
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a Magyar Paralimpiai Bizottság pályázatot hirdet 
Sportági Szakvezetői posztra asztalitenisz sportágban 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége (szakágvezető/szövetségi kapitány) szakembert 

keres a 2015-2016.  időszakra: 

I.                   A sportági vezetők feladatát és hatáskörét a Sportági Szakszövetségek Alapszabálya 

és/vagy a Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, ennek hiányában az 

MPB elvárásai az irányadók. 

 

II.                Az MPB elnöksége a pályázat elbírálását követően 2016. december 31. napjáig nevezi 

ki a sportági vezetőt.  

Az elnökség jogosult a szakmai kötelezettségek nem teljesítése, vagy nem megfelelő 

színvonalú teljesítés esetén a kinevezést visszavonni.  

III. Szempontok: 

1.      Pályázati feltételek: 

A javaslathoz csatolni kell: 

- a sportszakember személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajzot,  

- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,  

- nyilatkozatot a büntetlen előéletről. 

 

2. A sportszakembernek írásban ismertetnie kell koncepcióját 

- a sportág fejlesztésére,  

- a hazai versenyrendszer működtetésére, 

- a válogatott keret 2015. végéig történő felkészülési programját és 

működtetési elképzelését, 

- a sportágon belüli kommunikációs elképzeléseket,  

- információs csatorna terve a sportolók, egyesületek, szövetség és az MPB  

között, 

- a sportág érdekképviseleti tervezetét,  

(max. 6 oldalon) 

 

 3. Irányelvek: 

  - Elképzelés a sportág utánpótlás-fejlesztése érdekében, 

  - Hazai versenyrendszer működtetése, 

  - Paralimpiai műhelyek fejlesztési lehetőségei, 



  - Anyagi , technikai feltételek, Eszköz igény célkitűzések megvalósításához, 

  - Válogatási elv ismertetése, 

  -    Válogatott keretek központi felkészítésének javaslata, 

  -    Együttműködési terv a válogatott sportolók edzőivel, 

  -    Válogatott keret mellett dolgozó edzők, szakemberek kiválasztási elve, 

  - Orvosi, egészségügyi, táplálkozási, stb. kérdések 

  -    Évenkénti célkitűzés Paralimpiai elvárás 

  -    Információ szolgáltatás 

A pályázati anyag értékelését követően az MPB elnöksége fenntartja magának a 

lehetőséget, hogy szükség szerint szóban tájékozódjon a sportszakember 

elképzeléseiről. 

 

IV. Alapkövetelmény: 

-          szakedzői, illetve az adott sportágban szerezhető fogyatékos sportedzői képesítés, 

-          vagy sportvezetői, sportmenedzseri végzettség, 

 

Előnyt jelent: 

-    mesteredzői cím  

-    edzői, vezetői gyakorlat,  

-    a nemzetközi és fogyatékos sport terén jártasság,  

-    idegen nyelvből társalgási szintű ismeret,  

-    kimagasló sporteredmény, 

          Kizáró ok: 

-    büntetett előélet 

-    sportfegyelmi eltiltás hatálya alatt áll,  

-    sportszakmai eredményei megkérdőjelezhetősége, 

-    aktív versenyzés,  

 



V.  Az elnökség a sportági vezetőt megegyezés szerinti javadalmazásban részesíti, 

valamint lehetőségei szerint, szabályzatának megfelelően eredményességi 

jutalmazással ismeri el munkáját. 

 

VI.  Javaslattétel határideje: 2015. március 31., 12.00 óra 

A pályázati anyagot kérjük 1 eredeti, aláírt formában a kiírásban megjelölt mellékletekkel 

Magyar Paralimpiai Bizottság részére megküldeni. Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 

I/101. szoba 

 

 

 Az MPB elnöksége a leadást követően  40 napon belül döntést hoz, a döntést követő 10 

napon belül a szakemberrel a szerződés megkötésre kerül. 


