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A MAGYAR TÁNCSPORT SZAKSZÖVETSÉG 
2014. évi szakmai program- és költségvetés tervezete 

 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Magyar Olimpiai Bizottság által megküldött 

szempontrendszer alapján és a szövetség közgyűlése által jóváhagyott sportágfejlesztési koncepcióval 

összhangban elkészítette 2014. évi szakmai program- és költségvetés tervezetét, amelyet az alábbiakban 

mutatunk be. A Magyar TáncSport Szakszövetség jelenleg két szakágban (akrobatikus rock’n’roll és 

versenytánc) működtet versenyrendszert, a szakmai programban (ahol az indokolt) az elemzéseket és 

szakmai feladatokat szakáganként külön-külön jelenítjük meg. 

 

 

1. HELYZETELEMZÉS 

 

1.1. A sportág 2013. évi kvalifikációs versenyein, világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon 

elért eredményeinek értékelése  

 

A versenytánc szakágban minden évben a versenyszezon elején kerülnek megrendezésre magyar 

bajnokságaink. Ezen bajnokságok és az év folyamán az ország különböző területein megrendezésre kerülő 

ranglistaversenyek eredményei alapján biztosítja a Magyar TáncSport Szakszövetség versenyzői részvételét 

a kiemelt nemzetközi világversenyeken. A szövetség a világversenyekre való kiutazásokhoz nyújtott 

támogatással segíti, hogy versenyzőink, akik a hazai válogatóversenyeken kivívták a világversenyeken 

(Európa-bajnokság, Európa kupa, világbajnokság, világkupa) való indulás jogát, részt tudjanak venni 

korosztályuk kiemelt nemzetközi versenyein.  

 

Az idei évben 2013. december 1-ig az alábbi hazai kvalifikációs versenyek zajlottak le: 

 2013. január 26., 2013. február 16-17. TáncSport Magyar Bajnokságok 

 2013. március 23. Formációs Táncok Magyar Bajnoksága, Kűr Magyar Bajnokság 

 2013-ban megrendezett kvalifikációs ranglista versenyek: 

 Felnőtt-Ifjúsági Standard, Junior Tíztánc Ranglista (2013. március 2.) 

 Junior Latin Ranglista (2013. március 3.) 

 Felnőtt- Ifjúsági Latin, Junior Standard Ranglista (2013. március 9.) 

 Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc Ranglista (2013. április 13.) 

 Felnőtt- Ifjúsági Latin, Junior Tíztánc Ranglista (2013. május 11.) 

 Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard Ranglista (2013. május 25.) 

 Felnőtt-Ifjúsági Latin, Junior Standard Ranglista (2013. szeptember 14.) 

 Felnőtt-Ifjúsági Standard, Junior Tíztánc Ranglista (2013. október 12.) 

 Latin Formációs Ranglistaverseny (2013. október 12.) 

 Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Latin Ranglista (2013. november 9.) 

 Felnőtt-Ifjúsági Standard, Junior Latin Ranglista (2013. december 7.) 

Ezen versenyek alapján a Táncsport Világszövetség (World DanceSport Federation – WDSF) 

világversenyeire (vb, Eb) delegált párosok, formációs csapatok és eredményeik: 

 

Dátum Verseny megnevezése Helyszín Páros /Formáció neve Helyezés 

2013. 

február 9. 

WDSF Junior Latin 

Világbajnokság 

Bassano del Grappa 

(Olaszország) 

Rónyai Zoltán –  

Farkas Boglárka 
27. hely 

   
Pellei Mihály –  

Sedlakova Tereza 
36. hely 

2013. 

március 

29. 

WDSF Ifjúsági Standard 

Európa-bajnokság 

Cambrils 

(Spanyolország) 

Bence István –  

Kilin Dóra 
19. hely 

   
Marjanovic Petar –  

Kuti Kamilla 
48. hely 
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Dátum Verseny megnevezése Helyszín Páros /Formáció neve Helyezés 

2013. 

április 6. 

WDSF Felnőtt Latin 

Európa-bajnokság 
Krasnodar (Oroszország) 

Nagymihály Balázs –  

Szalai Ágnes 
31. hely 

 
Süttő Roland –  

Tombácz Anikó 
44. hely 

2013. 

április 20. 

Felnőtt Standard  

Európa-bajnokság 
Aarhus (Dánia) 

László Csaba – 

Páli Viktória 
20. hely 

   
Szepesi József –  

Farkas Bettina 
36. hely 

2013. 

április 27. 

WDSF Ifjúsági Tíztánc 

Európa-bajnokság 
Chisinau (Moldova) 

Horváth Kende Soma –  

Karcagi Laura 
17. hely 

2013. 

május 18. 

WDSF Formációs Latin 

Európa-bajnokság 
Vilnius (Litvánia) Gála TE (Zalaegerszeg) 8. hely 

   Savaria TSE (Szombathely) 11. hely 

2013. 

június 8. 

WDSF Tíztánc Európa-

bajnokság 

Szombathely 

(Magyarország) 

Hegyes Bertalan János -  

Kis Violetta 
12. hely 

2013. 

június 23. 
WDSF Ifjúsági Latin Eb Sudak (Ukrajna) 

Hidi Balázs – Szőke 

Zsuzsanna 
16. hely 

 
Horváth Kende Soma – 

Karcagi Laura 
43. hely 

2013. július 

13. 
WDSF Ifjúsági Latin Vb Chengdu (Kína) 

Katona András – Kovács 

Klára 
53. hely 

2013. 

szeptembe

r 7. 

WDFS Standard Kűr Vb Peking (Kína) László Csaba – Páli Viktória 9. hely 

 Budai Attila – Barna Lilla 12. hely 

2013. 

szeptembe

r 8. 

WDFS Latin Kűr Vb Peking (Kína) 
Hende Máté – Karcagi 

Dalma 
14. hely 

2013. 

szeptembe

r 21. 

WDSF Ifjúsági Standard 

Vb 
Brassó (Románia) Bencze István – Kilin Dóra 17. hely 

 
Marjanovic Petar – Kuti 

Kamilla 
45. hely 

2013. 

október 5. 

WDSF Senior I Standard 

Vb 
Drezda (Németország) Cseh István – Ádám Laura 43. hely 

 
Szabó Zsolt – Szabó-Ónodi 

Valéria 
45. hely 

2013. 

október 26. 
WDSF Junior Standard Vb Moszkva (Oroszország) 

Rónyai Zoltán – Farkas 

Boglárka 
21. hely 

 
Kulják Krisztián – Bálint 

Nikoletta 
23. hely 

2013. 

november 

2. 

WDSF Junior Tíztánc Vb Riga (Lettország) 
Rónyai Zoltán – Farkas 

Boglárka 
10. hely 

2013. 

november 

2. 

WDSF Senior I Latin Vb 
Usti nad Labem 

(Csehország) 

Szabó Zsolt – Szabó-Ónodi 

Valéria 
41. hely 

2013. 

november 

16. 

WDSF Tíztánc Vb Bécs (Ausztria) 
Hegyes Bertalan János – 

Kis Violetta 
20. hely 



32/3 

 

 

2013. 

november 

23. 

WDSF Standard Vb Kijev (Ukrajna) László Csaba – Páli Viktória 20. hely 

 
Szepesi József – Farkas 

Bettina 
49. hely 

2013. 

november 

23. 

WDSF Senior II Latin Vb 
Salsomaggiore 

(Olaszország) 
Kiss Mihály – Bánkúti Ágnes 5. hely 

2013. 

november 

30. 

WDSF Felnőtt Latin 

Európa-bajnokság 
Berlin (Németország) 

Nagymihály Balázs –  

Szalai Ágnes 
24. hely 

 
Süttő Roland –  

Tombácz Anikó 
66. hely 

Magyarország a versenytánc területén az erős középmezőnyhöz tartozik. Célunk, hogy a nemzetközi 

mezőnyben a helyzetünk stabilizálódjon, és lehetőség szerint fokozatosan közelítsük meg az élmezőnyben 

táncoló párosokat. A szövetség célja a szomszédos országokkal történő megállapodás alapján biztosítani 

versenyzőiknek a részvételi lehetőséget a hazai versenyrendszerben, illetve visszafelé ugyanezt mindkét 

szakágunk versenyzői számára, ezzel is növelve a versenyeken szerzett tapasztalatok, eredmények 

mennyiségét. Az erre vonatkozó személyes megbeszéléseket már megkezdtük ebben évben. 

