Tisztelt Egyesületi Vezetők, kedves Evezősök!
Engedjétek meg, hogy pár szóban összefoglaljam az evezéshez való kötödésemet, azt a szoros
kapcsolatot, mely arra ösztönzött, hogy vállaljam a jelölést, hogy felelős pozícióban segíthessem
a következő Magyar Evezős Szövetség elnökségi tagjaként a magyar evezős sport fejlődését.
1992-ben kezdtem el evezni a Danubius Nemzeti Hajós Egyletben, melynek azóta is tagja
vagyok. Az elmúlt 22 évben nyert 16 magyar bajnoki, továbbá válogatottként megszerzett
egyetemi világbajnoki cím, valamint a hosszú távú maratoni evezős versenyeken elért sikerek
igazolják, hogy mind a versenyevezésben, mind a túraevezésben megálltam a helyem. Jelenleg is
aktív evezősként jellemzően a veteránok táborát erősítem. A Budapest-Baja versenyen évről-évre
vállalom a megmérettetést, számos rekordot állítottam fel mind csapatban, mind egyéniben,
egypárevezősben zsinórban 7 alkalommal végeztem az első helyen, mely kitartás, elszántság és
kellő akaraterő nélkül nem sikerülhetett volna.
Az evezéssel párhuzamosan villamosmérnöki diplomát szereztem a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen. 2004 óta a Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt-nél, mára
már vezető pozícióban tevékenykedem. Számos sikeres informatikai projekt fűződik a
nevemhez. Amire talán a legbüszkébb vagyok az a magyar elektronikus útlevél kibocsátó
rendszer informatikai hátterének kifejlesztése és megvalósítása, melynek használatában minden
magyar állampolgár érintett, és amely működtetésében jelenleg is részt veszek. A munkámban a
kreativitás és az innováció is jelentős szerepet kap. Az általam feltalált PassByME internetes
biztonságos azonosítási megoldás tavaly ITBN (Informatikai Biztonság Napja) díjat nyert, az
ötlet nemzetközi szabadalmaztatása és értékesítése folyamatban.
2006 óta vagyok a Danubius Nemzeti Hajós Egylet elnökségének tagja, 2008 óta szakmai
alelnök. Eddigi alelnöki tevékenységem során egészen új szegmensével találkoztam az evezést
érintő problémáknak és kihívásoknak. Klubvezetőként megismert, a Magyar Evezős Szövetséget
érintő problémák közül legfontosabb feladatomnak a MESZ hitelének-, az egyesületek MESZ
iránt való bizalmának visszaállítását, valamint a klubok egységesítését tartom. Ha ez teljesül,
akkor az azt igazolja, hogy a magyar evezést sikerült helyes útra terelni. Sikerült biztosítani a
szövetség átlátható, nyomon követhető, és tervezhető működését, megoldást találtunk az
edzőképzésre, növelni tudtuk az evezés bázisát, eredményesebbek lettünk a világversenyeken,
érezhető segítséget adtunk a szakosztályoknak a minőségi munka elvégzéséhez, tudatos hazai és
nemzetközi marketing tevékenységgel hozzájárultunk az evezés népszerűsítéséhez. A
megújuláshoz vezető úton tudatosan támaszkodnunk kell az idősebbek, a nagyobb gyakorlattal
rendelkezők tapasztalatára, ötvöznünk kell azt a fiatalok dinamizmusával és energiájával.
Hitvallásom, hogy az ember elvállal valamit, akkor tegye oda magát legjobb tudása szerint, vagy
inkább ne vállalja el.
Szép eredményeim voltak a sportban, az üzleti életben, kerek egészet alkotva szeretnék a MESZ
megújulásához is hozzájárulni, amennyiben arra felhatalmazást kapok.
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