
Pályázati felhívás 

A Magyar Úszó Szövetség Régióvezetői tisztségének betöltésére 

A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) pályázatot hirdet régióvezetői pozíció 

betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: munkavégzésre irányuló jogviszony keretében; közvetlen felettese a 

MÚSZ sportigazgatója 

Munkavégzés helye: MÚSZ által meghatározott Régiók 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: 

1. Régióközpontok működési rendje 

- belső struktúra működtetése az Elnökség és a Régió Fejlesztési és Koordinációs 

Bizottság (továbbiakban: Bizottság) által meghatározott szempontok alapján 

- kapcsolattartás és együttműködés a Bizottsággal, a MÚSZ Sportigazgatójával, az 

Elnökséggel, az Edző Bizottsággal és más bizottságokkal 

- javaslattétel az éves működési stratégiára és költségvetésre 

- javaslattétel a Bizottság felé a működést érintően 

2. Klubokkal kapcsolatos közreműködés 

- Klubok igényeinek folyamatos felmérése, továbbítása a MÚSZ felé 

- Nyilvántartás, adminisztráció, kapcsolattartás 

- Támogatások felhasználásának ellenőrzésében közreműködés 

- pályázatokról tájékoztatás, azok előzetes véleményezése 

3. Szakmai programok 

a) Oktatás – Minden Gyermek Tanuljon Meg Úszni Program 

- Oktatási programok, úszótanfolyamok koordinálása, felügyelet (együttműködések 

kialakítása és felügyelete az önkormányzatokkal, KLIK-kel, intézmény fenntartókkal) 

- Oktatók végzettségének, szakmai tapasztalatának nyilvántartása, ellenőrzése 

- Az úszásoktatással kapcsolatosan ellenőrzött keretek kialakítása 

- Vízilabda egyesületekkel való kapcsolattartás, együttműködési keretek kialakítása, a 

MÚSZ és az MVLSZ Elnökségei által meghatározott irányelvek gyakorlati 

megvalósítása 

b) Jövő Bajnokai Program 

- az Edző Bizottság és az Elnökség által jóváhagyott éves szakmai program koordinálása, 

felügyelete 

c) Kapitányi látogatások szervezése 

d) A regionális és országos bajnokságok szervezésében való közreműködés 

e) Minimum vizsga szervezése 

f) Versenybírókkal kapcsolatos feladatok 

4. Létesítmény koordináció 



- Létesítménytérkép kialakítása, folyamatos aktualizálása (uszodák, medencék, 

programokhoz rendelhető óvodák, oktatási intézmények, egészségügyi központok, 

egyetemek, stb.) 

- Létesítményfejlesztési programokban közreműködés 

- Létesítmény akkreditációban, hitelesítésben való közreműködés 

5. Oktatás, kutatás, egészségügy 

- Sporttudományi, sportegészségügyi hálózathoz való kapcsolódási pontok vizsgálata, 

javaslattétel a szakbizottságok, elnökség felé 

- Javaslattétel és közreműködés a kiválasztási, felmérési folyamatokra a régió 

adottságainak figyelembevételével (pl. antropometria, teljesítménydiagnosztika, stb.) 

- Kapcsolattartás a régiós sportorvosokkal, egészségügyi és tudományos szakemberekkel 

- Sportegészségügyi és sporttudományos felmérések szervezése 

- Sportoktatói, sportedzői képzések koordinációja az oktatási központokkal, felsőoktatási 

intézményekkel 

- OKJ-s képzések áttekintése – szakmai részben való közreműködés 

6. Gazdasági feladatok 

- éves régiós terv és beszámoló készítése 

- régiós költségvetés összeállítása, nyomon követése 

- tagszervezetek részére elszámolási tanácsadásban közreműködés 

- megrendelések, beszerzések menedzselése 

7. Régiók közötti együttműködés koordinálása 

- jó gyakorlatok áttekintése 

- szakmai konferenciák szervezése 

8. Kapcsolattartás 

- versenyzőkkel, kiemelten a válogatott úszókkal és a Jövő Bajnokai programban 

szereplőkkel 

- helyi önkormányzatokkal, intézményfenntartókkal, KLIK-kel 

- régiós edzőkkel, szakemberekkel 

Pályázati feltételek: 

• úszóedzői végzettség 

• az adott régió sportszakmai ismerete 

• büntetlen előélet továbbá foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy vezetői 

tisztségviselői tevékenység végzésétől eltiltás alatt nem áll 

• több éves vezetői és szervezési tapasztalat, rutin 

• határozott fellépés a MÚSZ szervezetei által hozott határozatok végrehajtása során 

• számítógép felhasználói szintű ismeret (MS Office) 

• önálló, gyors, kreatív, alapos munkavégzés 

• jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség 

• lojalitás, csapatmunka 

• jó munkaszervezési készség 

• problémamegoldó képesség 

• B kategóriás jogosítvány 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• úszó szakedzői végzettség 

• több éves sportszakmai vezetői tapasztalat 

• az úszás sportágban jártasság, a sporttal kapcsolatos múlt 

• a régió tagszervezeteinek írásos támogatása  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások (elektronikus úton): 

• írásos szakmai elképzelés a Régióvezetői pozíció betöltése esetén (motivációs levél)  

• szakmai önéletrajz (korábbi szakmai tevékenységek rövid ismertetése) 

• erkölcsi bizonyítvány 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a beküldött dokumentumok tartalmát az arra 

jogosultak megismerhetik 

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 07. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton: 

becsky.andras@debrecenisportcentrum.hu e-mail címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 01. 

Munkavégzés kezdete: 2017. szeptember 01-től határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő 

kikötése mellett. 

Megpályázható régiók:  

- Budapesti Régió 2 régióvezetői pozíció 

- Közép-Magyarországi Régió (Pest megye) 1 pozíció 

- Közép-Dunántúli Régió 1 pozíció 

- Nyugat-Dunántúli Régió 1 pozíció 

- Észak-Alföldi Régió 1 pozíció 

- Észak-Magyarország 1 pozíció 

- Dél-Alföldi Régió 1 pozíció 
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