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Pályafutását a váci Hallássérültek Kisegítő Iskolájában kezdte képesítés nélküli 
nevelőtanárként, majd a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
szurdopedagógia-oligofrénpedagógia és jelnyelvi tolmács szakának elvégzése után ide tért 
vissza nevelőtanárnak.  
 
1991-től 1997-ig a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségében dolgozott 
kommunikációs és információs irodavezetőként, részt vett a jelnyelvi képzések 
kidolgozásában és elindításában valamint az első hazai jelnyelvi tolmácsszolgálat 
beindításában. 
 
1998-től dolgozik a közigazgatásban sport és jogi területen, jelenleg az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Sportért Felelős Helyettes Államtitkárságának titkárságvezetője.
2006-ban jogi végzettséget, 2011
szerzett.  
 
2009-ben kezdte rádiós műsorvezetői pályafutását a Rádió Q
Esélyegyenlőségi magazinműsor szerkesztő műsorvezetője, 2011 óta pedig a közszolgálati 
televíziók esélyegyenlőségi műsorainak (ESÉLY és AKADÁLYTALANUL) jelnyelvi tolmácsa.
Úszó edzői képesítéssel is rendelkezik, rövidesen pedig általános közvetí
végez. 2013 óta a Magyar Paratriatlon Válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedik. 
Két felnőtt gyermek édesanyja és egy 8 hónapos kisleány nagymamája, alig létező 
szabadidejének minden percét az unokájával tölti. 
 
Közéleti tevékenységét több egyesületben, alapítványban is kifejti, egész életét átszövi a 
fogyatékos emberekért való munkálkodás. 
 

Kapcsolatfelvétel: litavecz.anna
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oligofrénpedagógia és jelnyelvi tolmács szakának elvégzése után ide tért 

ig a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségében dolgozott 
s és információs irodavezetőként, részt vett a jelnyelvi képzések 

kidolgozásában és elindításában valamint az első hazai jelnyelvi tolmácsszolgálat 
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