 

 

Akrobatikus rock'n'roll szakágunkban az eddig megrendezésre került WRRC (Rock and Roll 

Világszövetség - World Rock and Roll Confederation) világversenyeken való szereplés értékelése vegyes, 

sajnos több dobogós eredményre számítottunk, azonban még így is szép számmal sikerült döntős 

helyezéseket és a formációs kategóriában világbajnoki ezüst és aranyérmeket szereznünk. Czanik László és 

Bujtor Sára serdülő kategóriában vezeti a WRRC világranglistáját, junior kategóriában Jurecska Bálint és 

Kispál Luca a harmadik helyen áll. Rajtuk kívül ebben a kategóriában még két páros szerepel a világranglista 

első tíz helyezettje között, Deli Alex és Varga Alexandra a negyedik, míg Ilcsik Márk és Novák Dorottya a 

hetedik helyen. A felnőtt ’B’ kategóriában két páros van a legjobb tíz között, Bánhidi Dániel és Révész Panna 

a második, Ihász Tibor és Rajnai Barbara az ötödik helyen állnak a világ legjobbjai között. 

 

Dátum Helyszín Páros /Formáció neve Verseny Helyezés 

2013.04.20. Krakkó Ihász Tibor- Rajnai Barbara WRRC Felnőtt B Világkupa 5. hely 

2013.04.20. Krakkó Bánhidi Dániel- Révész Panna WRRC Felnőtt B Világkupa 12. hely 

2013.06.01. Genf Bánhidi Dániel – Révész Panna WRRC Felnőtt B Világkupa 2. hely 

2013.06.01. Genf Ihász Tibor – Rajnai Barbara WRRC Felnőtt B Világkupa 6. hely 

2013.10.05. Sofia Bánhidi Dániel – Révész Panna WRRC Felnőtt B Világkupa 2. hely 

2013.10.05. Sofia Ihász Tibor – Rajnai Barbara WRRC Felnőtt B Világkupa 9. hely 

2013.04.20. Krakkó Czanik László- Bujtor Sára WRRC Serdülő Világkupa 2. hely 

2013.04.20. Krakkó Baumgartner Dániel- Babos Dominika WRRC Serdülő Világkupa 12. hely 

2013.06.01. Genf Czanik László- Bujtor Sára WRRC Serdülő Eb 12. hely 

2013.07.13. Rimini Czanik László- Bujtor Sára WRRC Serdülő Világkupa 1. hely 
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Dátum Helyszín Páros /Formáció neve Verseny Helyezés 

2013.07.13. Rimini Kende Balázs –Kundrát Fanni WRRC Serdülő Világkupa 11. hely 

2013.07.13. Rimini Baumgartner Dániel – Babos Dominika WRRC Serdülő Világkupa 12. hely 

2013.10.05. Sofia Czanik László – Bujtor Sára WRRC Serdülő Világkupa 1.hely 

2013.04.20. Krakkó Ilcsik Márk- Novák Dorottya WRRC Junior Világkupa 4. hely 

2013.04.20. Krakkó Jurecska Bálint- Kispál Luca WRRC Junior Világkupa 9. hely 

2013.06.01. Genf Ilcsik Márk- Novák Dorottya WRRC Junior Eb 2. hely 

2013.06.01. Genf Deli Alex- Varga Alexandra WRRC Junior Eb 8. hely 

2013.06.01. Genf Jurecska Bálint- Kispál Luca WRRC Junior Eb 11. hely 

2013.07.13. Rimini Jurecska Bálint – Kispál Luca WRRC Junior Világkupa 7. hely 

2013.07.13. Rimini Ilcsik Márk – Novák Dorottya WRRC Junior Világkupa 10. hely 

2013.07.13. Rimini Deli Alex – Varga Alexandra WRRC Junior Világkupa 11. hely 

2013.10.05. Sofia Ilcsik Márk Novák Dorottya WRRC Junior Világkupa 3. hely 

2013.10.05. Sofia Deli Alex – Varga Alexandra WRRC Junior Világkupa 6. hely 

2013.10.05. Sofia Aleksza Attila – Telek Dominika WRRC Junior Világkupa 8. hely 

2013.11.02. Sztpétervár Ilcsik Márk – Novák Dorottya WRRC Junior Vb 8. hely 

2013.11.02. Sztpétervár Deli Alex – Varga Alexandra WRRC Junior Vb 10. hely 

2013.03.23. Lyon Szupergirls WRRC Női nagyformációs Eb 4. hely 

2013.03.23. Lyon Invictus WRRC Női nagyformációs Eb 5. hely 

2013.03.23. Lyon Ladies WRRC Női nagyformációs Eb 7. hely 

2013.07.14. Rimini Soldiers WRRC Junior Formációs Vb 1. hely 

2013.10.12. Prága Szupergirls WRRC Női nagyformációs Vb 2. hely 

2013.10.12. Prága Invictus WRRC Női nagyformációs Vb 9. hely 

2013.11.02. Sztpétervár Party Girls WRRC Junior Formációs Vb 1. hely 

2013.11.02. Sztpétervár Kész Cirkusz WRRC Junior Formációs Vb 4. hely 

2013.11.02. Sztpétervár Corals WRRC Junior Formációs Vb 7. hely 

 

Az akrobatikus rock and roll sajnos abban a speciális helyzetben van, hogy a nemzetközi versenyeken szinte 

kizárólag európai sportolók indulnak. Ez abból eredeztethető, hogy a versenysport elterjedésekor Európa 

olyan magas színvonalat ért el, hogy a távolabbi kontinensek versenyzői nem tudtak komoly eredményeket 
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elérni és ezért – nem olimpiai sportág lévén – nem kívántak komoly erőfeszítést tenni a versenyzők 

képzésére, versenyeztetésére. Ezt a problémát a WRRC most egy komoly, minden kontinensre kiterjedő 

programmal kívánja orvosolni. Az első siker ezen a téren, hogy ebben az évben Ázsia képviseletében 

elsőként – magyar szakemberek közreműködésével – India csatlakozott a nemzetközi vérkeringéshez. Az 

elkövetkező néhány évben – a programnak köszönhetően – várhatóan ugrásszerűen megnő a 

versenyrendszerbe belépő kontinensek, tagországok és versenyzők létszáma.  

 

1.2. A sportág 2014. évre tervezett szakmai programja 

Az egyes feladatoknál megjelöltük azok tervezett költségét, azok forrásait a szakmai programhoz tartozó 

költségvetés tartalmazza.  

Versenytánc szakág versenysportjának területén 

 

1. A jelenlegi versenyszabályzat átalakítása, melynek célja a jobb átláthatóság, érthetőség, 

használhatóság. Formai és tartalmi változtatások, valamint új szabályok bevezetése szükséges. 

Célunk 2014. január 1-től az új szabályzat hatályba helyezése. 

 

2. Figurakatalógus újragondolása. Cél: a versenyzők, pontozók, trénerek, döntnökök, asszisztensek 

oktatásának rendszerezése. /E-D-C osztály figuraanyagának kiválasztása, a javasolt koreográfiák 

kidolgozása, letáncolása, online segédanyagok elkészítése./ Első lépés a figurakatalógus 

osztályokra bontása és a javasolt koreográfiák elkészítése. 

 

3. Felnőttképzés területén a cél: a tánccal foglalkozó szakemberek minőségi oktatásának 

megszervezése, oktatási anyagok kidolgozása és intézményekbe való eljuttatása, javasolt trénerek, 

tanárok listájának elkészítése, végzett oktatók, trénerek regisztrálása, minősítése. Kapcsolattartás a 

Táncművészeti Főiskolával és a Semmelweis Testnevelési Egyetemmel. 

 

4. Pontozók, trénerek, döntnökök képzése területén célunk az értékrend, az elképzelés és a tudásszint 

egységesítése. Táncosok és tánccal foglalkozó szakemberek konferenciájának megszervezése, 

oktatási anyagok elkészítése, külföldi szaktekintélyekkel való közös együttműködés. 

5. A versenysport területén fontosnak tartjuk a versenyrendezéssel kapcsolatos elvárások pontos 

megfogalmazását, és azok végrehajtásának ellenőrzését, valamint igény szerinti módosítások 

bevezetését és végrehajtását. Ennek eredménye lenne a versenyek színvonalának folyamatos 

javulása. 

