
JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 

a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) 

ügyvezető igazgatói teendőinek ellátására 

A munkavégzés során ellátandó feladatkörök: 

- a MABÉOSZ ügyviteli szervezetének irányítása és ellenőrzése; 

- a küldöttgyűlések, elnökségi ülések előkészítése és lebonyolításukban való személyes 

közreműködés; 

- a MABÉOSZ gazdálkodásának irányítása, éves költségvetésének előkészítése 

és végrehajtása; 

- a területi szervezetekkel, körökkel, szakosztályokkal való kapcsolattartás; 

- a MABÉOSZ ingatlanai üzemképességének biztosítása. 

A munkakör betöltésének feltétele a felsőfokú végzettség és erkölcsi bizonyítvány megléte. 

A munkakört lehetőség szerint minél korábban kezdve, minimum napi 6 órás munkaviszony 

keretében kell ellátni. A munkavégzés órakerete és díjazása megállapodás szerint történik. 

Jelentkezés módja: 

- a titkarsag@mabeosz.hu e-mail címre, 

- vagy postai úton a 1387 Bp., Pf. 4. címre, 

- vagy személyes leadás útján a MABÉOSZ titkárságán (1064 Budapest, Vörösmarty u. 

65. szám alatt) 

- „ügyvezetői pályázat” megjelöléssel ellátott önéletrajzzal és elérhetőségeit, fizetési 

igényét és a munka felvételének kezdő időpontját tartalmazó motivációs levéllel. 

Jelentkezés határideje: 2021. április 30. 

Elbírálási szempontok a pályázó: 

- általános filatéliai ismeretei; 

- közgazdasági, és/vagy műszaki végzettsége; 

- informatikai ismeretei; 

- nyelvismerete; 

- vezetői tapasztalatai; 

- ismeretei a MABÉOSZ szervezetéről és annak működéséről. 

Önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat a 

MABÉOSZ kezelje abból a célból, hogy a jelen felhívásra történő jelentkezések közül a kiválasztást lebonyolítsa. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) 

előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely 

hozzájárulást Ön az önéletrajzának a fenti címre történő megküldésével adja meg. Tájékoztatjuk, hogy a 

megküldött önéletrajzának adatait, annak teljes tartalmát bizalmasan kezeljük, harmadik félnek az Ön tudta és 

beleegyezése nélkül nem szolgáltatjuk ki. 

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, zárolását, törlését. Tiltakozhat személyi adatainak kezelése ellen, jogainak megsértése esetén pedig 

jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentéssel 

élni. A MABÉOSZ az Ön adatait a MABÉOSZ Adatvédelmi Szabályzat 4.1.1 bekezdése a kiválasztási eljárás  

legkésőbb 2021. május 31-ig történő lezárásáig kezeli. Ezt követően az Ön pályázatát és személyes adatait 

nyilvántartásainkból és adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. 
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