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A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG 
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 

 
 

A szövetségi kapitány 
tisztség betöltésére 

 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége az alapszabályban meghatározott hatáskörrel eljárva a 
szövetség elnökének javaslata alapján nevezi ki a szövetségi kapitányt. 
Az elnökség 2008 december 13-i ülésen egyhangúlag elfogadta, hogy a 2009-től a szövetségi 
kapitány munkakör betöltésére pályázatot ír ki. 
 
A szövetségi kapitány feladatát és hatáskörét részletesen az Alapszabály és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat alapján a munkaszerződés határozza meg. Az elnökség arra törekszik, hogy 
olyan személyt válasszon ki, aki a feladatainak magas szintű ellátásán túl, megfelelő 
eredményességgel képes a súlyemelő (női és férfi) válogatott tevékenységét, felkészülését és 
versenyzését vezetni. 
 
Foglalkoztatás jellege  

 Munkaviszony keretében teljes munkaidőben 
 
Vezetői megbízás időtartama: 

 A vezetői megbízás határozatlan időre úgy, hogy az elnökség fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a szövetségi kapitány munkáját évenként értékelve a kinevezésre vonatkozó döntését 
szükség szerint, akár indoklás nélkül is megváltoztassa, megszüntesse, vagy felmondja. 

 
A munkakörben tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 a súlyemelő válogatott keret munkájának szakmai irányítása, 

 hazai és nemzetközi sportági versenyeken való részvétel, a sportág válogatott keretének, 

válogatási elveinek kidolgozása, gyakorlatának betartása és betartatása, 

 meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, módszerek használati tilalmának, 

szabályainak betartása és betartatása, 

 a sportág Olimpiai felkészülési programjának elkészítése, különös tekintettel az olimpiára 

történő kvalifikációra, 

 szakmailag felügyeli a korosztályos válogatott élén dolgozó edzők munkáját, tevékenységét, 

 a válogatottak külföldi és hazai edzőtáboroztatásának irányítása, 
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 a válogatottak utaztatásának szakmai előkészítése valamint az utazók névsorának 

összeállítása az előzetes egyeztetések után (az utánpótlás bizottság az edzőbizottság és a 

szakmai alelnökkel együttműködve), 

 a válogatott mentális és fizikai állapotvizsgálatának irányítása (szoros összhangban a 

mindenkori MOB illetve a MSSZ csapat orvosi vezetőivel)  

 elemezések készítése a szakma érintettjeinek bevonásával az ellenfelek szakmai és mentális 

képességeiről, 

 a jelentéseknek és dokumentumoknak határidőre történő elkészítése, 

 beszámolási kötelezettség a MSSZ elnöksége felé.  

 
Bérezés: 
Megegyezés szerint. 
 
Pályázati feltételek követelmények:  

 157/2004(V.18.) Korm. rendeletében meghatározottak szerinti súlyemelő szakedzői 

végzettség, vagy az adott sportágban szerezhető legmagasabb szintű állami sportszakmai 

képesítés, 

 büntetlen előélet, 

 legalább 10 éves edzői-sportági gyakorlat, 

 vállalja a személyes adatok és a pályázati anyag nyilvánosságra hozatalát. 

 
Pályázatot benyújthat minden olyan magyar állampolgár, aki a pályázati feltételeknek megfelel. A 
pályázathoz csatolni kell a pályázó személyi adatait tartalmazó szakmai önéletrajzot, a munkakör 
betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát, továbbá nyilatkozatott a büntetlen 
előéletről.  
 
A pályázónak legfeljebb 10 oldalban ismertetnie kell szakmai koncepcióját a munkakörben 
meghatározott feladatokra vonatkozóan. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 edző és vezetői gyakorlat a nemzetközi követelményrendszer ismerete jártassága, 

 idegen nyelv ismerete, 

 Számítógépes alapismeretek (Word, Excell) a jelentések elkészítéséhez. 

 
A pályázat elbírálásánál kizáró ok, ha valaki: 

 büntetett előéletű, 

 sportfegyelmi eltiltás alatt áll, 
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A pályázat beérkezésének határideje: 2009. január 5. 12.00 óra 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázónak a Magyar Súlyemelő Szövetség címére történő megküldésével. 

(Magyar Súlyemelő Szövetség 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.) 

 Személyesen a Magyar Súlyemelő Szövetség (1146 Budapest Istvánmezei út 1-3) alatt lévő 

irodájában. 

Kérjük a zárt borítékon a pályázat címét feltüntetni.  

 
A pályázat elbírálásának határideje:  2009. január 17. 
 
A pályázókat a benyújtott pályázatokról a 2008.12.13-án felkért edzőbizottság 2009. január 
15-ig meghallgatja, véleményezi. 
 
A pályázat elbírásáról az elbírálást követő 15 napon belül valamennyi pályázó írásbeli értesítést 
kap. 
 
A pályázatok részletes elbírálását az elnökség végzi. A szövetség elnökének előterjesztésére a 
kapitány kinevezéséről az elnökség dönt 2009. január 31-éig dönt. 
 
 
 
Budapest, 2008. december 13. 
 
 
       Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 
 
 


