
P Á L Y Á Z A T 

az utánpótlás leány/fiú szakág ifjúsági és serdülő válogatott edzői posztjának betöltésére 

 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség pályázatot hirdet az utánpótlás leány/fiú szakág ifjúsági 

valamint serdülő válogatott keretének (szakáganként 2 szakember) irányításával összefüggő edzői 

feladatok ellátására az alábbiak szerint:  

 

Feladatkör: 

- javaslattétel a válogatott keret sportolói összetételére;  

- közreműködés a keret szakmai munkájának, felkészülési programjának (edzés és 

nemzetközi versenyprogram) megtervezésében, összeállításában;  

- részvétel a válogatott keret szakmai programjának megvalósításában (edzésvezetés, 

koordinálás, nemzetközi versenyrészvételek); 

- szakmai beszámolók elkészítése (egyéni értékelések, edzésbeszámolók, 

versenybeszámolók); 

- együttműködés a válogatott felkészítését segítő szakemberekkel (pl.: sportmasszőr, 

erőnléti edző, keretorvos);  

- részvétel a hazai utánpótlás leány versenyeken, eseményeken;  

- részvétel az állami, központi vagy MOATSZ által rendezett edzőképzési 

programokban; 

- részvétel a sporttudományos mérések megtervezésében, értékelésében és az érintettek 

felé való közzétételében;   

- doppingellenes szabályok betartása és betartatása; 

- kapcsolattartás a válogatott kerettagok egyesületi edzőivel és törvényes képviselőivel;  

- a válogatott kerettag sportolók tanulmányi előmenetelének nyomon követése;    

- egyéb, a munkaköri leírásban részletezett feladatok ellátása  

 

Elvárások: 

- középfokú edző végzettség; 

- edzői szakmai gyakorlat, tapasztalat;   

- csapatmunkában való részvételi készség; 

- heti rendszerességgel történő munkavégzés (főállás) a leány/fiú szakágvezetővel 

történő egyeztetés alapján és részvétel valamennyi a válogatott központi 

felkészülésében szereplő nemzetközi eseményen; 

- alapvetően angol és/vagy német nyelv társalgási szintű ismerete;  

- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 

- a szakmai munkavégzéssel összefüggő nemzetközi és MOATSZ szabályzat ismerete  

 

 

 



 

Előnyök:  

- felsőfokú, szakedzői végzettség  

- több éves szakmai gyakorlat (nemzetközi színtéren is szerzett tapasztalatokat 

beleértve)  

- angol és vagy német nyelvvizsga  

- „B” típusú gépjárművezetői engedély 

 

A pályázati kiírás keretében a szerződés időtartama 2022. augusztus. – 2024. július 31.   

 

A személyes bemutatkozást, a motiváció és a tervezett szakmai koncepció leírását tartalmazó 

(minimum 3 maximum 5 oldalas) pályázatot a korosztályi megjelöléssel (tehát ifjúsági vagy 

serdülő keret) elektronikus formában a moatsz@moatsz.hu e-mail címre legkésőbb 2022. április 

15-ig (péntek) kérjük megküldeni.  

 

A MOATSZ Elnökségének határozata értelmében a beérkezett pályázatok kiértékelésében részt 

vesznek a női/férfi szakágért felelős alelnökök, az utánpótlás szakágvezetők, a főtitkár illetve a 

MOATSZ Szakmai és Edzőbizottsága.   

 

 

 

         Lajtai Kristóf 

             főtitkár 
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