6. A versenytánc szakágban kiemelt célunk a 2017. évi Világjátékokra történő felkészülés megkezdése. 

7. Az élsport területén a szövetség legfontosabb feladata, hogy a nemzetközi versenyeken a lehető 

legmagasabb szinten képviseljék hazánkat versenyzőink, célunk a már korábban megszerzett 

eredmények és a kivívott elismertség megtartása, valamint a többi szakterületen a sikeresség 

további fokozása. Ennek egyik fontos eszköze a versenyeken való részvétel és a válogatott 

kerettagok felkészülésének hatékonyabb és nagyobb mértékű támogatása. 

8. A 2014. évi TáncSport Magyar Bajnokságok – eddigi nevéhez méltó – különlegesen igényes 

megszervezése és lebonyolítása. 

9. További cél a nemzetközi versenyeken induló párosok számának és eredményességének növelése 

valamint a hazai rendezésű nemzetközi versenyek és az azon résztvevő versenyzők számának 

növelése. 

10. Az utánpótlás nevelés területén a szövetség érdeke és célja kettős: egyrészt a sportágunkat 

választó fiatalok megtartása, másrészt minél több ember megnyerése a táncsportnak. Az utánpótlás 

nevelés területén cél egy egységes nevelési szisztéma kialakítása, amelyben nagy szerepet kell 

kapnia a tehetségek minél korábban történő kiválasztásának és a nemzetközi élsportba való 
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bevonásának. Versenytánc szakágban célunk az utánpótlás-korú versenyzők nemzetközi élvonalhoz 

történő felzárkóztatása, valamint a kiemelt világversenyeken való minél eredményesebb 

szerepeltetése. Az utánpótlás nevelés területén kitűzött legfőbb cél a létszám növelése, ennek 

eléréséhez az egyesületi szakemberekkel való szoros együttműködés szükséges. A tanfolyamok és 

iskolarendszerű oktatás révén könnyű megszerettetni a táncot a fiatalabb gyerekekkel, akiknek 

azután továbbfejlődési és sportolási lehetőséget az egyesületi keretek között történő aktív táncsport 

gyakorlása jelenthet. 

Akrobatikus rock and roll szakág versenysportjának területén 

1 Az oktatási intézményekben folyó középfokú edzőképzések tematikájának egységesítése, oktatók és 

vizsgáztatók kijelölése a szakmai eredmények figyelembevételével. 

 

2 Edzői, pontozóbírói, versenyfelügyelői, számlálói továbbképzési rendszer működtetése hazai és 

nemzetközi tapasztalatok alapján. 

 

3 Versenyrendszer működtetése, folyamatos fejlesztése, versenyrendezéssel kapcsolatos elvárások 

pontos meghatározása és azok végrehajtásának ellenőrzése, az igény szerinti módosítások 

megfogalmazása és végrehajtása. 

 

4 A szakági válogatott keret edzéseinek külföldi trénerek, hazai eredményes szakemberek és neves 

sporttudományi és egyéb szakemberek bevonásával történő lebonyolítása. 

 

5 A sportdiplomáciai tevekénység bővítése, intenzitásának növelése, a nemzetközi közgyűléseken 

való aktív részvétel, szerepvállalás a sportág nemzetközi munkájában.  

Amennyiben sportolóink versenyeztetését az eddigieknél komolyabb összegekkel tudjuk támogatni, 

szeretnénk sportdiplomatáink, szakembereink nemzetközi sportéletben való részvételét, nemzetközi 

szerepvállalását is lehetővé tenni, segíteni. Tervezzük, hogy kiemelt nemzetközi versenyekre a 

sportolók mellett sportdiplomatáink is ki tudjanak utazni kísérőként, valamint a WRRC közgyűlésein 

és találkozóin aktív csapattal képviselhessük a magyar szakembereket. A magyar sportolók és 

szakemberek jelenleg komoly nemzetközi megbecsülésnek örvendenek, ezt a pozíciót kívánjuk 

megtartani és erősíteni. Ez most, amikor a WRRC nagy energiát, munkát fordít a tagországok 

kibővítésére, még fontosabb feladatunk. Éves szinten hozzávetőleg 12-15 olyan kiemelt nemzetközi 

versenyünk van, amelyre delegációt küldenénk. 

 

6. Kiemelt nemzetközi versenyekre történő delegálás, az azokon való részvétel biztosítása, 

elősegítése, ezen versenyekre az edzők valamint a szövetségi képviselők részvételének biztosítása, 

A WRRC versenynaptár sajnos ebben a pillanatban még nagyon hiányos, nem kerültek fel a 

világkupa sorozat állomásai, valamint az Európa-bajnokságok helyszínei. Az előző évek gyakorlata 

azt mutatja, hogy a szövetség rendelkezésére álló utazási keret összeg rendkívül alacsony (éves 

szinten hozzávetőleg 1 200 000 Ft) volt. 

 

Dátum Helyszín Versenyek Delegálás Költség/fő Összköltség 

2014.10.11. Graz- AUT 

WRRC Felnőtt 

Lányformációs Vb, 

World Masters ’A’ 

3x16 fő,  

2 páros,  

5 edző 

15 000 Ft/fő 855 000 Ft 

2014.11.01. Moszkva- RUS World Masters ’A’ 2 páros, 2 edző 80 000 Ft/fő 480 000 Ft 

2014.11.01. Schaffhausen- SUI 

WRRC Junior 

Lányformációs, Páros 

Serdülő és Junior Vb, 

3x12 fő,  

6+2 páros,  

6 edző 

50 000 Ft/fő 2 900 000 Ft 

 

A fenti táblázat három kiemelt nemzetközi verseny sportolókra és edzőkre háruló költségeit tartalmazza. 

Ezen a területen mindenképpen szükséges és fontos cél a rendelkezésre álló keret növelése. Az útiköltség 
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támogatások az elért eredmény és a távolság függvényében kerülnek kifizetésre tagszervezeteink számára. 

A 2014-es évben a táblázatban szereplő versenyek mellett további három Európa-bajnokság és legalább hat 

világkupa verseny megrendezése várható, előreláthatólag többek között az alábbi helyszíneken: Rimini, 

Lyon, Szentpétervár, Krakkó, Genf, ezért erre a feladatra 2014-re összesen 2 000 000 forintot terveztünk. 

 

 

Terveink a szabadidősport területén 

 

A Szabadidő- és a Fogyatékkal élő emberek táncsport szakterületének felépítése 2013. májusában 

megkezdődött. Magyarországon a tánc területén számtalan magán, civil és állami szervezetekben 

működnek mozgalmak, csoportok és intézmények.  

A szövetség szabadidős táncsportjának területén legfontosabb céljaink 

1. Az együttműködés lehetőségeit felépíteni a fent említett szervezetekkel. 

2. A versenytánc és az akrobatikus rock’n’roll sport utánpótlás létszámának növelése. 

3. Az MTáSZ keretén belül összefogni a különböző táncműfajokat, amelyek sokoldalú szakmai és 

tömegbázist biztosítanak a táncsportnak.  

4. Szemléletformálás a táncsport és az egyéb táncterületek népszerűsítése érdekében. 

5. Alternatív lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére minden korcsoportnak. 

6. A táncot rekreációs sportként űzők számának növelése a gyermekek, tánciskolások, diákok, 

felnőttek és nyugdíjasok körében. 

7. A táncban, mint egészségmegőrző tevékenységben, rejlő kapcsolatteremtő lehetőségek maximális 

kihasználása. 

8. A szabadidő területén kitűzött célok végrehajtása érdekében egységes program és tematika 

kidolgozása speciális szakmai anyag összeállításával (népek tánca, hagyományos társasági 

táncok). 

A fenti célok elérésének eszközei 

1. A népszerűsítés érdekében két országos flashmob rendezvény megvalósítása. 

2. „HungaRock” (Jive, Swing, Rock’n’Roll, Boogie-Woogie, stb. stílusok) és  

3. „Hungaro Latin Show” (latin versenytánc, latin klub, latin line, stb. stílusok) versenyek rendezése. 

4. A Magyar Szabadidő TáncSport Fesztivál sorozat megindítása minden korosztály bevonásával 

(gyermek, ifjúsági, felnőtt, szenior). 

5. A versenyrendszer felépítéséhez a szabályzatok és figurakatalógusok kidolgozása. 

6. Minősítő versenysorozatok és a Magyar Tánciskolák Bajnokságának megrendezése. 

7. Szakmai képzések és továbbképzések szervezés szakembereink számára. 
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Terveink a fogyatékkal élő emberek táncsportjának területén 

 

A fogyatékkal élők táncsportjának területén legfontosabb céljaink 

1. A fogyatékkal élő emberek táncsportja területén az együttműködés lehetőségeinek megteremtése a 

már működő aktív táncosokkal, csoportokkal, célunk az integráció lehetőségének biztosítása minden 

érdeklődő számára. 

2. Kvalifikációs versenyrendszer kidolgozása és működtetése több kategóriában, Magyar 

ParaTáncSport Bajnokság rendezése. 

3. Évente egyszer, a nyári időszakban Magyar ParaTáncSport Fesztivál és tábor szervezése. 

4. Minden korosztályt bevonni (gyermek, ifjúsági, felnőtt, szenior) a szakterület sportéletébe, sportolási 

lehetőség biztosítása a fogyatékkal élő emberek számára mind szabadidő-, mind versenyszinten. 

 

A fenti célok elérésének eszközei 

1. A népszerűsítés és a közös siker érdekében bemutatók szervezése az MTáSZ versenyein és a 

korábban említett flashmob rendezvényeken hazai és külföldi (világbajnok párosok) táncosok 

meghívásával.  

2. Versenyrendszer felépítéséhez a szabályzatok, figurakatalógusok kidolgozása az érvényes 

nemzetközi szabályzatok alapján. 

3. A fogyatékkal élő emberek táncsportjával kapcsolatban fejlesztési elképzelések kialakítása, 

képzések és továbbképzések megszervezése és lebonyolítása, eszközök beszerzése. 

 

Terveink az iskola, diák és egyetemi sport területén 

 

A 2013. évi szervezeti átalakítás következtében az idei évtől az elnökségen belül külön személy felelős a 

táncsporttal kapcsolatos képzésekért, továbbképzésekért, az iskolai, diák és egyetemi sportért. Ezen a 

területen is megkezdtük a programok kidolgozását, ezek várhatóan a jövő év elejére készülnek el és öltenek 

konkrét formát. 

 

Konkrét tervek a 2014-es évre: 

1. Diákolimpia szervezése.  

2. Iskolákban bemutatók szervezése, toborzás. 

3. A művészeti iskolák bevonása 

 

 
1.3. Jelenlegi szakmai és infrastrukturális feltételekben tervezett változások és azok költségei 

 

A sportág szervezeti és irányítási rendszere 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség jelenleg amatőr versenyrendszert működtet. A versenyzők elsősorban 

sportegyesületi kereteken belül, ritkább esetben sportvállalkozással kötött sportszerződés alanyaiként vagy 

sportiskolák tanulóiként sportolnak, amiért díjazásban nem részesülnek, legfeljebb a versenyre utazások 

költségeit térítik meg számukra a sportszervezetek. 2014-re tervezzük a versenytánc szakágon belül a 

hivatásos (professzionista) terület munkájának beindítását, bekapcsolódásunkat a nemzetközi 

versenyrendszerbe (WDSF PD – Professzionista Divízió). A jövő évtől már folyamatosan szeretnénk 

versenyzőket delegálni a WDSF professzionista versenyeire is. 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség két szakága révén működteti a hazai versenyrendszert, és a kiemelt 

versenyek (Magyar Bajnokságok, ranglistaversenyek) eredményei alapján biztosítja a versenyzők számára a 

részvételt a nemzetközi világversenyeken. A Magyar TáncSport Szakszövetség irányítását a szövetség 

közgyűlése, elnöksége, bizottságai látják el és az operatív tevékenységet a szövetség irodájának 

munkatársai végzik. A szövetség legfőbb szerve a tagszervezetek képviselőiből álló közgyűlés. A két 

közgyűlési közötti időszakban a képviselő és ügyintéző szerv a közgyűlés által megválasztott kilencfős 

elnökség. A hatékonyabb feladatmegosztás és működtetés, irányítás érdekében az idei év elején szervezeti 

átalakítást hajtottunk végre, a korábbi ötfős elnökség kibővítve, területenként külön-külön személyi felelőssel 

működik.  
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A különböző szakfeladatokat az adott szakágban működő, elnökség által kinevezett szakbizottsági tagok 

segítik. A szövetség az előbb említett két szakági bizottság (versenytánc és akrobatikus rock’n’roll) mellett 

állandó jelleggel egy háromfős ellenőrző testületet, egy ötfős fegyelmi bizottságot és egy háromfős sportolói 

bizottságot működtet. A szövetség biztonsági bizottságának tagjai felkérés alatt állnak. 

 

Az adminisztratív feladatokat a szövetség irodájának munkatársai végzik a főtitkár irányítása mellett. A 

Magyar TáncSport Szakszövetségben három fizetett alkalmazott dolgozik: két fő teljes munkaidőben, egy fő 

pedig hat órás munkaviszonyban. A 2014-es évtől a jelenleg hat órás alkalmazásban lévő adminisztrációs 

munkatársunk újra nyolc órában kerül foglalkoztatásra. 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség működését a hatályos törvényeken és jogszabályokon felül saját 

szabályzatai szabályozzák, amelyek a következőek: Alapszabály, Versenyszabályzatok, Igazolási – és 

Átigazolási Szabályzat, Sportfegyelmi Szabályzat, Gazdálkodási Szabályzat, Pénzügyi Szabályzat, Vagyoni 

értékű Jogok Hasznosításáról Rendelkező Szabályzat, Dopping Szabályzat, Sportrendezvények 

biztosításáról Szóló Szabályzat, Képesítési Szabályzat, Etikai Kódex. E szabályzatok és a szövetségben 

dolgozók munkája garantálják a szövetség hatékony és célszerű működését. A 2012-es évben megkezdett 

átfogó szabályzataktualizálási munkálatokat a 2013-as és 2014-es évben is folytatjuk, ennek a feladatnak a 

várható befejezése 2014 közepére várható. 

 

A szövetség szervezeti és irányítási rendszerének folyamatos működése biztosított a Magyar Sport Házában 

kialakított irodahelyiségekben. Az irodai adminisztráció elektronikus úton történő munkavégzése szintén 

biztosított, továbbá a számítógéppark lépcsőzetes fejlesztése is megoldott. A bizottsági munka 

hatékonyságának növelésére jó módszer a bizottság saját munkatervének kialakítása, és folyamatos 

ellenőrzések beiktatása.  

 

A sportirányítás tavalyi változása valamint az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célok 

elérése érdekében az eddigi gyakorlatot alaposan átgondolva márciusban végrehajtottuk a szövetség 

szervezeti felépítésének módosítását. A májusi tisztújítást követően azonnal megkezdődött az új irányítási 

rendszer működtetése, az idei és a 2014-es feladata ezen a területen elsősorban a jól előkészített és 

elindított átalakítások által biztosított keretek nyújtotta lehetőségek kihasználása és tartalommal való 

megtöltése. 

 

A sportág finanszírozása területén 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a 2014. évre egy új szponzorációs stratégiát dolgozott ki, 

sportmarketing cégekkel kötött együttműködési megállapodásokat, amelyeken keresztül hatékonyabbá 

tenné az üzleti szférában mozgó cégek szerepvállalását a szakszövetség költségeinek finanszírozásában. 

A sportpályázatokon való sikeres részvételt pályázatíró cégekkel kötött keret megállapodás segíti. Ezen 

cégek folyamatos pályázatfigyeléssel, és a szakmai anyagok elkészítésével segítik a sikeres pályázati 

részvételt. Mindkét területen a költségek szabályozása érdekében csak sikerdíjas rendszerben történik 

kifizetés a partnereink felé. 

 

A szponzori kapcsolatok kiépítése és tárgyalások sikerének egyik fontos eleme volt egy bemutatkozó kisfilm 

elkészítése. A másik fontos tényező a mai modern világban egy jól működő modern honlap, amely 2013 év 

végére már minden funkciójában használható lesz. A honlap látogatottságával és sikeres működésével a 

leendő szponzorok a reklámjaikkal még több az általuk fontosnak talált célcsoporthoz tudnak eljutni. Ezen 

feladatok saját erőből nem oldhatóak meg, ezért külsős stúdiót és honlap készítő céget kell bevonnunk.  

 

Ezen területeken szerzett tapasztalatainkat folyamatosan átadjuk tagszervezetink felé, hogy ezzel is 

segítsük működésüket, és szélesítsük a partnereikkel lehetséges együttműködés feltételeit.  

 

A területen elsődleges feladatunk a hiteles adatokon alapuló szakmai fejlesztési koncepció és költségvetés 

készítése. Az elkészült dokumentum segítségével célunk az állami sportirányítóknak, önkormányzati 

vezetőknek sportágunk értékeinek bemutatása, fejlesztéseinkhez támogatásuk megnyerése, minden hazai 

kiemelt és nemzetközi versenyre, magyar bajnokságra meghívó küldése (MOB elnök, főtitkár, sportért felelős 

államtitkár, terület országgyűlési képviselőinek, polgármestereinek). 
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Az állami támogatás jelenlegi rendszere költségvetésünk maximum 1/5-ét teszi ki. Pályázati tevékenységünk 

is kevésbé volt eddig hatékony. Az állami finanszírozás területén rendkívül fontos lenne a működési 

támogatás legalább 10 millió forinttal való növelése (akár címkézett felhasználással), illetve olyan állami 

pályázati lehetőség megteremtése, amely valós lehetőséget teremt a szakszövetségeknek további 5-10 

millió Ft-hoz való hozzájutásra. Ez a nagyságrend lehetőséget biztosítana nemzeti válogatottaink 

felkészítésére (8 M Ft), Eb-n, vb-n való részvételük költségeinek fedezésére (9,5 M Ft),), edzők, 

pontozóbírók, döntnökök képzésére (3,5 MFt). Távlati cél egy nemzeti edzésközpont létrehozása, melynek 

alapja állami vagy uniós pályázati források elnyerése és önkormányzati támogatások bevonása (önrész 

átvállalása, telek biztosítása és együttműködési megállapodás a hosszú távú üzemeltetésre). 

 

Tagszervezeteink sikeres működését képzésekkel, versenyeik költségeinek támogatásával, pályázatfigyelő, 

menedzselő tevékenységgel kell segítenünk. Szponzoraink száma, támogatásuk mértéke elenyésző a 

költségvetésünk egészéhez képest, ezért ezen a területen is jelentős változásokra van szükség, harminc 

százalékos jutalékot fizetünk azoknak, akik szövetségünknek plusz pénzügyi forrást, támogatót találnak.  

 

Weblapunkat modernizáltuk, jó terméket „csinálunk” a táncból, megnöveljük látogatóink számát, 

szolgáltatásokat nyújtunk az ide látogatóknak. Keressük fő támogatóinkat, akiknek az alábbi lehetőségeket 

tudjuk biztosítani: honlapunkon, versenyeinken, médiában, válogatottak öltözékén való megjelenést, 

fellépést, egyéb táncszolgáltatásokat rendezvényeiken. Mindezt a több mint 140 egyesületnek 

köszönhetően, az ország egész területén tudjuk biztosítani. 

 

A finanszírozás növelésének elengedhetetlen feltétele a médiában (tv, Internet, újság) a jelenleginél 

hatékonyabb jelenlét. A Duna Tv mellett, nyitnunk kell más csatornák felé is, valamint fontos lenne egy 

sportágunkat bemutató szakmai sorozat készítése. Vállalandó feladatok: versenyzők létszámának növelése, 

szabadidősport, fogyatékkal élők integrálása, feladathoz kötött plusz források, hatékony forráskutatás, 

eredményességi mutatók javítása, más sportágakkal való összehasonlíthatóság, diákolimpiai rendszer 

bevezetése. 

 

A szakemberképzés területén 

 

Az edző- és szakemberképzés jelenleg alap-, közép- és felsőfokon alapvetően a Testnevelési Egyetemen és 

felsőfokon a Magyar Táncművészeti Főiskolán folyik, szakembereink (edzők, pontozóbírók, számlálók, 

döntnökök és versenyfelügyelők) továbbképzése a szövetség szervezésében történik. 

Elsődleges célunk ezen a területen az, hogy a hazai szakemberképzés (edzők, pontozóbírók) a lehető 

legmagasabb színvonalon történjen. További fontos célunk a nemzetközi továbbképzésben részt vevő bírók, 

edzők számának növelése, mivel közös érdekünk, hogy szakmailag minél több jól képzett edző, bíró 

működjön a sportágban. A szövetség fontosnak tartja, hogy a sportágban csak olyan szakemberek 

dolgozhassanak, akik az államilag elismert képzettséggel, feladataik ellátásához szükséges legfrissebb 

tudással és végzettséggel rendelkeznek, ezért ennek ellenőrzésére is komoly hangsúlyt kívánunk fektetni a 

jövőben. 

Mindkét szakágunkban (versenytánc és akrobatikus rock’n’roll) az alap- és középfokú (OKJ) sportedző- és 

sportoktató képzés az ország több területén történik, amelynek színvonalával az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján szövetségünk nem maradéktalanul elégedett minden képzőintézmény esetében. A megfelelő 

szakmaiság biztosítása érdekében a képzőintézmények feltérképezése jelenleg is folyamatban van. 

Versenytánc szakágban egy alkalommal a Testnevelési Egyetemen zajlott szakedzői képzés, emellett 

versenytánc edzőink nagy része a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott, a Magyar Táncművészeti Főiskolán megszerezhető táncpedagógus 

képesítéssel rendelkezik. A szövetség saját szabályzata rögzíti, hogy a táncsport területén kik minősülnek 

sportszakembernek, és az egyes feladatok ellátáshoz milyen végzettség, egyéb feltétel szükséges. 

 



32/11 

 

A két szakágunkban regisztrált szakemberek számát az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

versenytánc edző 192 fő 

versenytánc pontozóbíró 104 fő 

versenytánc számlálóbíró 21 fő 

versenytánc döntnök 24 fő 

akrobatikus rock’n’roll edző 97 fő 

akrobatikus rock’n’roll pontozóbíró 28 fő 

akrobatikus rock’n’roll számlálóbíró 4 fő 

akrobatikus rock’n’roll versenyfelügyelő 14 fő 

A már végzett és a szövetségnél regisztrált szakemberek tudásának naprakészen tartását, folyamatos 

frissítését a két szakág ezzel a feladattal megbízott bizottsága évenként több alkalommal megtartott, 

központi szervezésű továbbképzésekkel biztosítja, amelynek gyakoriságát a jövőben növelni kívánjuk. A 

továbbképzések szervezésével párhuzamosan 2014-re ki fogjuk alakítani szakembereink kötelező 

továbbképzéseken való részvételének komplex oktatási- és vizsgarendszerét, ennek pontos és hatékony 

nyilvántartását, ellenőrzését. Emellett a válogatott keretek központi edzései és továbbképzései nyitottak az 

edzők és pontozóbírók számára. Jövőbeni feladatunk sportszakembereink részvételének növelése ezen 

továbbképzéseken. 

A végzett táncsport edzők nyilvántartásba vételével párhuzamosan megindult a szövetségen belül az edzői 

továbbképzési rendszer kidolgozása és működtetése. Középtávú cél mindkét szakágban a felsőfokú 

sportszakember képzés lehetőségének megteremtése a sportvonalon és a közép- és alapfokú 

sportszakember képzés rendszerének teljes feltérképezése, valamint erős táncszakmai felügyelete. 

Mivel szövetségünk a táncsport szakemberképzés felsőfokú szintű oktatását mindkét szakágában szeretné 

megteremteni, tárgyalást kezdeményeztünk a Testnevelési Egyetemmel. A tervek alapján ez a képzés a 

2014-15-ös tanévben indulhatna első alkalommal a Testnevelési Egyetem Szenátusának döntésének 

függvényében. Az ebben a témában a megkezdett tárgyalások jelenleg is zajlanak, amelynek a 2013-14-es 

tanévre már konkrét eredményei várhatók. 

 

Akrobatikus rock’n’roll 

 

Akrobatikus rock’n’roll középfokú szakemberképzés több oktatási intézményben folyik. (TF, BSU, stb.) 

Minden évben meghirdetésre kerülnek a képzések. Célunk az intézményekben folytatott munka 

felülvizsgálata és a szakmai képzések egységesítése központilag elfogadott tematika szerint. 

Akrobatikus rock’n’roll szakág részéről több továbbképzést tervezünk minden területen. Fontosnak tartjuk a 

szakemberek továbbképzését az összes szegmensben, különös tekintettel arra, hogy a WRRC által 2014-re 

tervezett pontozástechnikai, számlálási és akrobatikák kategorizálási szabályváltozásai nagyban 

befolyásolják a szakág és a tagszervezetek munkáját.  

A továbbképzések költségvetése a következő tételekből áll össze: terembérlet, előadók költségei, rendező 

költségei, nyomtatványok, kiadványok és eszközbeszerzés. 
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Továbbképzések Alkalom Részvételi kötelezettség 

Edzői 2 1 

Pontozóbírói, technikai pontozóbírói 2 1 

Versenyfelügyelői 2 1 

Számlálói 1 1 

 

A képzések költségvetése a következő tételekből áll össze: terembérlet, előadók költségei, rendező 

költségei, nyomtatványok, kiadványok és eszközbeszerzés. 

Képzések Alkalmak száma 

Edzői  

Pontozóbírói 1 

Számlálóbírói 1 

 

Tematikák kialakításának főbb témakörei 

1. Etika, felelősségtudat 

2. Versenyszabályzat ismertetése 

3. Pontozólapok ismertetése 

4. WRRC változások ismertetése  

(szabályváltozások: pontozói, technikai pontozói, versenyfelügyelői, számlálóbírói) 

5. Kategóriák sajátosságai, pontozási eltérések 

6. Számlálói ismeretek (számláló program) 

7. Formációs akrobatikák besorolásának szempontjai 

8. C kategória sajátosságai (junior kategóriás akrobatikák értéke) 

9. B kategória figurakatalógusa 

10. A kategória akrobatikái 

 

A WRRC új pontozási rendszere megkívánja a technikai fejlesztéseket, amely a szoftver- és eszközvásárlást 

valamint karbantartást igényel. Egyelőre még nem találtuk meg a fejlesztéshez szükséges költségek 

forrását, azonban amennyiben sikerül plusz forrásokat bevonnunk, az eszközök beszerzése is megvalósul 

2014-ben. 

 Szükséges összeg 

Eszköz- és szoftver vásárlás 1 400 000 Ft 

Karbantartás 100 000 Ft 
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A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén 

 

A nemzetközi szervezetekkel a szövetség irodája elsősorban elektronikusan tartja fent a kapcsolatot, mivel a 

nagy nemzetközi versenyeken a szövetség vezetői a szűkös anyagi lehetőségek miatt nem tudják képviselni 

országunkat. Kijelenthetjük, hogy a versenytánc és az akrobatikus rock’n’roll területén – tekintettel arra, hogy 

mindkettő pontozásos sportág – a sportpolitika szerepe hatványozottan fontos. A meghatározó országok 

természetesen minden fontos eseményen képviseltetik magukat, és ezzel is úgymond ”nyomást” 

gyakorolnak a pontozókra, de ez nem csak a táncsport sajátossága. Célunk, hogy az elmúlt évektől 

aktívabban vegyük ki részünket a sportág nemzetközi munkájában. 

 

A magyarországi működésünk szíve a kapcsolatban és az információáramlásban a szövetség honlapja, 

amely már kilenc éve üzemel változatlan formában. Sajnos jelenlegi formájában nem felel meg a kor 

követelményeinek, és sok-sok megkeresés érkezik a szövetség felé a modernizációját kérve. Ahogy azt már 

előzőleg is jeleztük, a megújulás folyamatán dolgozunk, de ehhez nem áll rendelkezésre a szükséges anyagi 

fedezet. Az idei évben az RTL klubon újra beindított Szombat Esti Láznak köszönhetően hatalmas az 

érdeklődés a sportágunk iránt, amely elsősorban honlapunkon keresztül jelenik meg.  

 

 

A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén 

 

A szövetség rövid távú céljai között fontos szerepet foglal el a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, 

fejlesztése. A nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére elsősorban a hazai rendezésű világversenyekhez 

kapcsolódóan és a rendszeres nemzetközi versenyzői jelenléttel nyílik lehetőség. Ennek érdekében a 

szövetség több komoly nemzetközi eseményt is Magyarországra szeretne hozni illetve a hazai rendezésű 

nemzetközi open versenyek számának növelésére törekszik. 

 

2013 évben a Savaria Táncverseny keretein belül került megrendezésre a felnőtt tíztánc Európa-bajnokság, 

terveink között szerepel, hogy kétévente egy korosztályos vagy felnőtt világverseny rendezése 

Magyarországra kerüljön. Nemzetközi megítélésünket és a világszervezetekkel való kapcsolat fenntartás 

egyik legfontosabb eleme a magas szintű nemzetközi rendezvények sikeres lebonyolítása. Természetesen a 

versenyzőink részére ugyanúgy, mint bármely más sportágban, a saját közönség előtt történő szereplés 

plusz inspirációt és energiát biztosít a versenyek folyamán, elősegítve a minél sikeresebb szereplést. 

 

Tervezzük élversenyzőink kiemelt világversenyeken való eredményességének segítése érdekében – a 

szövetség anyagi lehetőségein belül – a szövetség képviselete iránt jelentkező igények teljesítését. A 

nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok építése céljából a nemzetközi szövetségek mellett az egyes 

országokkal való kapcsolatok elmélyítésére a közeljövőben nagyobb figyelmet fordítunk. A környező 

országok nemzeti versenyein való magyar versenyzők és pontozóbírók nagyobb számú részvételének 

elősegítése érdekében fontos célunknak tekintjük a már megkezdett szövetségi tárgyalások folytatását, és a 

konkrét eredmények realizálását ezen a területen. Hosszú távú célunk a szomszédos országokkal közös 

versenyszabályzat megalkotása. 

 

Magyarországon évente több alkalommal is sor kerül nemzetközi versenyek megrendezésére. Ezeket a 

versenyeket a szövetséggel együttműködve a szövetség tagszervezetei önerőből, a hazai és a nemzetközi 

szövetség által átruházott jogok alapján önállóan rendezik.  

 

A közeljövőben e területen komoly feladatot jelent a szövetség számára a sikeres versenyrendezések anyagi 

feltételeinek biztosítása, ezen belül is ki kell emelnünk a több évtizedes múlttal rendelkező szombathelyi 

Savaria, a több mint tíz éve megrendezésre kerülő Kistelek Open valamint, a szegedi Szőke Tisza 

Nemzetközi Táncversenyeket, mivel ez nagyobb részben még mindig a helyi szervezőkre hárul.  

 

A hazai rendezésű világversenyek színvonalas megrendezése és a sikeres magyar szereplés révén célunk a 

magyar táncsport nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése. Tervünk évente legalább egy-

egy kiemelt világversenyt Magyarországra, illetve lehetőség szerint Budapestre hozni. További céljaink 

között szerepel a már évek óta tagszervezeteink által hazánkban megrendezett nemzetközi nyílt versenyek 
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megtartása, számuk esetleges növelése továbbá mindkét szakágunk versenyzőit érintő, a fővárosban 

megrendezésre kerülő Hungarian Open versenysorozat szövetségi rendezési feltételeinek vizsgálata. 

 

Az akrobatikus rock'n'roll szakág részéről nagyon kevés nemzetközi verseny került megrendezésre az elmúlt 

években. Ennek oka vélhetően a nagyon magas rendezési költség, melyet a tagszervezetek nem tudnak 

bevállalni.  

Magyarország megítélésében nagyon nagy jelentőséggel bírna, ha rendszeresen lehetnének nálunk 

színvonalas hazai rendezésű világversenyek, amelyek lebonyolításban a szövetség komoly részt vállalhatna. 

Az elmúlt néhány évben csupán klubok szintjén történt kiemelt nemzetközi versenyek szervezése (Felnőtt A 

osztályos Euróba Bajnokság, World Masters (Világkupa), Junior és Serdülő Világkupa). A szakág Magyar 

Bajnokságainak megrendezése is kerülhetne szövetségi kézbe a színvonal növelése érdekében. 

 

A sportegészségügyi és doppingellenes tevékenység területén 

 

Válogatott kereteink mellett a szövetség mindezidáig külön egészségügyi szakembert nem foglalkoztatott, a 

válogatott képzésekhez kapcsolódóan eseti és tájékoztató jelleggel szerveztünk sportegészségügyi (pl. 

táplálkozástudományi, antidopping) előadásokat. 

