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Életem meghatározó része a siker, mind a 

sportban, mind a munkában. 

Pedagógiai érzékemet és pszichológiai 

tanulmányaimat alkalmazom a sport és a 

munka területén egyaránt. Huszonnégy 

éves sportolói pályafutásom alatt szerzett 

tapasztalataim átadom mind fiataloknak, 

mind az idősebb korosztálynak. 

Csapatvezetőként a stresszhelyzetek gyors, 

rugalmas kezelése, megoldása jellemez. 

Vezetőként egy rendkívül hatékony és 

tudatos pozitív szemléletet tudtam a 

versenyzőim körében kialakítani, illetve 

folyamatosan fejleszteni azt. 

Az eddig elért sikereim, szülők, más 

klubok csapatvezetői, edzők, a 

Szövetségben dolgozók rendszeres pozitív 

visszajelzései és versenyzőim mérhető 

fejlődése arra ösztönöz, hogy a 

megszerzett tudásomat és tapasztalatomat 

kamatoztassam, önmagamat folyamatosan 

fejlesszem. Legfőbb motivációm a siker 

élménye, annak rendszeres megélése, 

valamint kollégáim elégedettsége. 

 

A KSI-ben 1985-ben, 11 évesen kezdtem el a kerékpársportot. 18 éves korom után a 

Ferencvárosi Torna Clubban folytattam pályafutásomat. 1994-ben megnyertem a Citadella 

Grand Prix nemzetközi versenyt, melyet a Magyar Televízió élő adásban közvetített. A 

következő években ezt még kétszer megismételtem. 1999-ben az ország akkori legrangosabb 

országúti, több napos versenyét nyertem meg, a nemzetközi Gemenc Kupát. 2000-ben az 

olasz-magyar Cornix csapatához igazoltam. A 2001. év elejétől az olasz 46’ Brigata Aero 

Filippo Sport G.S. csapatát erősítettem, ahol profi kerékpárosok között edzettem és készültem 

a szezonra. Olaszországból hazatérve az FTC P-NÍVÓ Betonexpressz 2000 mondhatott 

magáénak. 2003-ban Svájcban pályán „B” világbajnokságot nyertem. Később 2006-ban a 

sporthoz visszatért Cornix egyesület versenyzője lettem. Az egyesület szponzora még az év 

végén kiszállt a sportból, ezért 2007-től a P-NÍVÓ Betonexpressz 2000-Corratec klubban 

folytattam tovább hivatásos sportolói éveimet.  

2009 márciusában majd negyed évszázados versenyzői pályafutás végén világbajnoki 

arannyal, több mint félszáz bajnoki győzelemmel és időközben megszerzett TF szakedzői 

diplomával a zsebemben visszatértem nevelő egyesületemhez, a KSI-hez, és megkezdtem 

edzői pályafutásom. 

 



 

 

EDZŐI, CSAPATVEZETŐI ÉVEK 

2009-2010  Központi Sportiskola utánpótlás edzője, utánpótlás csapatvezetője 

2010 Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség megbízott U17-es válogatott vezetője  

2011 Valter Bogár és Társa Kft. országúti szakág csapatvezetője, edzője 

2012 Megalapítottam a Peloton Sportegyesületet, melynek elnöke vagyok 

2013 Bianchi Club Sportegyesület csapatvezetője, edzője 

2014 Dr.Bátorfi-Agria KTK triatlonosainak kerékpáros edzője 

2015 Amplatz-BMC Kontinentális csapat kísérője, masszőrre 

2015 Magyar Kerékpáros Szövetség országúti szakág szakmai tanács tagja 

2016 Epronex-Special Bikes Team  

  

SPORTPÁLYAFUTÁS 

Kontrax Grand Prix Citadella kritérium  I. helyezett – 1994, 1999, 2001 

Felnőtt Hegyi Bajnokság  I. helyezett – 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2008 

Felnőtt Tandem Bajnokság I. helyezett – 1996 

Tour de Hongrie szakaszgyőzelem – 1997, 1998 

Gemenc Kupa I. helyezett – 1999 

Felnőtt Kritérium Bajnokság I. helyezett – 2001, 2002, 2004 

Fungo d’Oro (Olaszország) I. helyezett – 2001 

Liguria (Olaszország) I. helyezett – 2001 

Svájc, Pálya ’B’ Világbajnokság I. hely, pontverseny III. hely – 2003     

Omnium Európa Bajnokság ( Moszkva)  IX. helyezett – 2003 

Hármas Csapat Bajnokság I. helyezett – 2004 

Az évente megrendezésre kerülő Pálya OB-kon egyszerre több I., II., III. helyezést értem el 

különböző számokban. (4000 m csapat, egyéni üldöző, pontverseny, selejtező, páros, olasz 

csapat, scratch, omnium versenyszámokban) 1987- 2008 

54 magyar bajnoki cím Felnőtt korcsoportban 

  


