
Szakmai Önéletrajz 

Jakócs György 

Személyes adatok: 

Név: Jakócs György 

Születési hely, idő: Szeged, 1963. augusztus 31. 

Anyja neve: Szőke-Molnár Ilona 

Lakcím: 1173 Budapest, 513. utca 8/D. 

Iskolai végzettség: 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Budapest – közgazdász 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged – magyar-orosz szak 

Jelenlegi munkahely: Robinson Tours Kft. (8230 Balatonfüred, Gombás köz 5.), vezérigazgató 

Jelenlegi egyesület: Balatoni Kajak-Kenu Evezős és Vitorlás Sportegyesület, mely 2011-ben 

alakult azzal a céllal, hogy a Balatonon népszerűsítse az evezést. Az egyesületnél több 

leigazolt masters világbajnok evezős is van, a sárkányhajós csapatunk magyar- és nemzetközi 

versenyeken kiváló eredményeket ért el, ebben a szakágban is vannak világbajnokaink. 2014-

től aktívan foglalkozunk adaptív evezéssel is. Egyesületi szinten a túraevezést és a tengeri 

evezést szeretnénk a Balatonon megvalósítani. 

Életrajzom rövid áttekintése: 

1975-1978. Szegedi Egyetemi és Olajipari Sportegyesület, 

1978-1979. FC Spartak Leningrad, 

1979-1980. Szegedi Vízügy, 

 1981-1982. Velence Tavi Vízi Sportiskola, 

1982-1986. az agárdi MEDOSZ köreiben, mint leigazolt versenyző eveztem. Többszörös 

ifjúsági válogatott, ötszörös ifjúsági bajnok lettem. IBV-n COX4-es kategóriában ezüstérmet 

szereztem. Egy időre abbahagytam a versenyszerű evezést, de 2002-től Masters verseny-

kategóriában újra versenyszerűen evezek szép eredményekkel. Azóta többszörös magyar 

bajnok vagyok ebben a kategóriában. 

 

 

 



Fejlesztési elképzelések: 

A fejlesztési elképzeléseim, céljaim a Magyar Evezős Szövetségben már eddig is ismertek 

voltak, a tavalyi elnökségi választásnál mindenki meg is ismerhette ezeket. Sajnos, fejlődés, 

újítás, változás, azóta sem történt a Szövetségen belüli munkában így a célok is változatlanok 

maradtak: 

 

 tiszta, átlátható vezetés az elnökségen belül 

 az elnökség informálja a tagegyesületeket és minden érdemi döntésben kérje ki 

véleményüket 

 a tagegyesületek megerősítése, a műhelymunka még erősebb támogatása 

 a vidéki egyesületek folyamatos érdekképviselete az elnökségben 

 az egyesületek segítése az új tagok toborzásában és a felnőtt korba került versenyzők 

megtartásában 

 a pénzügyi átláthatóság és a források kezelésének új alapokra történő helyezése 

 minél több állami, céges szponzori és magán szponzori támogatás bevonása 

 az evezés imázsának növelése 

 utánpótlás, adaptív versenyzők „kinevelése”, a sportolási körülményeik fejlesztése, 

támogatása 

 a tömegsport, túraevezés, masters evezés népszerűsítése 

 a Sportágfejlesztési stratégiai koncepció újragondolása és tényleges megvalósítása 

 hatékonyabb marketing eszközök alkalmazása – ezzel is elősegítve a népszerűsítést, 

imázs növelést 

 

 

A Magyar Evezős Szövetség elnökségi tagsági pozíciójára jelentkezem, az elnökségen belül a 

pénzügyi, gazdasági, marketing, masters evezés területét erősíteném a tagsággal. 

 


