
Beszámoló 

a VersenyTánc Szakfelügyelő Szervezet elnökségének tevékenységéről a 2012. év, és a 2013. év 

májusáig terjedő időszakról 

Tisztelt Tagság! 

A 2013-as Közgyűlésen a jelen VT Szaksz elnökségének is lejár a mandátuma, így mindenek 

előtt szeretném a kollégáim és egyben a magam nevében is megköszönni belénk vetett bizalmukat, 

amely alapján eddig teljesíthettük szolgálatunkat! Az alábbiakban a 2012. év és a 2013. év májusig 

vonatkozó időszakáról adjuk meg beszámolónkat. 

Vezetőségi értekezletek 

Az elmúlt évben a Vt. Szaksz elnöksége, drasztikusan csökkentett mennyiségben, 3 

alkalommal ült össze az Mtasz irodájában elnökségi ülés keretében. (oka; a költségvetés 

tehermentesítése lehetőségeinkhez képest!) Az értekezletek határozatképesek voltak. Ezen felül a 

napi munkához szükséges egyéb döntéseket, az előre kialakított munkaterv és munkamegosztás 

alapján, e-mail-es formában készítettük elő, szavaztuk meg, illetve jelöltük ki a végrehajtáshoz 

szükséges operatív pozíciókat. Határozatainkat az Mtasz honlapján hoztuk nyilvánosságra. A VT 

Szaksz elnökség munkamegosztását az alábbi táblázat tartalmazza; 

Németh Péter elnök, képviselet az elnökség felé, vezetőségi 
ülések előkészítése, e-mail-es ügymenet 
forgalom koordinálása, továbbképzések 
szervezése-lebonyolítása, pontozói vizsga 
szervezése-lebonyolítása, napi levelek, ügyek 
intézése, valamint a beszámoló elkészítése 

Horváth Ferenc elnök-helyettes, pontozói kijelölésekre tervezet 
előkészítése, kijelölések negyedéves 
összesítőjének előkészítése, besorolások 
vezetése, az elnök távollétében annak 
helyettesítése 

Bíró Csaba elnökségi tag, jegyzőkönyvek vezetése, tagság 
nyilvántartásának vezetése, besorolások 
előkészítése 

Lengyel Zoltán elnökségi tag, szakmai program elkészítése, 
pontozói vizsga szabályozásának elkészítése 

Debreczeni Attila elnökségi tag, pontozók munkájának 
ellenőrzése, a VT Szaksz alapdokumentumainak 
nyomon követése 

 

A Vt. Szakfelügyelő Szervezetben, 2013 áprilisban érvényes tagsággal rendelkezett;  

108 tag pontozóbíró, 

17 tag számlálóbíró  

Pontozás, Besorolás 

A pontozói kijelölések, elfogadások, illetve lemondások vagy tartalék kijelölések alapján 

nyilvántartott tábla adatmennyiségét és méretét figyelembe véve, itt nem szerepeltetjük, de 



természetesen bárkinek kérésére megadjuk a kért adatokat. Nyilvános hozzáférhető formátumban a 

pontozók korábban már betekintést kaptak ezen adatbázisba. 

A Vt Szaksz elnöksége ismételten foglalkozik a központi adminisztrációs program megtervezésével, 

illetve annak pályázat útján való elkészíttetésével. Ez a már korábban is felmerült igény, vagy forrás 

hiány, vagy egyéb okok miatt rendre elmaradt. Megléte azonban valóban elengedhetetlen! 

Az év folyamán folyamatosan ellenőriztük a kirívó pontozásokat. A feltárt eseteket megbeszélés 

formájában a tagság elé tártuk. 

Tapasztalataink szerint a pontozóbíró kollégák magukra nézve jelentősen nagyobb felelősséggel 

kezelik a szabályok összességét, külön tekintettel az Etikai Kódexre, mint az elmúlt években! Úgy 

gondoljuk, hogy a folyamatos tájékoztatás a képzéseken, továbbá annak a tudata, hogy valóban 

ellenőrizve van a szabályok betartása, jobb és egészségesebb etikai morált eredményezett. Bízunk 

benne, hogy a megkezdett utat a jövőben is folytatjuk! 

