpályázom. 

 
Szánthó Péter 
Budapest, 2019.05.06. 
 
 
 

https://dancesportinfo.net/Couple/Peter_Szantho_and_Szilvia_Juhasz_29319/Details
https://www.linkedin.com/in/peter-szantho/
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A Jelölt az adatlap kitöltésével és visszaküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az adatlapon 
feltüntetett információk a jelöléssel kapcsolatosan a www.mtasz.hu honlapon valamint a Magyar 
TáncSport Szakszövetség által működtetett facebook oldalon megjelenjenek. 

http://www.mtasz.hu/

