
 

 

 

PÁLYÁZAT 
 

A Magyar Evezős Szövetség stratégiai céljai megválósítására pályázatot hirdet 
„Sportágfejlesztési koordinátor” 

pozíció betöltésére 
 
A Magyar Evezős Szövetség leendő Sportágfejlesztési koordinátorának feladata a MESZ 2028-ig szóló sportági 
stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a meghatározott fejlesztési területek 
tevékenységének koordinálása, szervezése. 
 
A MESZ víziója: „értékeinek és hagyományainak megőrzésével a magyar evezős sport népszerűbbé válik, az 
evezős sportolók száma 2028-ig meghaladja a 2500 főt, nemzetközi és olimpiai eredményessége jelentősen javul” 
 
A MESZ víziójához illeszkedő stratégiai célkitűzések: 
✓ A magyar evezősök létszámának növekedése 
✓ A magyar evezés népszerűsítése, népszerűségének növekedése 
✓ A magyar evezős sport nemzetközi – különösen olimpiai – eredményességének növekedése 
 
A fenti célkitűzések megvalósításához a Sportágfejlesztési koordinátor várható feladatai: 
✓ koordinálja a sportágfejlesztési feladatok keretében kialakított programok megvalósítását, javaslatokat tesz, 

a főtitkárral, valamint a stratégiai alelnökkel együttműködve előterjesztéseket készít az elnökség részére, 
✓ figyelemmel a stratégiai irányok érvényesülésére, közreműködik a sportág szabályzatainak aktualizálásában, 

és versenyrendszer alakításában, 
✓ kreatív, innovatív ötletekkel segíti az elnökség munkáját 
✓ szakmai együttműködéseket alakít ki más sportágakkal, illetve nemzetközi szereplőkkel, 
✓ részt vesz a sportág aktív szabadidősport tevékenységének előmozdításában és ennek érdekében 

együttműködő partnereket és lehetőségeket kutat fel, 
✓ részt vesz felsőoktatási intézményekkel együttműködve az „egyetemi evezős” programok kialakításában, 

azok megvalósítását a MESZ részéről koordinálja. Ennek elősegítése érdekében törekszik újabb 
egyetemekkel, főiskolákkal történő kapcsolat kiépítésére, 

✓ részt vesz tengeri evezős programok kialakításában és koordinálja a MESZ tengeri evezős tevékenységét. 
Ennek elősegítése érdekében új partnereket kutat fel, 

✓ koordinálja a sportág evezős ergométeres tevékenységét és ennek elősegítése érdekében potenciális 
együttműködő partnereket kutat fel, 

✓ figyelemmel kiséri a sportág utánpótlás korosztályának és az utánpótlás nevelésért felelős bizottságának 
tevekénységét és részt vesz a kapcsolódó, sportágnépszerűsítő és toborzó programok összeállításában és 
lebonyolításában, 

✓ részt vesz a sportágfejlesztés területeihez kapcsolódó bizottságok, munkacsoportok tevékenységében, 
szükség esetén az adminisztratív tennivalókat elvégzi, 

✓ közreműködik a sportág népszerűsítésével kapcsolatos marketing és kommunikációs feladatok 
végrehajtásában 

✓ tevékenysége során szükség szerint együttműködik a sportág szakmai vezetésével, a MESZ bizottságaival, 
tagszervezeteivel és sportolóikkal. 



 

 

 
 
Pályázati feltételek és elvárások: 
Pályázatot nyújthat be minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező büntetlen előéletű EU polgár, aki az 
egyes témáknál részletesen megjelölt kritériumoknak eleget tesz, és a feladatok ellátását vállalja. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
✓ felsőfokú végzettség 
✓ középfokú angol nyelvtudás 
✓ magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint stb.)  
✓ „B” kategóriás gépjárművezetői engedély 
✓ kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikáció 
✓ megbízható, pontos felelősségteljes, kiegyensúlyozott munkavégzés, határidők betartása 
✓ kiváló problémamegoldó és szervező készség. 
✓ önálló és csapatmunkára való alkalmasság, kezdeményezőkészség 
 
Az elbírálásnál előnyt jelent: 
✓ evezéshez kapcsolódó sportági múlt 
✓ hasonló feladatkörben szerzett tapasztalat 
✓ egyéb sportszervezetben betöltött korábbi tevékenység 
✓ sportmenedzseri végzettség 
 
Munkavégzés helye: 
Budapest és Magyarország teljes területe 
 
Pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 
✓ fényképes szakmai önéletrajz, 
✓ motivációs levél, 
✓ szakmai referenciák bemutatása és elérhetőségei (telefon, e-mail), 
✓ képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 
✓ erkölcsi bizonyítvány, 
✓ bérigény megjelölése, 
✓ nyelvtudást igazoló okirat, 
✓ elérhetőségek megadása. 

 
A kiválasztott jelentkezővel megbízási szerződés jön létre. 
A megbízási díjjal és egyéb juttatásokkal, munkaidővel kapcsolatos megállapodás a személyes meghallgatás 
alapján, a szakmai elvárások és a finanszírozási lehetőségek függvényében, a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései alapján történik. 
 
A pályázatokat zárt borítékban, kézzel aláírva, egy eredeti példányban a Magyar Evezős Szövetség irodájába 
kérjük eljuttatni, postai úton: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
 
A pályázatok beérkezési határideje: 2021. október 15 



 

 

A pályázat akkor érvényes, ha megfelel a jelen felhívásban foglaltaknak és valamennyi előírt melléklet csatolásra 
került. A kiíró nem köteles hiánypótlásra felszólítani, formai és tartalmi hiányosságok esetén érvénytelenné 
nyilváníthatja a pályázatot. 
 
Előzetes kérés esetén, a kiíró, a pályázatokat titkosan kezeli, benyújtójukról és tartalmukról felvilágosítást sem 
kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem ad. 
 
Pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Magyar Evezős Szövetség elnöksége bírálja el. 
A pályázók személyes meghallgatásáról, a beérkezett pályázatok alapján a Magyar Evezős Szövetség elnöksége 
dönt. A meghallgatás időpontjáról a főtitkár közreműködésével értesíti az érintett személyeket a pályázatban 
megjelölt elérhetőségeken. A pályázatok elbírálása során a kiíró pontosítást, részletezést kérhet a pályázótól a 
pályázatában foglaltakkal kapcsolatban. 
 
A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, ha nem érkezett, 
vagy csak érvénytelen pályázati ajánlat érkezett, nem tartja megfelelőnek a beérkezett pályázatokat vagy 
egyébként az eljárás érvénytelenítéséről dönt. 
 
További információért keresse a Magyar Evezős Szövetség főtitkárát a fotitkar@hunrowing.hu  email címen. 
 
Budapest, 2021. 09. 24. 
 
Magyar Evezős Szövetség 
elnöksége 
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