
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A Magyar TáncSport Szakszövetség Főtitkára pályázatot ír ki a megüresedő 
 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ-i posztra. 

 
A Gazdasági Ügyintéző feladatait főfoglalkozású munkaviszony (heti 30 vagy 40 óra) keretei között látja el. 
 
Feladatait: 

 házi pénztár kezelése a főtitkár irányítása és felügyelete mellett, a pénzkezelési szabályzat betartása  
 a beérkező számlák, nyilvántartása, pénzügyi teljesítése, előkészítése könyvelésre 
 a kimenő számlák elkészítése, nyilvántartása, könyvelésre előkészítése 
 a pénzintézetnél vezetett elszámolási számlákon történő ügyletek bonyolítása, nyilvántartása, 

könyvelésre előkészítése 
 könyvelés részére bizonylatok szolgáltatása előírt határidő szerint  
 kapcsolattartás a könyveléssel, bizottsági tagokkal, tagszervezetekkel, sportszakemberekkel, 

ügyfelekkel 
 számlák, pénztár és bankbizonylatok kontírozása, utalványoztatása 
 szükséges kimutatások, jelentések készítése 
 szerződés nyilvántartás vezetése, szerződések előkészítése, teljesítések ellenőrzése 
 készletbeszerzés, készletnyilvántartások elkészítése 
 költségvetés teljesítésének követése 
 leltározási és selejtezési feladatok ellátása 
 szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 
 kiadási és bevételi pénztárbizonylatok kiállítása 
 pénztárforgalom lebonyolítása, pénztárjelentés elkészítése 
 kiküldetési rendelvények elkészítése 
 állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások elkészítése  
 MTáSZ rendezvényeinek előkészítése és utómunkáinak elvégzése, szükség szerint MTáSZ 

rendezvényeken való részvétel 
 a főtitkár által elrendelt további feladatok végrehajtása 

 
 
A feladat betöltésének alapfeltételei: 

 büntetlen előélet, 
 irodai software-ek (Word, Excel, Access, PowerPoint, stb…) felhasználói szintű ismerete, 
 a feladat ellátásához szükséges minimum középfokú végzettség 
 

Elvárt kompetenciák: 

 sport iránti elkötelezettség, 
 magas szintű problémamegoldó és tárgyalóképesség valamint kommunikációs készség, 
 felelősségteljes, önálló munkavégzésre való alkalmasság, 
 felelősségvállalás, megbízhatóság, 

 önálló munkavégzés, 
 a tánc sportággal kapcsolatos ismeretek, tapasztalat, 
 jó szervezőkészség, gyors reagálási készség, terhelhetőség. 
 
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek, akik 

 hasonló területen szerzett tapasztalattal rendelkeznek, 
 további nyelvismerettel rendelkeznek. 
 
A munkakör betölthető: a pályázat eredményének kihirdetését követően legkorábban 2018. február 21.  
 
A nyertes pályázóval az MTáSZ munkaszerződést köt. 
 



Munkáltatói jogok gyakorlója: MTáSZ Főtitkár. 
 
A gazdasági ügyintéző fizetése (heti 30 vagy 40 óra): bruttó 142.500 forint/hó vagy 190.000 Ft/hó 
 
Egyéb juttatások: bérlet Budapesten, 30 % nettó szponzorszerzési jutalék. 
 
Munkavégzés helye: Magyar TáncSport Szakszövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Magyar Sport Háza 
III/313. iroda. Esetenként változó hazai és külföldi munkavégzési helyeken és hétvégén is el kell látnia feladatát. 
 
Munkavégzés ideje: heti 30 vagy 40 óra.  
 
Pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatnak e-mailben, 2018. február 20-án, 10:00 óráig kell 
beérkeznie az mtasz@mtasz.hu címekre. 
 
A pályázathoz e-mailben csatolandó dokumentumok: szakmai önéletrajz, motivációs levél, valamint a 
végzettségeket igazoló iratok másolatával. A szerződés megkötésének feltétele a büntetlen előélet  igazolása 
erkölcsi bizonyítvánnyal. 
 
A főtitkár döntésétől függően 3 hónap próbaidő köthető ki. 
 
A pályázatot a főtitkár bírálja el a pályázat beadását követően. A pályázat eredményéről minden pályázó e-
mailben értesítést kap.  
 
Az MTáSZ fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján, adott esetben a pályázatot  eredménytelennek 
minősítse. 

mailto:mtasz@mtasz.hu

