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A Magyar TáncSport Szakszövetség (a továbbiakban: MTáSZ) Elnöksége (továbbiakban: 
elnökség) az MTáSZ szövetségi kapitányaira vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen szabályzat a Magyar TáncSport Szakszövetség Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elválaszthatatlan 7. számú mellékletét képezi. 

 

 

II. 

A SZÖVETSÉGI KAPITÁNY 

 

1) A szövetségi kapitány az MTáSZ elnöksége által kinevezett edző, aki iránymutatásaival 
és utasításaival segíti a nemzeti válogatottat továbbá a nemzet színeiben induló egyéni 
sportolókat illetve formációs csapatokat. 

2) A szövetségi kapitányt szakáganként, az adott szakág versenysportjáért felelős 
elnökségi tagjának előterjesztése alapján az MTáSZ elnöksége nevezi ki meghatározott 
időtartamra. 

 

 

1.§ 

A szövetségi kapitány feladatai és hatásköre 

 

1) A sportág világjátékok felkészülési programjának kidolgozása és megküldése a szakág 
versenysportjáért felelős elnökségi tagja részére. 

2) A nemzeti válogatott keret válogatási elveinek kidolgozása és megküldése a szakág 
versenysportjáért felelős elnökségi tagja részére. 

3) A jóváhagyott szabályozás alapján javaslattétel a nemzeti válogatott keret 
összeállítására, a válogatott keret válogatási elveinek betartásával. 

4) A válogatott keret éves felkészülési programjának kidolgozása. 

5) A válogatott keret edzőtábor(ok) és válogatott keret edzések szakmai feltételeinek 
megtervezése és megteremtése. 

6) Kapcsolattartás a válogatottak mellett működő szakemberekkel (külföldi és hazai 
válogatott keret edzők és oktatók), valamint más országok válogatottainak 
szakembereivel. 

7) Figyelemmel kísérni a válogatott keret tagjainak a sportegyesületekben végzett 
tevékenységét és munkakapcsolatot tartani a velük dolgozó edzőkkel. 

8) Kiemelt nemzetközi versenyeken való segítő közreműködés: - a saját és az MTáSZ által 
biztosított lehetőségekhez mérten – elkísérni a sportolókat a versenyekre, ott szakmai 
és sportdiplomáciai segítséget nyújtani számukra. 

9) Közreműködés az általános szakmai szövetségi feladatok ellátásában, részvétel a 
sportágfejlesztési programok és más szakmai dokumentumok elkészítésében. 

10) Feladatvállalás a sportág népszerűsítésében, igény szerint részvétel az adott szakág 
sportszakember képzésében és továbbképzésében. 

11) Mindazon szakmai feladatok ellátása, amelyek a válogatott keret működtetése 
érdekében az adott szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagjának előterjesztése 
alapján a szövetségi kapitány feladataként merül fel. 

12) Éves beszámoló készítése az MTáSZ elnöksége részére. 
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2.§ 

A szövetségi kapitány jogai kötelezettségei 

 

1) A szövetségi kapitány meghívás alapján jogosult részt venni a szakági bizottság ülésén. 

2) Kötelessége a szerződésben vállalt valamint e szabályzatban felsorolt feladatok 
elvégzése, és a szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagjának folyamatos 
tájékoztatása. 

3) A szövetségi kapitány feladatait az MTáSZ elnöksége által jóváhagyott szerződés 
alapján látja el, amelyben részletesen ki kell térni a szövetségi kapitány feladataira, 
jogaira és kötelezettségeire, valamint munkadíjára és a számára biztosított 
költségtérítés mértékére. 

 

 

3.§ 

A szövetségi kapitány felelőssége 

 
A szövetségi kapitány felelősséggel tartozik vállalt feladatai ellátásáért. 

 
 

4.§ 

A szövetségi kapitány munkájának felügyelete 

 

1) A szövetségi kapitány munkájának ellenőrzését a szakág versenysportjáért felelős 
elnökségi tagjának beszámolója alapján az MTáSZ elnöksége végzi. 

 

 

III. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1) Jelen szabályzat előírásait az Alapszabály és az SZMSZ mindenkori változásaihoz 
igazodva az MTáSZ elnökének aktualizálnia kell. 

 
 

5. § 

Hatályba léptető rendelkezések 
 

1) Jelen Szabályzatot az MTáSZ Elnöksége 2014. november 4-i ülésén /2014.(XI.4.) 
számú határozatával fogadta el. 

2) Jelen Ügyrend rendelkezéseit az elfogadás napját követő naptól kell alkalmazni. 

 
Budapest, 2014. november 4. 

  
 Sági István 
 elnök 