 

Egy válogatott szintű sportoló számára szükséges és elengedhetetlen a korszerű kiegészítő szakmai 

tevékenységek támogatása. A fitnesz, dietétika, sportorvosi felmérések, valamint sportpszichológia mind 

alapvető igényként merülnek fel a válogatott sportolók részéről. Jelenleg ezek a területek egyéni és családi 

finanszírozásban történnek, ameddig nem sikerül további anyagi forrásokat biztosítani erre a célra. A 

sportpszichológia talán a legfontosabb olyan terület, amelyre a táncosoknak pályafutásuk során gyakorta 

szükségük van. A szövetség honlapján közzéteszi az ajánlott sportpszichológusok névsorát.  

 

Mindezek központi megoldásának érdekében a Sportkórházzal történő együttműködés révén kívánjuk 

biztosítani válogatott versenyzőink részére az évi egy alkalommal történő teljes körű sportorvosi vizsgálatot. 

Céljaink elérése érdekében szándékunkban áll a Sportkórház munkatársainak felkérése táplálkozással és 

egyéb sportegészségügyi témával kapcsolatos előadás megtartására tagszervezeti képviselőink, 

szakembereink, válogatott versenyzőink részére. 

 

Szövetségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a doppingellenes szabályokat maradéktalanul 

betartsa, illetve versenyzőivel, sportszakembereivel betartassa. A doppingellenes tevékenységben résztvevő 

szervezetekkel szövetségi megbízottként a főtitkár tartja a kapcsolatot. A szövetség doppingellenes 

tevékenységben a saját megrendelésre történő rendszeres ellenőrizések mellett elsősorban a 

tájékozatlanság miatti doppingvétségek megakadályozására fekteti a hangsúlyt folyamatos tájékoztató és 

felvilágosító tevékenysége révén. A Világjátékokra készülő, és arra kvalifikációt szerzett sportolóinkra és 

válogatott versenyzőinkre folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk. 

 

Mivel a táncsport nem tartozik a dopping-érzékeny sportágak közé, emiatt a sportágat űzők talán az 

átlagosnál kevesebb ismerettel rendelkeznek a doppinggal összefüggő ismeretek terén. Emiatt 

doppingellenes prevenciós munkánk révén szeretnénk biztosítani, hogy sportolóink között ne legyen olyan, 

aki tájékozatlansága miatt esik doppingvétség bűnébe.  

 

Doppingellenes céljaink elérése érdekében a Magyar Antidopping Csoport munkatársainak 

közreműködésével évente szervezünk dopping megelőzéssel kapcsolatos tájékoztató előadást 

tagszervezeteink, szakembereink és versenyzőink részére, amelyek az eddigi tapasztalataink alapján igen 

hatékonynak bizonyultak. Kiemelt versenyeinken továbbra is folytatjuk a szövetségi megrendelésre történő 

dopping-ellenőrzések végzését. 
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2. VÁLOGATOTT KERETEK 

 

Versenytánc szakág 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség versenyszabályába foglaltak szerint választja ki a válogatott keret 

tagjait. Az aktuális versenyek tükrében a névsor félévente felülbírálásra kerül. A besorolás az elnökség 

hatáskörébe tartozik. 2013-ban az alábbi párosok kerültek a versenytánc szakág válogatott keretbe. 

 

STANDARD TÁNCOK  

Felnőtt 

Balázs Zsombor – Youssef Adelina /Valcer TS, Debrecen  

Balogh Csongor – Szabó Anita /Pro-Art TS, Kistelek  

Bencze István – Kilin Dóra /DanceStation TSE, Budapest  

Budai Attila – Barna Lilla /Szilver TSE, Szentes  

Filotás Márk – Barkóczi Zsófia /Pro-Art TS, Kistelek  

Hegyes Bertalan János – Kis Violetta /Szilver TSE, Szentes  

László Csaba – Páli Viktória /Szilver TSE, Szentes  

Szabó Gábor – Bense Krisztina /Forma TSE, Szeged 

Szabó János – Juhász Viktória Ivett /Pro-Art TS, Kistelek – BAC-Jókai TK, Budapest 

Szepesi József – Farkas Bettina /Szilver TSE, Szentes  

Tejeda Tamás – Nyitrai Edina /Sway STE, Veresegyház 

Zsigovics István – Katona Zsuzsa Viktória /DanceStation TSE, Budapest  

Zsom Olivér – Vozár Boglárka /Pro-Art TS, Kistelek  

 

Ifjúsági  

Balga Kristóf – Palásti Sára Anna /Szilver TSE, Szentes  

Bencze István – Kilin Dóra /DanceStation TSE, Budapest  

Győrbíró Dávid Márk – Nichter Krisztina /Ametiszt TSE, Kaposvár 

Horváth Kende Soma – Karcagi Laura /Studio 2000 TSE, Kiskunhalas – Freetime TSE, Budapest  

Marjanovich Petar – Kuti Kamilla /DanceStation TSE, Budapest  

Sági István Balázs – Forgó Éva Patrícia /Szilver TSE, Szentes  

 

Junior II 

Fedics Richárd – Lengyel Helga /Szilver TSE, Szentes  

Rónyai Zoltán – Farkas Boglárka /Szilver TSE, Szentes  

Kulják Krisztián – Bálint Nikoletta /Forma TSE, Szeged  

Mölcs Martin – Csukovits Fatima /Lorigo TSE, Szombathely  

Nagy Márk – Vörös Liza /Szoldance TSE, Szolnok 

Szalai Dénes Ferenc – Balla Petra /Forma TSE, Szeged 

 

Junior I.  

Biri Gábor György – Nagy Fruzsina /Forma TSE, Szeged  

Mészáros Bence – Balanescu Liliána /Szilver TSE, Szentes 

Palázsy Miklós – Tatár Bianka /Forma TSE, Szeged 

Rischák Balázs – Dajka Csenge /Szilver TSE, Szentes  

Szalai Dénes Ferenc – Balla Petra /Forma TSE, Szeged 

 

Formációs csapatok 

Ködmön TSE, Miskolc  

Szilver TSE, Szentes 
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Senior  

Bánfi Antal – Tóth Klára /Papiron Szeged VTKE, Szeged 

Cseh István – Ádám Laura /Hírös Táncsport, Kecskemét 

Csiszár Ferenc – Kádas Elena /DanceWorld SE, Budapest 

Felméri István – Vajai Rita /Goldance TSE, Budapest 

Kránicz József – Dobó Erika /DanceStation TSE, Budapest 

Szabó Zsolt – Ónodi-Szabó Valéria /Sway STE, Veresegyház 

 

U21  

Balga Kristóf – Palásti Sára Anna /Szilver TSE, Szentes 

Hegyes Bertalan János- Kis Voletta /Szilver TSE, Szentes 

Paszternák Christopher – Magnucz Dóra /DanceStation TSE, Budapest 

 

Gyermek 

Józsa Márk – Szép Hanna /Ritmo STE, Pécs - Adria-Szigó KTSE, Szigetvár 

Kovács Kalic Károly Péter – Farkas Liliána /Forma TSE, Szeged 

Szabó Robin László – Perendi Dorottya /Ametiszt TSE, Kaposvár – Freetime TSE, Budapest 

 

LATIN TÁNCOK  

Felnőtt  

Filotás Márk – Barkóczi Zsófia /Pro-Art TS, Kistelek  

Hegyes Bertalan János – Kis Violetta /Szilver TSE, Szentes  

Hetei Máté Ádám – Bita Alexa /Pro-Art TS, Kistelek 

Hidi Balázs – Szőke Zsuzsanna /Happy Dance TSE, Budapest – DanceStaion TSE, Budapest 

Kovács László – Kelemen Erika /Champion TSE, Budapest  

Lehoczky György – Czina Boglárka /Pro-Art TS, Kistelek – DanceStation TSE, Budapest 

Mészáros Mihály – Szatmári Dorottya /Pro-Art TS, Kistelek – Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas 

Nagymihály Balázs – Szalai Ágnes /Pro- Art TS, Kistelek – Studio 2000 TSE, Kiskunhalas  

Püspöki Dávid – Markó Ágnes /Szoldance TSE, Szolnok  

Suti András Zsolt – Deminger Korinna /Pro-Art TS, Kistelek 

Süttő Roland – Tombácz Anikó /DanceStation TSE, Budapest  

Turcsány Gergely – Bendó Csilla /Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas  

