MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG
TAGEGYESÜLETEI

Tárgy: motivációs levél

Tisztelt Tagegyesületek, Kedves Sportbarátok!
Bemutatkozás
Evezéshez kötődésem 1982-ben kezdődött, amikor testvérem egy edzés alkalmával magával vitt a
Szegedi Vízügyi SE sporttelepére. A sport szépsége, a társaság és „tanítóim” hamar megszerettették
velem az evezős sportot, melyet azóta is szolgálok. Gyermekkori versenyszerű evezést követően
masters evezősként a mai napig aktívan részt veszek a sportág versenyrendszerében.
Hivatásomat tekintve jogász diplomát szereztem a József Attila Tudományegyetemen, majd Európa
jogi szakjogász másoddiplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
Államvizsgámat követően 1993-tól a közigazgatásban tevékenykedem a gyermekvédelem területén.
2007-től osztályvezetői, majd 2013-től hivatalvezetői feladatokat látok el a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalánál.
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán családjogi szakjogász képzésen
jogászokat oktatok Gyermekvédelem tárgykörben, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
akkreditált képzését, a Szakmai készsések és kompetenciák a közszolgálatban címmel (melynek
kidolgozásában is részt vettem) tanítom Csongrád megyében közszolgálati tisztviselőknek.
Sportágban betöltött szerep
2008-ban sportedzőként végeztem evezés sportágban a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán. 2012-ben sikeres versenybírói vizsgát tettem, azóta is aktív versenybíróként
tevékenykedem a sportág hazai rendezésű versenyein. 2012 óta a Magyar Evezős Szövetség
Felügyelő Bizottságának tagja vagyok.
Széleskörű tapasztalattal, ismeretanyaggal rendelkezem a magyar evezés területén, beleértve a
sportág szakmai, versenyeztetési, igazgatási területeit. Az evezős társadalom szereplőit jól ismerem,
valamennyiükkel napi munkakapcsolatban állok. Az elmúlt évtizedekben megszerzett tudásomat
mind az evezős sportban, mind a civil szakmában a sportág támogatására fordítottam, melyet életem
végéig szeretnék folytatni.
Távlati elképzelések
•
•
•
•
•

egyesületi működés: hosszútávon fenntartható, gazdaságilag stabil klubok, haladó
szemléletű egyesületi működéshez szükséges feltételek megteremtésének támogatása, a
klubokkal szoros kapcsolattartás, a felmerülő kérdésekre, problémákra azonnali reagálás
szakemberképzés: magasszintű edző- és sportszakember képzés, valamint továbbképzés
folyamatos biztosítása (életpálya modell kialakítása)
szövetségi iroda: jól működő, hatékony, szabályszerű és naprakész, szolgáltató jellegű irodai
munka megteremtése, az ehhez szükséges döntések meghozatalában aktív részvétel – a
pénzügyi feladatellátás erősítése és rendbetétele (határidők, elszámolások, stb)
kommunikáció: külső és belső információáramlás fejlesztése, az evezős sportág
népszerűsítése a társadalomban, nyitás a lakosság felé, valamint a honlap korszerűsítése és
a hatékony kommunikáció és együttműködés elősegítése a sportág résztvevői számára
kapcsolattartás: intézményekkel, hivatalokkal, hatóságokkal és civil szervezetekkel, egyéb
partnerekkel szoros együttműködés kialakítása
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nemzetközi szerepvállalás: külföldi egyesületekkel, szövetségekkel, FISA-val kiváló
munkakapcsolat kialakítása, a közös lehetőségek felkutatása (edzőtáborozás, versenyek
rendezése, stb.)
szakbizottságok: SzMSz szerinti működésének megerősítése, szerepvállalásuk növelése, az
evezős társadalomban aktív, alkalmas személyek bevonása a bizottságok munkájába
egyetemi- és diáksport: az evezés iskolai tanterv részévé válásának elősegítése, nyári
táborozások kialakítása. Az egyetemi sport szabadidős jellegének megteremtése (ne az
igazolt versenyzőink alkossák az egyetemi sport bázisát)
paraevezés: a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetek, intézmények bevonása és partneri
kapcsolat kialakítása, speciális szakemberképzés, eszközök biztosítása, akadálymentesítés,
para-bizottság létrehozása, szabályzat elfogadása, és integrációjuk az evezős társadalomba, a
szükséges orvosi feladatok biztosítása
élsport: létszámnövelés, ehhez szükséges eszközök, szakemberek megteremtése, tehetségek
támogatása és sportágban tartása (életpálya modell), háttér team: orvos, masszőr,
pszichológus, dietetikus, stb. biztosítása
szabadidő, túra: nagyszámú szabadidős tagság, ehhez szükséges feltételek biztosítása,
családi napok rendszeressé tétele. A túraevezés élénkítése, virágzó vízi élet megteremtése a
Duna és Tisza vonalán, más sportágakkal, szövetségekkel ehhez együttműködés kialakítása.
A hazai turizmus, helyi rendezvények kapcsolódási pontjainak megkeresése az evezős
sporttal.
egyéb: pályázatok, partnerek, szponzorok keresése, együttműködési megállapodások
megkötése

Elnökségi tagként célom fentiek gyakorlati megvalósításának elősegítése, kivitelezésükben való
aktív részvétel együttműködve az evezős sport valamennyi szegmensével, valamint mindezek
nyomon követése. A sportágban eddig betöltött szerepem, tapasztalati tőkém, civil szakmám
alkalmassá tesz a feladat ellátására, amellyel még hatékonyabban szeretném szolgálni evezős
társadalmunkat.
Fenti célok elérésének és megteremtésének érdekében kérem a Tisztelt
Tagegyesületek bizalmát elnökségi tagságomhoz.
Támogatásukban bízva, tisztelettel:
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