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Szakmai önéletrajz. 

 

 
 
 
 
 

 
Kacsó Márton vagyok 1957. április 28-án Debrecenben születtem, jelenleg 
Hajdúböszörményben élek. Az általános- és középiskolai tanulmányaimat 
Hajdúböszörményben fejeztem be. A helyi Bocskai István Gimnáziumban mővészeti 
rajz tagozaton érettségiztem. 1978-1980. között elvégeztem a TF. Továbbképzı 
Intézet középfokú sportmenedzseri tanfolyamát. Majd 1984-1989. között a 
Testnevelési Fıiskola sportmenedzseri szakát. Szakmai gyakorlataimat a Fonográf 
Country Clubban (Budapest, Költı u.), a Budapesti Spartacus Kıér utcai, Szentkirályi 
utcai, Cegléd városában illetve a Debreceni VSC. Oláh Gábor utcai 
sportszervezeteinél-sportlétesítményeiben töltöttem. 2002-2003. között OKJ-s 
középfokú szoftware üzemeltetı számítógépes vizsgát tettem. A Nyíregyházi 
Fıiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán a TQM szakirányú képzésen 
2005-2006. között szakokleveles TQM szakértı képesítést szereztem. A Budapesti 
Kommunikációs Fıiskolán 2006.októberében kezdem meg tanulmányaimat 
projektmenedzsment szakon. 
 
Már az általános iskolában is versenyszerően sportoltam elsısorban torna és 
labdarúgás sportágakban. Késıbb a Hb.Bocskai SE. labdarúgó csapatában szerepeltem 
1975-ig. A további versenyszerő sporttevékenységemet abba kellett hagynom egy 
feltételezett betegség miatt- ekkor NB.II-es labdarúgó voltam. 
 
Sportágat váltottam és három éven át kézilabdáztam, majd 1975-2000.között 
kosárlabdáztam.  
 
Egy sportbalesetet követıen 1998-ban elkezdtem futni – amatır szinten. Ma is aktív 
11 x maratoni futó vagyok. Rendszeresen edzek, hetente átlagosan 50 km-t futok és 
versenyzek a Közép-európai régióban. 
 
Amikor abba kellett hagynom a labdarúgó pályafutásomat azonnal sportvezetıként 
kezdtem el dolgozni munkahelyemen. 1975-óta folyamatosan sportvezetıként 
dolgozom különféle szervezetekben és szinteken. Ezt a munkát kezdetben hobbyként, 
társadalmi munkában végeztem, több mint két évtizede azonban hivatásszerően 
dolgozom.  
 



 2

A szakmai tapasztalataimat az alábbi szervezetekben végzett munkám során 
szereztem: 

 
� 1975-1984. között a Vasas Izzó SE ügyvezetı elnöke – sakk, kerékpár és 

kosárlabda. A kerékpáros szakosztály ebben az idıben több korosztályos és 
csapat magyar bajnoki címet szerzett. Számtalan országos és nemzetközi 
versenyt szerveztem kerékpár sportágban. 

� 1979.-ben tagja voltam a Debrecenben megrendezett Ifjúsági Súlyemelı VB-EB 
Szervezı Bizottságának. Annak a teamnak voltam a tagja, amely a külföldi 
delegációk háttér programjait tervezte. Konkrét feladatom a Kínai 
Népköztársaság küldöttségének Hajdú-Bihar megyei látogatói programjának 
lebonyolítása volt. 

� 1975-1980. között Hajdúböszörmény város szabadidısportját irányítottam. 
� 1980-ban a Magyar Olimpiai Küldöttség tagjaként – mint sportvezetı – részt 

vettem a XXII. Nyári Olimpiai Játékokon Moszkvában. 
� 1982-1984. között a GE. TUNGSRAM hajdúböszörményi gyárában mint 

termelés irányító dolgoztam, egy több száz fıs üzemben. Ezt a munkámat 
nagyon szerettem. 

