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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Elnöksége az MNASZ Alapszabályának 38.§ (2) bekezdése alapján 
pályázatot ír ki a közeljövőben megüresedő Főtitkári munkakör betöltésére. 
 
A Főtitkár feladatait, az MNASZ Alapszabálya szerint, főfoglalkozású munkaviszony keretei között látja el. 
 
Feladatait az MNASZ Alapszabályának 38.§-a tartalmazza. Az Alapszabály elérhető az MNASZ honlapján, 
vagy az alábbi linken,  
https://www.mnasz.hu/uploads/documents/69/alapszabaly_20190126_netre.pdf  
 
 
A feladat betöltésének alapfeltételei: 
 
- büntetlen előélet, 
- felsőfokú végzettség, 
- sportvezetői tapasztalat, 
- irodai software-ek (Word, Excel, PowerPoint stb.) felhasználói szintű ismerete, 
- pénzügy, jogi ismeretek, tapasztalatok, 
- az autósport sportággal kapcsolatos alapismeretek, 
- „B” kat. gépjárművezetői engedély és saját gépkocsi, 
- angol nyelv legalább tárgyalási szintű ismerete. 
 
Elvárt kompetenciák: 
 
- sport iránti elkötelezettség, 
- magas szintű problémamegoldó és tárgyalóképesség, valamint kommunikációs készség, 
- felelősségteljes, önálló munkavégzésre való alkalmasság, 
- felelősségvállalás, megbízhatóság, 
- önálló munkavégzés, 
- jó szervezőkészség, gyors reagálási készség, terhelhetőség. 
 
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek, akik 
 
- gazdasági tervezés, hasznosítás, valamint a működéshez szükséges személyi állomány irányításában   
  rendelkeznek legalább 5 év szakmai tapasztalattal,  
- szervezetek vezetésében, üzemeltetésében rendelkeznek legalább 5 év szakmai tapasztalattal, 
- felsőfokú biztonságszervező végzettség, 
- további nyelvismerettel rendelkeznek, 
- az autósportban szervezői tisztségviselői szervezetvezetői gyakorlattal rendelkeznek, 
 
A munkakör betölthető a pályázat eredményének kihirdetését követően a munkaszerződés megkötését követően, 
azonnal. 
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A Pályázat beadásának módja: 
 
A pályázatot írásban kell benyújtani, a szakmai önéletrajzzal, motivációs levéllel, a bérigény  megadásával, 
valamint a végzettségeket igazoló iratok másolatával. 
A pályázatnak zárt borítékban, 2023. év március hónap 17. napján, 14 óráig kell beérkeznie a Magyar Nemzeti 
Autósport Szövetségnek címezve, a szövetség titkárságára, (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., III. emelet 301.) 
„Főtitkári pályázat” megjelöléssel. 
 
A Pályázat elbírálásának módja: 
 
A pályázatot az Elnökség és a Sporttanács tagjaiból felálló bizottság közösen bírálja el a pályázat beadását 
követő első elnökségi ülésig. A pályázat eredményéről minden pályázó írásbeli értesítést kap. 
 
Az MNASZ fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján, adott esetben a pályázók közül saját belátása szerint 
válasszon vagy a pályázatot eredménytelennek minősítse. 
 
 
 
Budapest, 2023. március 5. 