A szakmai egységesítés ügyében még további lépéseket kell tennünk, bár a képzéseken megjelent 

kollégák általános véleményét tekintve, az akarat és az igény meg van rá, csak a kereteket kell 

pontosítanunk! 

Kijelölések 

A Vt Szakági elnökség által engedélyezett versenyekre a pontozóbírók, és számlálóbírók 

kijelölését folyamatosan végeztük. A 2012-es év klubközi versenyein is figyelembe vettük a rendezők 

kérését, természetesen csak a szabályok adta lehetőségek közt maradva. A 2012. és a 2013. évi 

Magyar Bajnokságok kijelöléseinél azt is szem előtt tartottuk, hogy az előző évi Magyar 

Bajnokságokhoz képest ne ismétlődjenek a pontozóbírók, valamint a 3 területről érkező pontozóbírók 

(Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, Budapest) azonos arányban képviseltessék magukat. A 

kijelölésekkor –néhány esetben- előfordult, hogy olyan kollégát kértünk fel, akinek az adott 

időpontra érvényes külföldi helyszínre szóló felkérése volt. Ezért minden esetben elnézést kértünk az 

érintett kollégától, ugyanakkor ez a megnövekedett e-mailben történő szavazás hátránya. Az MTÁSZ 

irodájától távol hozott határozatok egyeztetése a csak az irodában rendelkezésre álló információkkal, 

nagyobb terhet jelent.  

A kijelölések során sokszor megakadt a munka a szabályokban rögzített 3 kötelező területi felkérés 

miatt. Különösen nagy gondot okozott ez a Területi versenyeken, illetve azon versenyidőszakokban, 

ahol egy napon, vagy hétvégén több verseny is megrendezésre került. Ennek feloldása érdekében a 

területi besorolások a VT Szaksz 2012/050903 sz. határozata értelmében az alábbiak szerint változik:  

Területi felosztás alapján 4 területre osztjuk az országot.  

1.Budapest Pest megye  

2.Dunántúl 

3. Bács- Kiskun megye, Csongrád megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Heves megye, 

Nógrád megye 

4.Békés megye, Hajdú-Bihar megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megy  

 

 



Díjazás 

A VT Szaksz 2012/050911 sz. határozatában rögzítette a versenyvezetői testület díjazásának 

emelését 2013. január 1-től az alábbiak szerint:  

Klubközi és kiemelt versenyek esetén 

A verseny vezető testület tagjainak díja 16.500 Ft + ÁFA (6 órás időtartamig), 6 óra után 

minden megkezdett óra kiegészítő díja 3.000 Ft + ÁFA. 

A számlálóbírók és a döntnök esetén a tiszteletdíj alapját képező időtartamot legalább 1 

órával növelni kell (pl.: így a legfeljebb 6 órás klubközi, ill. kiemelt verseny esetén a 

számlálóbírók és a döntnök tiszteletdíja legalább 19.500 Ft + ÁFA. 

A verseny vezető testület tagjai számára a tiszteletdíjon felül NAV normatíva szerinti 

útiköltség térítés kell fizetni. Amennyiben a verseny rendezője gépi számolást kér, és a 

számoláshoz szükséges infrastruktúrát a számláló biztosítja, akkor az eszközök használatáért 

a rendező - a rendező és a számláló közötti megállapodás alapján - használati díjat fizet. 

Verseny látogatás, belépő 

A VT Szaksz határozatával kérte a Mtasz elnökségét, hogy a korábbi elnökségi határozatot 

egészítsék ki a pontozóbírók, számlálóbírók körére is. Az elnökség határozatával támogatta a 

javaslatot, amely alapján tehát minden pontozóbíró, és számlálóbíró kolléga a rendezvényekre 

ingyen beléphet a licence kártyájának felmutatásával.  