� 1984-2006. között – jelenleg is – a Városi Sportközpont és Sportiskola 
Hajdúböszörmény intézmény igazgatójaként dolgozom, 1999-óta foglalkozom 
sportiskolai tehetséggondozással. Megalakulása óta – 1999.-tıl – vezetem a 
hajdúböszörményi Városi Sportiskolát is. 

� 1987-ben tagja voltam az ELEGANT KUPA szervezı bizottságának, mely „A” 
kategóriás nıi válogatottak számára szervezett nemzetközi kézilabda tornát. 

� A Magyar Kosárlabda Szövetség „Mini Kosárlabda” programjának területi 
instruktora voltam a 80-as évek végén – amíg a program zajlott. Feladatom a 
helyi és a régiós rendezvények szervezése volt. 

� 1988-tól alapító tag a Hajdú-Bihar Megyei Szabadidısport Szövetségben, 
jelenleg is szervezek túra és gyalogló programokat. 

� 1988-1992. között alapító tagja voltam a Hajdúböszörmény Városi Diáksport 
Bizottságnak. 1991-1992-ben elnökként vezettem a testületet és tagja voltam a 
Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Bizottságnak is. 

� 1990-1991. között technikai vezetıje voltam az hajdúböszörményi Textil SE. 
nıi NB.I/B-s kézilabda csapatának – akik akkor III. helyen álltak a 
bajnokságban. 

� 1984-1991. között kosárlabda sportágban utánpótlás edzıként dolgoztam, 
tanítványaim III. helyezettek voltak Hajdú-Bihar megyében. 

� 1991/92.-es tanévben – egy évig – testnevelést tanítottam a Hajdúböszörményi 
Bocskai István Gimnáziumban. 

� 1991-1994. között elnökként vezettem a város legnagyobb sportegyesületét a 
Hajdúböszörményi Torna Egyletet. 
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� 1990-2006. között a hajdúböszörményi Városi Önkormányzat Gazdasági-, 
Környezetvédelmi-, Oktatási-, Ifjúsági-, és Sport bizottságaiban dolgoztam 
külsı szakértıként. 

� Az elmúlt években több jelentıs PHARE, GYISM pályázati anyagot készítettem 
– létesítményi rekonstrukcióval, környezetvédelemmel és regionális 
rendezvényekkel kapcsolatban. 

� Tanácsadója voltam a Tiszavasvári Sportcsarnok építésekor létrehozott 
intézmény, szervezetének kialakításában. 

� 1998-2002. között Hajdú-Bihar Megye 9.számú Országgyőlési Választókerületi 
Választási Bizottság tagja illetve elnöke voltam. 

� 1999/2000-ben megszerveztem és lebonyolítottam a Hajdú-Bihar megyei I. 
osztályú férfi kosárlabda bajnokságot. 

� 2001-óta vagyok az elnöke a Városi Sportiskola SE-nek, melyben a sportiskolás 
gyerekek sportolnak. 

� 1975-tıl –  három évtizedes – szakmai gyakorlatom van sportmenedzselés és 
létesítmény üzemeltetés, illetve rekreáció területérıl. 

� A hajdúböszörményi Maróthi György Általános Iskola Iskolaszékét 1994-2004. 
között elnökként vezettem. 

� 2003-ban tagja voltam Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Tanácsadó 
Kabinetnek. 

� 2005.-tıl tagja vagyok a Hajdúböszörményi Kistérségi Területfejlesztési 
Társulás Ifjúsági és Sport Munkabizottságának. 

� Tagja vagyok a Magyar Sporttudományi Társaságnak. 
� 1998-óta amatır maratoni futó vagyok. 
� Rendelkezem kosárlabda sportágban alapfokú edzıi képesítéssel,  labdarúgás és 

röplabda sportágakban III.osztályú versenybírói minısítéssel. 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a fentiek megfelelnek a valóságnak. 
 
 
Hajdúböszörmény, 2006. szeptember 12. 
 
 
 

Kacsó Márton 
4220. Hajdúböszörmény, Március 15.utca 23.sz. 

alatti lakos 


