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13 éves koromtól 22 éves koromig (rövid megszakításokkal), folyamatosan tagja voltam a 

szinkronúszó válogatottnak, ez a 2008-2017-ig terjedő időszakot foglalja magába. 

Kiskamaszként kerültem abba az élethelyzetbe, hogy napi kettő edzésen kellett részt vennem, 

több évig bentlakásos rendszerben, amikor is csak hétvégén tudtam a családommal és a 

sportágon kívüli barátaimmal időt tölteni. Ezen időszak megtanított arra, hogy sose adjam fel a 

kitűzött céljaimat, amiért mindig is hálásan és boldogan gondolok vissza ezen időszakra, 

azonban az emlékek megszépülésével elfelejti az ember, hogy lelkileg és testileg is mennyire 

nehéz időszak volt ez. Legjobb barátaimat és a férjemet is a sportpályafutásomnak 

köszönhetem.  

Többszörös magyar bajnok vagyok, 3 évben az „év szinkronúszója” cím győztese, valamint 

hazám 4 olimpikonjából az egyik.  

A sportolói karrierem vége felé végeztem el az ELTE Jog-és Államtudományi Karát, diplomám 

minősítése „cum laude”, amit 2018. nyarán szereztem meg. Utolsó versenyemen – 2018. 

júniusában – már, mint jogot végzett versenyző tudtam részt venni.  

Polgári szakmám is jogász, jelenleg szakvizsgára készülő ügyvédjelölt vagyok, hároméves 

ügyvédi irodában szerzett tapasztalattal. Jelenleg a Tóth Péter Bence Ügyvédi Iroda 

alkalmazottja vagyok, valamint az Óbudai Szinkronúszó Se vezetőedzője szinkronúszás 

sportágban.  

A jogászi pályát is azért választottam, mert szeretek emberekkel foglalkozni, segítséget nyújtani 

a problémáik megoldásában és annak ellenére, hogy a bíróságok sok esetben nem igazságot, 

hanem csak jogot szolgáltatnak, hiszek a jogbiztonság, a törvény előtti egyenlőség és az 

igazságosság elveiben. A sportban is ezen elveket képviseltem, mindig is úgy foglaltam állást, 

hogy valaki az eredményeivel, képességeivel vívja ki a társadalom megbecsülését, helyét egy 

sportág válogatottjában, valamint egyébként az élet bármely területén.  

A t. MOB felhívását arra vonatkozóan, hogy a sportolói bizottságba jelentkezhetek nagy 

örömmel olvastam és rövid gondolkozás után döntöttem végül is úgy, hogy megpályázom a 

pozíciót. Fő motivációm itt az volt, hogy szeretném a sportban is – továbbra is- aktívan a fent 

rögzített értékeket, elveket képviselni, szeretném, ha lenne lehetőségem a magyar sportot, a 

magyar sportolókat, olimpikonokat segíteni, a t. MOB által esetlegesen rám ruházott 

eszközökkel, és kiosztott feladatokkal. Szeretném kipróbálni magam a sport „ezen oldalán” is, 

amikor döntésekkel, ötletekkel és bármilyen segítő aktív magatartással tudnám a magyar 

sportot és sportolókat segíteni és eredményességüket előre mozdítani. 

Tekintettel arra, hogy az olimpikonok száma a sportágamban igen alacsony, úgy gondolom, 

hogy a sportágamat is megfelelően tudnám segíteni, a szinkronúszás legjobb tudomásom szerint 

még nem képviseltette magát ezen pozícióban.   

 


