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Idén 10 éve vagyok az MSOSZ tenisz szakág vezetője. A kezdetektől fogva a legfontosabbnak az 

értelmileg akadályozott emberek sportba való bevonását tartottam illetve életvitelük javítását a sporton 

keresztül. Szakág vezetői munkám eredménye, hogy a tenisz szakág az elmúlt 10 évben megtízszerezte 

versenyzői létszámát és versenyei nagyon népszerűek. Ezeken az eseményeken 10-15 tagszervezet 60-

70 versenyzője szokott részt venni. Saját ötlet alapján, hat éve rendezzük meg az Európai Speciális 

Olimpia Tenisz Napot, amelyen évről évre egyre több tagszervezet vesz részt. Az esemény már minden 

téren bizonyított, így jövőre ennek a nemzetközi megvalósítására készülünk. Az Európai Speciális 

Olimpia Szövetség bevette az eseményt a jövő évi versenynaptárába.  

Tanulmányaimat tekintve, a Testnevelési Egyetemen végeztem, mint testnevelő tanár, majd tenisz 

szakedző, 2005-ben a Szeged Tudományegyetemen közgazdászként, 2012-ben pedig a Kodolányi János 

Főiskolán kommunikációs szakemberként. 

A Magyar Tenisz Szövetségnél dolgoztam, mint az utánpótlás programok szakmai vezetője 17 éven át. 

2016-ban megjelent egy könyvem az óvodáskorú gyerekek mozgásfejlesztéséről és teniszoktatásáról. 

Közel 20 éven át sportoktatással és sportszervezéssel foglalkoztam.  

Jelenleg a Testnevelési Egyetemen tanítok illetve állami ösztöndíjas PhD hallgatóként kutatok. Kutatási 

témám a Speciális Olimpiában megjelenő inklúzió és érzékenyítés.  

2013-ban az Európai Speciális Olimpia Szövetség (SOEE) Sport tanácsadónak választott, amelyet 2015-

ben, majd 2019-ben 2023-ig meghosszabbítottak.  Tagja vagyok a Nemzetközi Speciális Olimpia 

Szövetség (SOI) tenisz szakmai bizottságának (SRT) is, amellyel jelenleg is rész veszek a sportági 

szabályzatok fejlesztésében.  

Meggyőződésem, hogy szakmai tudásommal valamint hazai és nemzetközi kapcsolataimmal az 

elnökség tagjaként hatékonyan segíthetem az MSOSZ működését. Küldetésem a szakágak nemzetközi 

és hazai kapcsolatainak kommunikációs segítése, jó kormányzati és egyetemi kapcsolataimat felajánlva 

a magyar SO számára a szervezet lehetőségeinek bővítése. Feladatomnak tekintem potenciális 

támogatók bevonását is, akik megválasztásom esetén felajánlották segítségüket, valamint a tenisz szakág 

további bővítését és 2020-ra egy több mint 15 nemzetet felvonultató nemzetközi egyesített tenisz torna 

megszervezése, melynek célja a magyar SO megítélésének és hírének öregbítése, és hogy az 

önkéntesként dolgozó sport szakemberek még több nemzetközi szakmai lehetőséget és elismerést 

kaphassanak a jövőben, bármely szakágról is van szó.  
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