2012-ben az alábbi pontozók pontoztak WDSF versenyeken: 

Borsos Anikó Kapronczai József Németh Péter Sándor Zoltán 
Borsos Nándor Kosa Roland Nagy Gyöngyi Somkuti Annamária 
Földházi Péter Lajtai Beatrix Őze László Szatmári-Nagy Szilvia 
Jánosi László László Attila Rimányi Judit Szűcs Simon 
Juhász Ágnes Lovas Henriett Sándor Judit Törökgyörgy József 
Zsilák Zsuzsanna Várhegyiné Rózsa   

 

WDSF továbbképzésre az alábbi pontozók jelentkezését továbbítottuk: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

WDSF licence-el rendelkező pontozóbírók: 

Balikóné Éva Barbulski Boris Bíró Csaba Borsos Anikó 
Borsos Nándor Dalotti Tibor Földházi Péter Dr. Hetei Zoltán 
Jánosi László Juhász Ágnes Lajtai Beatrix László Attila 
Lovas Henriett Németh Péter Őze László Rimányi Judit 
Sándor Judit Sándor Zoltán Somkuti Annamária Szűcs Simon 
Törökgyörgy József Várhegyiné Rózsa Závodszky Péterné Zsilák Zsuzsanna 

 

Pontozóbírói vizsga 

2012 novemberben megtartottuk pontozóbírói vizsgánkat. Az elmúlt évek talán legnagyobb 

létszámú jelentkezése 2012-ben volt. A 10 vizsgázó mindegyike sikeresen teljesítette a vizsga 

követelményeket. Vizsgájuk eredményéről, elismerő oklevelet adtunk át.  



Bevételek 

A Vt Szaksz 2012-2013 év vonatkozó beszámolási időszakában a képzéseiből, illetve a 

pontozóbíró vizsga bevételéből az alábbi táblázat alapján járult hozzá a Mtasz közös vagyoni 

helyzetéhez: 

dátum helyszín összeg 

2012.09.15-16 Pontozóbírói képzés 104.500 Ft 

2012.11.25 Pontozóbírói képzés 351.000 Ft 

2012.11.25 Pontozóbírói vizsga 540.000 Ft 

  Összesen: 995.500 Ft 

Továbbképzések szervezése 

Továbbképzések szervezésénél kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a táncsportban aktívan 

tevékenykedő pontozó- és számlálóbírók feladataikat továbbra is a szakmai elvárásoknak megfelelő, 

magas színvonalon lássák el.  

A fentieket is szem előtt tartva szándékunk továbbra is az volt, hogy ebben az évben is teljesítsük az 

évi 3 továbbképzés szervezését. A képzések részvételi díjának minimalizálásával pedig arra 

törekedtünk, hogy ezek minél többek számára elérhetőek legyenek. 

A 2012-es évben terveink ellenére két alkalommal volt pontozóbírói továbbképzés. A továbbképzések 

szervezésénél egyre nagyobb gondot okoz, hogy nehéz az időpontokat kiválasztani, szinte minden 

hétvégi napon van hazai táncverseny. A programok szervezése során a továbbiakban is elsődleges 

célunk, hogy folytatódjon a párbeszéd a pontozóbírók közt. Egyeztessük álláspontunkat a pontozóbírói 

szempontok értelmezése terén! Nagy örömünkre szolgált, hogy a kollégák éltek a kétnapos képzés adta 

lehetőségekkel, és kisebb-nagyobb érvek-ellen érvek ütköztetését felvállalták. A visszakapott válaszok 

alapján sikeresnek ítéljük meg a képzési napokat. Külön köszönjük azon kollégáknak, akik éltek a 

lehetőséggel és megírták nekünk, hogy mi a véleményük, illetve tapasztalatuk a képzésekről. A Vt 

Szaksz elnöksége munkájába folyamatosan beépítette a válaszokban adott javaslatokat, illetve a 

kérések listáját! 

A megtartott programok az alábbi táblázatban részletezett módon zajlottak: 

Dátum Program Előadó Jelen voltak Szaksz 
tagok 

2012. szept. 15. 