Zilahi Szabolcs György – Mikes Anna /DanceStation TSE, Budapest  

 

Ifjúsági  

Balga Kristóf – Palásti Sára Anna /Szilver TSE, Szentes 

Farkas Róbert – Bálint Zsuzsanna /Fenomén TSE, Budapest – M&M TSE, Budapest  

Földi Bálint – Nyári Georgina /Freetime TSE, Budapest 

Hidi Balázs – Szőke Zsuzsanna /Happy Dance TSE, Budapest– DanceStation, Budapest  

Horváth Kende Soma – Karcagi Laura /Studio2000 TSE Kiskunhalas – Freetime TSE, Budapest  

Katona András – Kovács Klára Nikoletta /Pro-Art TS, Kistelek - Szilver TSE, Szentes  

Király Márk – Kaldenecker Enikő /Champion TSE, Budapest  

 

Junior II 

Fedics Richárd – Lengyel Helga /Szilver TSE, Szentes 

Kulják Krisztián – Bálint Nikoletta /Forma TSE, Szeged  

Mészáros Bence – Balanescu Liliána /Szilver TSE, Szentes 

Nagy Márk – Vörös Liza /Szoldance TSE, Szolnok 

Pellei Mihály – Sedlakova Tereza /Pro-Art TS, Kistelek  

Perendi Mátyás – Battyányi Szandra /Freetime TSE, Budapest – Casablanca TSE, Budapest 

Rónyai Zoltán –Farkas Boglárka /Szilver TSE, Szentes  
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Junior I 

Biri Gábor György – Nagy Fruzsina /Forma TSE, Szeged 

Gáll Bence Gyula – Tóth Anna /Freetime TSE, Budapest – Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas 

Mészáros Bence – Balanescu Liliána /Szilver TSE, Szentes 

Rischák Balázs – Dajka Csenge /Szilver TSE, Szentes  

Szabó Ádám – Kovács Eszter /Tornádó TSE, Kozármisleny – Ametiszt TSE, Kaposvár 

Szalai Dénes – Balla Petra /Forma TSE, Szeged 

 

Formációs csapatok 

Gála Társastáncklub Egyesület, Zalaegerszeg 

Savaria TSE, Szombathely 

 

Senior  

Felméri István – Vajai Rita /Goldance TSE, Budapest 

Kiss Mihály – Bánkúti Ágnes Casablanca TSE, Budapest  

Szabó Zsolt – Ónodi Szabó Valéria /Sway STE, Veresegyház 

 

U21  

Hetei Máté Ádám – Bita Alexa /Pro-Art TS, Kistelek 

Hidi Balázs – Szőke Zsuzsanna /Happy Dance TSE, Budapest – DanceStation TSE, Budapest 

Horváth Kende Soma – Karcagi Laura /Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas – Freetime TSE, Budapest 

 

Gyermek 

Józsa Márk – Szép Hanna /Ritmo STE, Pécs - Adria-Szigó KTSE, Szigetvár 

Kovács Kalic Károly Péter – Farkas Liliána /Forma TSE, Szeged 

Perendi Kristóf – Hoffer Réka /Freetime TSE, Budapest 

Szabó Robin László – Perendi Dorottya /Ametiszt TSE, Kaposvár – Freetime TSE, Budapest 

 

 

TÍZTÁNC  

Felnőtt  

Balázs Zsombor – Youssef Adelina /Valcer TS, Debrecen  

Budai Attila – Barna Lilla /Szilver TSE, Szentes  

Filotás Márk – Barkóczi Zsófia /Pro-Art TS, Kistelek  

Gombkötő Balázs – Polgár Dalma /Lorigo TSE, Szombathely  

Hegyes Bertalan János – Kis Violetta /Szilver TSE, Szentes  

Kósa András – Prozlik Anna /Szilver TSE, Szentes 

Püspöki Dávid – Markó Ágnes /Szoldance TSE, Szolnok  

Süttő Roland – Tombácz Anikó /DanceStation TSE, Budapest  

 

Ifjúsági  

Ádám Kornél – Ádám Enikő /Szilver TSE, Szentes  

Balga Kristóf – Palásti Sára Anna /Szilver TSE, Szentes  

Horváth Kende Soma – Karcagi Laura /Studio 2000 TSE, Kiskunhalas – Freetime TSE, Budapest  

Katona András – Kovács Klára Nikoletta / Pro-Art TS, Kistelek - Szilver TSE, Szentes  

Király Márk – Kaldenecker Enikő /Champion TSE, Budapest 

Kiss Olivér – Laskovics Réka /Lorigo TSE, Szombathely 

Klinda Roland – Szigetvári Zsuzsanna / PIK SE, Budapest  

Marjanovich Petar– Kuti Kamilla /DanceStation TSE, Budapest  
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Junior II 

Fedics Richárd – Lengyel Helga /Szilver TSE, Szentes  

Kulják Krisztián – Bálint Nikoletta /Forma TSE, Szeged  

Mészáros Bence – Balanescu Liliána /Szilver TSE, Szentes 

Nagy Márk – Vörös Liza /Szoldance TSE, Szolnok  

Rónyai Zoltán – Farkas Boglárka /Szilver TSE, Szentes  

Szalai Dénes Ferenc – Balla Petra /Forma TSE, Szeged 

Szuhai Botond – Soós Kitti /Príma Dance TSE,  

 

Junior I 

Gál Krisztián – Putzke Melania Sascia /Wings-Wings KTSE, Kiskunfélegyháza 

Mészáros Bence – Balanescu Liliána /Szilver TSE, Szentes 

Rischák Balász – Dajka Csenge /Szilver TSE, Szentes 

Szabó Ádám – Kovács Eszter /Tornádó TSE, Kozármisleny – Ametiszt TSE, Kaposvár 

Szabó Ákos – Czakó Rebeka / Tornádó TSE, Kozármisleny – Ametiszt TSE, Kaposvár 

Szalai Dénes Ferenc – Balla Petra /Forma TSE, Szeged 

 

U21 

Balga Kristóf – Palásti Sára Anna /Szilver TSE, Szentes 

Hegyes Bertalan János – Kis Violetta /Szilver TSE, Szentes 

Horváth Kende Soma – Karcagi Laura /Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas – Freetime TSE, Budapest 

 

Akrobatikus rock’n’roll szakág 

 

Az akrobatikus rock’n’roll szakág részéről kétszer kétnapos edzést tervezünk, a kiadások (az oktatók óradíja 

úti-, szállás és ellátási költsége, terembérlet, technikai kiadások, amennyiben az anyagi keret engedi az 

edzők, versenyzők úti-, ellátási költsége) finanszírozására 1 000 000 forint kerül beállításra.  

 

A válogatott keret képzéseit, illetve edzéseit külföldi szakemberek és a hazai neves szakemberek 

közreműködésével tervezzük. A válogatott keret tagjai az eddigi gyakorlatnak megfelelően a felnőtt B 

kategória versenyzőiből kerülnek ki.  

 

Szándékunkban áll a felnőtt A kategória aktív és a felkészülésben lévő párosainak bevonása. Tervezzük a 

felnőtt C kategória és az utánpótlás páros kategóriák bevonását is, mivel szakmai fejlődésük és a motiváció 

növelése érdekében elengedhetetlennek érezzük a részvételüket. Kategóriánként három kiemelt páros és 

edzőik teljes finanszírozása szerepel terveink között.  

 

Felnőtt A kategória névsor Tagszervezetek 

Németh Árpád - Györkös Eszter Pink Panthers - 4 Muskétás 

Báger Balázs - Mitre Dóra Galaxy, Szombathely 

Felnőtt B kategória névsor Tagszervezetek 

Ihász Tibor - Rajnai Barbara Masters, Budapest 

Tramontini Péter - Gál Boglárka 4 Muskétás, Budapest 

Bánhidi Dániel - Révész Panni Rock and Magic, Budapest 

Ábrahám Dániel - Harangozó Boglárka Musztáng, Budapest 

Balázs Ágoston - Balázs Helga Fortuna, Gyöngyös 

Ócsvári Ádám - Kiss Dorottya Musztáng, Budapest 

Halász Gergő - Burai Nikolett 4 Muskétás, Budapest 
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Felnőtt A kategória névsor Tagszervezetek 

Horváth András - