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A sport gyermekkorom óta kulcsfontosságú szerepet tölt be az életemben. Egyéni sportolói célomon túl 

küldetésemnek érzem a magyar sport működésének támogatását is, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy 

eredményesen tudjuk képviselni Magyarországot a nemzetközi színpadon. Úgy gondolom, a 

megszerzett sportolói tapasztalatomnak, valamint szakmai hátteremnek köszönhetően értékes tagja 

tudnék lenni a Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának. 

 

Sportoló társaim képviseletét és támogatását mindig is fontos feladatomnak tekintettem, ezért 

pályafutásom során tudatosan kerestem azokat lehetőségeket, ahol hozzá tudtam járulni a lehető 

legmagasabb szintű sportolói környezet megteremtéséhez. 

 

Ennek egyik formája a Magyar Evezős Szövetség Sportolói Bizottságában való részvétel, mellyel 

véleményem szerint számottevő sikereket értünk el. Szerveztünk többek között Versenyzői Fórumokat, 

ahol a versenyzők számára elismert sportszakemberek és korábbi sikeres evezős sportolók tartottak 

előadásokat, bővítve a sportolók tudásbázisát. Emellett sikerült elérni, hogy a Magyar Evezős Szövetség 

megalakulása óta először, külföldi, nagy evezős múlttal rendelkező sportszakembereket is bevonjon a 

szakmai működésbe, mely igen nagy áttörésnek számított a sportban. 

 

A nemzeti szintű evezés mellett a sportegyesületem, a Budapest Evezős Egyesület életében is aktív 

szerepet vállalok, 2014 óta a sportegyesület elnökségi tagjaként. Ez a szerepvállalás idén még tovább 

erősödött annak köszönhetően, hogy 2021 szeptemberétől egy megújult, nagyszabású ambíciókkal 

rendelkező elnökséget állítottunk fel. Az új elnökség célja (amelyben továbbra is elnökségi tagként 

részt veszek), hogy egy magas szintű nyugati-típusú evezős klubot hozzunk létre, amely a legsikeresebb 

evezős nemzetek szakmai színvonalával, valamint az üzleti vállalkozások profizmusával működik. A 

megújult klubvezetésben az én felelősségem a szakmai színvonal biztosítására, valamint a 

kommunikációs tevékenység szervezésére irányul. 

 

Az említett feladatokhoz hasznos tudást szereztem egyetemi tanulmányaim során. A Budapesti 

Corvinus Egyetem kereskedelem és marketing alapszakán betekintést nyerhettem az üzleti világ 

működésébe, amely nagyon hasznos a sportéletben is. Tanulmányaimat ugyanitt folytattam, jelenleg a 

Kommunikáció és Média mesterszak angol nyelvű képzésére járok, amely hasznos nemzetközi 

kitekintést biztosít. Szakmai gyakorlataim során olyan elismert cégekkel dolgozhattam, mint a Helly 

Hansen, mely Magyarországról látja el a teljes Közép-Kelet Európai hálózatot. Itt nagyon sokat 

tanultam arról, hogyan működik egy sikeres nemzetközi vállalkozás és mik ennek a kulcsfontosságú 

elemei. 

 



 

Sportolóként megtapasztaltam, hogy a nemzetközi szinten való helytálláshoz milyen fontos a háttérben 

megvalósuló, professzionálisan működő rendszer. Ennek egyik fontos elemének tartom a sportolók 

megfelelő tájékoztatásának biztosítását, valamint a gördülékeny kommunikáció megvalósulását a MOB 

és a sportolók között. Sportolói Bizottsági tagként, egyik fő célom lenne, hogy a magyar sportolók 

megfelelően legyenek informálva mindenről, ami a MOB szintjén történik, mert tapsztalataim szerint 

sok sportági szakszövetségnél, megragadnak bizonyos információk, amik nagyon hasznosak lennének 

sportolóik számára. 

 