2013-as latin 
„iskolagyakorlatok” 

tervezete a 
pontozóbírói 

szempontok alapján 
 

Jánosi László – Lesi 
Ágota 

64 tag 

2013-as standard 
„iskolagyakorlatok” 

tervezete a 
pontozóbírói 

szempontok alapján 

Sándor Judit 

Kirívó pontozói munka 
– a 2012. első félévi 

pontozói munka 
értékelése 

Debreczeni Attila 

Pontozóbírói Fórum 1. Németh Péter 



2012. szept. 15. Etikai és tisztesség a 
pontozásban 

Inotai Csaba 
55 tag 

2012. szept. 15. Pontozóbírói Fórum 2. Németh Péter 

2012. nov. 25. 

Jelen és jövő építése a 
múlt pontozási 

tapasztalataiból! 

Somkuti Annamária 

74 tag 

Latin táncok alap - 
vonalak, - pózok, - 

ritmikák a pontozás 
egységesítése 

szempontjából! 

Móczó János 

Standard táncok alap - 
vonalak, - pózok, - 

ritmikák a pontozás 
egységesítése 

szempontjából! 

Fischer Mariann 

Pontozói Szabály 
ismeretek, egyebek 

Németh Péter, és 
vendég előadó: 

Sportolói Bizottság 
részéről 

 

A képzésekről a megjelent Kedves Kollégák írták; 

„…Elégedett vagyok, jól sikerült a hétvége, kreatív volt, tartalmas volt. A vitákban 

kulturáltan sikerült felsorakoztatni a rengeteg érvet minden témakörben, minden 

oldalról….” 

„ …Szimpatikus a kétnapos továbbképzési forma…” 

„…Változatos programot állítottak össze a kollégák, jó előadásokat, felkészült 

előadókat hallhattunk. Irányítottan és gondoskodással és kedvességgel ötvözték mind 

ezt...” 

„…Úgy éreztük, hogy javaslatainkat elmondhatjuk. Ere biztatást is kaptunk!...” 

„…Maga az elgondolás nagyon tetszett, jó az irány, …. , tényleg szükség van az 

egységesítésre. A vasárnapi aktív előadás kimondottan tetszett a Fórummal 

együtt!...” 

 

Továbblépési javaslatok 

Az elmúlt három év munkája alapján az alábbiakat javaslom megfontolásra a Szaksz új vezetőségének. 

1. Szükséges a pontozóbírók összeférhetetlenségét nem csak rokoni, hanem azonos 
egyesületben végzett oktatói/edzői tevékenység vonatkozásában is szabályozni.   

2. Célszerű a pontozóbírók „területi besorolásának” áttekintése. Egyrészt annak figyelembe 
vételével, hogy indokolt-e ilyen besorolás alkalmazása. Ha igen, akkor mi lehet ennek alapja 
(lakhely, oktatói/edzői tevékenység)? 

3. Indokolt a VT Szaksz vezetősége által szervezett éves továbbképzések számának 
felülvizsgálata, figyelembe véve a versenynaptár adta lehetőségeket. 



4. Javasolt a továbbképzések számát növelni, azok módszertanát, tematikus elrendezését 
fejleszteni. 

5. Érdemes az általános kommunikációt bővítésének teret adni, mind szakterületen belül, mind 
azon kívül. Ennek érdekében a központi adminisztrációs program bővítése során, a felkérések, 
regisztrációk, adattárolások egy egységes programba kerüljenek. 

 

A vezetőség három éves munkája végén ezúton is megköszönöm az MTÁSZ irodájának 

együttműködését. Jelentősen segítették munkánkat többek között  

 a kijelölések/felkérések kezelésében, 

 a pontozóbírói továbbképzések és a taggyűlések lebonyolításában.  
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

A VT Szakfelügyelő Szervezet kéri a 2012. év, illetve a 2013. év májusáig terjedő időszakra vonatkozó 

beszámolójának elfogadását! 

 

Tisztelettel, és Köszönettel, 

Németh Péter 

Vt Szaksz elnök 

Budapest, április 

 


