
Pályázati	felhívás	

MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETÉG SZÖVETSÉGI KAPITÁNYI POSZTJÁNAK BETÖLTÉSÉRE 

FOGLALKOZÁS 

JELLEGE:

 munkavégzésre irányuló jogviszony keretében, munkáltatója és  

közvetlen felettese a Magyar O� kölvı́vó Szakszövetség Elnöke. 

MUNKAVÉGZÉS 

HELYE:

 A Magyar O� kölvı́vó Szakszövetség 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

• felkészülés, edzőtáborok, versenyek és rendezvények helyszı́nei 

szerint 

A BEOSZTÁSHOZ 

TARTOZÓ LÉNYEGES 

FELADATOK:

 • a Magyar Férfi és Női O� kölvı́vó Válogatott tevékenységének irányı́tása, a régiókban és 
az egyesületekben és az akadémiákon folyó szakmai munka ellenőrzése, koordinálása 

• a válogatott keret felkészülési programjának kidolgozása, 

• az egyesületi edzőkkel közösen kialakitott egyéni versenyeztetési és felkészülési terv 
kidolgozása 

• a válogatott keret hazai és nemzetközi versenyprogramjának kidolgozása,  

• az adott olimpiai ciklusra érvényes olimpiai felkészülési program kidolgozása,  

• a válogatási elvek kidolgozása, betartása és betartatása,   

• a válogatott keretek összeállı́tása, a válogatottak szakosztály-edzők, ill.   a szakmai 
bizottság véleményének beszerzését követően előterjesztése az elnökség részére, 

• negyedévente szakmai beszámoló és értékelés készı́tése a felnőtt és korosztályos férfi 
és női válogatottak elmúlt három hónapjának munkájáról és eredményeiről, az 
edzőbizottság és az elnökség részére  

• a válogatási elvek alapján a szövetségi kapitány javaslatot tesz az edzőbizottságnak az 
egyes nemzetközi világversenyeken (Olimpia, Vb, Eb) induló csapat kijelölésére, 
amelyet az elnökség fogad el,   

• a válogatott keretekkel dolgozó edzők, szakmai tevékenységének koordinálása, 
folyamatos kapcsolattartás a válogatott versenyzőket adó szakosztályokkal, edzőkkel, 
kapcsolattartás a válogatott keret versenyzőivel,    

• folyamatos, szoros kapcsolattartás a keretorvossal,   
• a válogatottak tevékenységével közvetlenül összefüggő orvosi, egészségügyi és egyéb 

sporttudományos tevékenység koordinálása, mentális és fizikai állapotvizsgálatának 
irányı́tása, 

• a sportágban hasznosı́tható korszerű technikák, módszerek figyelemmel kı́sérése, 

alkalmazásának elősegı́tése,   

• kapcsolattartás a külföldi válogatottak szakembereivel, és az ezzel kapcsolatos 

konferenciákon részvétel a munkáltatói felettes engedélyével, 

• együttműködés az elnökkel, az elnök helyetteseivel a főtitkárral, az edzőbizottság 

tagjaival,  

• az edzőtáborok szakmai feltételeinek megtervezése, és szervezése,  

• a Szövetség kommunikációs stratégiájának megfelelően az elnökkel, a 

kommunikációért felelős személlyel, az elnök helyetteseivel, és a főtitkárral, egyeztetve 

a hı́rközlő szervek tájékoztatása a hozzá tartozó válogatott keretek tevékenységgel 

összefüggő kérdésekről,  

•  mindazoknak a szakmai feladatoknak az ellátása, melyeket az Alapszabály vagy egyéb 

szabályzat és az elnökség a hatáskörébe utal.   
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PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK

 • a feladat ellátásához meghatározott képesı́tés /ek igazolása, 

• a szakág kiemelkedő sportszakmai ismerete 

• büntetlen előélet továbbá foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy vezetői 
tisztségviselői tevékenység végzésétől eltiltás alatt nem áll  

• legalább 5 éves edzői tapasztalat,  

• határozott fellépés a felkészülési tervek és a válogatási elvek végrehajtása során  

• 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 

PÁLYÁZAT 

ELBÍRÁLÁSÁNÁL 

ELŐNYT JELENT

 • idegen nyelv ismerete (angol, orosz, német) 

• több éves edzői és/vagy vezetői tapasztalat 

• releváns pedagógiai tapasztalat 

• ökölvı́vással kapcsolatos múlt 

• igény és képesség a csapatmunkára 

• precizitás megbı́zhatóság 

 •  

A PÁLYÁZÓ ÁLTAL 

MEGÍRT (LEGALÁBB 

30 GÉPELT OLDA 

TERJEDELMŰ)

SZAKMAI TERV

  • Szakmai és stratégiai terve a Tokiói Olimpiáig tartó olimpiai ciklusra, 

• a magyar ökölvı́vás helyzetének szakmai elemzése 

• A Magyar O� kölvı́vó Szakszövetség elnöksége által elfogadott programhoz 
igazodó tervei az ökölvı́vás nemzetközi szintű eredmények eléréséhez 
szükséges lépések megtételére, 

• A magyar ökölvı́vás szakmai célkitűzései eredményesség szempontjából a 
Tokióié Olimpiát követő 4 évre, 

• A magyar ökölvı́vás tömegbázisának növelésére vonatkozó tervek és azok 
lépései rövid-, közép-, és hosszú távon.  

• Szakmai elvárásai és annak betartatásának tervei a sportolók felé, 

• A korosztályos válogatottak között történő együttműködés tervezete, 

 

A PÁLYÁZAT 

RÉSZEKÉNT 

BENYÚJTANDÓ 

TOVÁBBI IRATOK, 

IGAZOLÁSOK

 • Szakmai önéletrajz, 

• Erkölcsi bizonyı́tvány, 

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

• Fizetési igény megjelölése 

• motivációs levél 

 

PÁLYÁZAT 

BENYÚJTÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE

 2020. július 15. 
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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 Szövetségi kapitányi pályázat” cı́mszót feltüntetve kell benyújtani (1 

eredeti 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 szövetségi kapitányt a MO� SZ Elnöke, mint a munkáltatói 

jog gyakorlója 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.   

 

 

Budapest 2020. június 28.  


