
Pályázati	felhívás	

MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETÉG REGIONÁLIS VEZETŐ POSZT BETÖLTÉSÉRE 

FOGLALKOZÁS 

JELLEGE:

 Nem munkajogviszony keretében ellátott tevékenység, megbı́zója a 

Magyar O� kölvı́vó Szakszövetség Elnöke. 

MUNKAVÉGZÉS 

HELYE:

 A Magyar O� kölvı́vó Szakszövetség által létrehozott régiók egyike. 

 (A régiók felosztása:  

E$ szaki Régió: BAZ, Nógrád, Heves megye,  

Keleti régió: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Jász-Nagykun 

Szolnok megye,  

Déli Régió: Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun megye,  

Dél-dunántúli Régió: Baranya, Tolna, Somogy, Zala,  

E$ szak-dunántúli Régió: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, 

Fejér, Vas, Veszprém megye,  

1.sz. Erdélyi Régió: Hargita, Kovászna, Maros, Hunyad, Bihar megye  

Budapesti Régió: Budapest és Pest megye) 

• tevékenység, versenyek, rendezvények helyszı́nei szerint. 

A BEOSZTÁSHOZ 

TARTOZÓ LÉNYEGES 

FELADATOK:

 • összehangolja az adott régió ökölvı́vó sportszakmai tevékenységét, szervezi és 
irányı́tja annak adminisztratı́v és gazdasági munkáját; 

• szervezi az Elnök adott régióra vonatkozó határozatainak végrehajtását; 

• közreműködik a régiós vezetői űlések előkészı́tésében, valamint tanácskozási és 
javaslattételi joggal részt vesz a Magyar O� kölvı́vó Szakszövetség regionális ülésein; 

• kapcsolatot tart a MO� SZ szövetségi kapitányával, a MO� SZ keretorvosával, az adott 
régió önkormányzataival, és a partnerekkel; 

• A MO� SZ elnökének felhatalmazása és keretei között önálló előterjesztési jog az adott 
régió támogatási ügyeiben; 

• a MO� SZ elnökével egyeztetett módon tájékoztatja a hı́rközlő szerveket az adott régió
sportszakmai tevékenységéről; 

• gondoskodik az adott régió adminisztratı́v adatainak vezetéséről, őrzésérő, 
nyilvántartásáról; 

• végrehajtja az elnök adott régióra vonatkozó határozatait; 

• szervezi és irányı́tja a regionális sportszakember- képzést; 

 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK

 • legalább középfokú iskolai végzettség, 
• büntetlen előélet,  
• legalább 2 éves vezetői tapasztalat, 
• a régióban való szakmai tevékenység és széleskörű kapcsolatrendszer a 

sportszervezetekkel  

• számı́tógép felhasználói szintű ismeret (MS Office)  

• önálló, gyors, kreatı́v, alapos munkavégzés  

• jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség  

• lojalitás, csapatmunka  

• jó munkaszervezési készség  

• problémamegoldó képesség  

• B kategóriás jogosı́tvány 
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PÁLYÁZAT 

ELBÍRÁLÁSÁNÁL 

ELŐNYT JELENT

 • az ökölvı́vó sportágban sportszakmai múlt 

• releváns sportvezetői tapasztalat 

• precizitás, megbı́zhatóság 

• folyamatos önképzésre vonatkozó múlt és ezirányú jövőbeli tervek 

• a régióban lévő sportszervezetek és szakmai munka, továbbá a 
régióvezetői munka, ı́rásban rögzı́tett anyagi támogatása a 
régióvezetővel együttműködő sportszervezet által 

A PÁLYÁZAT 

RÉSZEKÉNT 

BENYÚJTANDÓ 

IRATOK, 

IGAZOLÁSOK

 • Szakmai önéletrajz, 

• erkölcsi bizonyı́tvány, 

• A végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 

• a régió ökölvı́vó sportszakmai életére vonatkozó ismereteinek az 

összefoglalója, a régió ökölvı́vó sportéletének a jellemzése, elemzése 

PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE

 2020. július 15. 

A PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁÁNAK 

MÓDJA:

 • a pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat megfeleljen a jelen 

dokumentációban foglaltaknak, és tartalmazza mindazon mellékleteket, amelyeket 

jelen dokumentáció előı́r.   

• a pályázati dokumentációt 3 példányban lezárt borı́tékban a „Magyar O� kölvı́vó 

Szakszövetség Regionális Vezető” cı́mszót feltüntetve kell benyújtani (1eredeti és 2 

másolat).   

• a benyújtott példányokon fel kell tüntetni az „eredeti”, és „1., 2., stb. számú másolat” 

megjelölést. Kétség esetén az „eredeti” példány tartalma az irányadó.   

• a csomagolásnak a pályázat felbontásakor megbontatlannak kell lenni. A pályázatban 

nem lehet áthúzás, betoldás, vagy átı́rás.   

• a pályázatot meghirdető az ajánlatok tartalmát a versenyeztetési eljárás lezárásáig 

titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosı́tást sem kı́vülállóknak, sem a pályázaton részt 

vevőknek nem ad.   

MUNKAVÉGZÉS 

KEZDETE

 2020. augusztus 01-től határozatlan időre 3 hónapos próbaidő kikötése mellett. 

AZ ÉRTÉKELÉS 

SZEMPONTJAI: 

 • a pályázatok elbı́rálására az MO� SZ Elnöksége egy bizottságot jelöl ki.   

• a bizottság által előterjesztett regionális vezetőt a MO� SZ Elnöksége fogadja el.   

• a pályázatot meghirdető jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a 

feladatok teljesı́tésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is 

ellenőrizheti.   

• a pályázatok elbı́rálása során a kiı́ró ı́rásban felvilágosı́tást kérhet a pályázótól a 

pályázatában foglaltak pontosı́tása érdekében.   

• a pályázat nyertese az, aki a pályázati felhı́vásban rögzı́tett feltételek teljesı́tése 

mellett a legjobb pályázatot adta be.   
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Budapest 2020. Június 26.  


