Név: Dr. Tatár András

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

születési év: 1969.

Testnevelő - rekreációs tanár, ELTE TFK, 1994
Lovas szakedző, MTE, 1994
Középiskolai testnevelő és gyógytestnevelő tanár, MTE, 1996
Aerobik szakedző, SE TSK, 2002

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az
intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!
Magyar Paralimpiai Bizottság – sportigazgató
Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet - adjunktus

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint:
(PhD/CSc vagy DLA) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r.
tag), egyéb címek
PhD (nevelés - és sporttudomány), 2004

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és
juttatásának időpontja
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképző Intézet (TFTI), 1994 -től kezdődően (2004ig) az intézet által szervezett alap és középfokú edzőképző tanfolyamokon, valamint szakmai továbbképzéseken a
fitnesz és sportaerobik különböző témaköreiben előadások, szemináriumok, gyakorlatok (master class), és workshopok
tartása.
Magyar Aerobik Szövetség, 1994-től (2002-ig) a szövetség edző és bíróképző tanfolyamain, továbbképzésein
közreműködés, valamint a tanfolyamok vezetése, előadások, szemináriumok, gyakorlatok (masterclass), és workshopok
tartása.
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképző Intézet (TFTI), 1997-től (2002-ig) a terápiás
lovas oktató tanfolyamokon a gyógylovaglás témaköreiben előadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása.
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), 1997-től (2000-ig) tanársegédként az RG-, Tánc-,
Aerobik tanszéki csoport tagjaként a tanári szak nappali tagozat, a humánkineziológia szak nappali tagozat és a
nemzetközi tanári és humánkineziológia szakjain az aerobik tantárgy oktatása (angol nyelven), a szakedzői szak
levelező tagozatán a szaktárgy elméleti és gyakorlati oktatása.
2005-től kezdve folyamatosan külföldön tartózkodtam életvitel szerűen. 2009-ben felkérést kaptam a Qatar University
(Doha) szeminárium tartására angol nyelven, sportmenedzsment (event management) tantárgy keretében.
eddigi szakmai gyakorlat (közvetlen szakmai - itt pl. tanárképzésben szerzett, ill.tudományos, kutatás-fejlesztési,
alkotói, művészeti) és eredményei
Tornasportban MEFOB, Budapest Bajnokságon csapat bronzérem,
Lovassportban edzőként lovas viéágjátékokon 4. helyezés,
Lovastorna nemzeti válogatott edzője,
Aerobik sportágban a Magyar Aerobik Szövetség Bíróbizottság elnöke
FIG III. Certified Judge minősítés 1998 óta
FIG World Championships Den Haag csapatvezető

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a max. 5 legfontosabb publikáció vagy
alkotás felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb, max. 5 publikáció vagy alkotás felsorolása amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme
(oldalszáma).
Othman, M., Szabó, T. Lee, C.P., Tatár, A. Mészáros, J. (2002): Generation comparison of endurance, speed and
explosive strength. Hungarian Review of Sports Medicine,43:1. 23-32.

Mészáros, J. Lee, C.P., Tatár, A. Zsidegh, P., Mohácsi, J., Frenkl, R. (2002): Growth type and motor performance in
schoolboys -an international comparison. Acta Biologica Szegedinensis,46:1-2. 61-65.
Tatár András, Zsidegh Miklós, Mészáros Zsófia, Ihász Ferenc, Prókai András, Vajda Ildikó, Mészáros János (2003):
Physique body composition and motor performance in Hungarian and Roma boys. Revista Portuguesa de Ciencias do
Desporto,3:2. 122-124.
Mészáros János, Zsidegh Miklós, Ihász Ferenc, Mészáros Zsófia, Tatár András, Prókai András, Vajda Ildikó, Mohácsi
János (2003): Physique body fat content and motor performance in twins. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto,
3:2. 124-127.
Zsidegh Miklós, Mészáros János, Mohácsi János, Uvacsek Martina, Tatár András, Mészáros Zsófia, Prókai András,
Vajda Ildikó (2003): Growth type and motor performance in obese children. Revista Portuguesa de Ciencias do
Desporto,3:2. 139-141.
tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Élen a sportban és tanulásban díj 1995.
OTDK I. díj Sporttudományi szekció 1993.
Nemzetközi TDK I. hely Sporttudományi Szekció 1994.
Lovastornában 6-szoros magyar bajnok
Nyílt Amerika Bajnokság 6. helyezett
EB 9. helyezett
VB 12. helyezett
Versenyaerobikban 3-szoros magyar bajnok, EB 5. helyezett, VK 9. helyezett.
Long Service Award Quatar Foundation 2014.
Magyar Olimpiai Bizottság, tag
Magyar Paralimpiai Bizottság, sportigazgató

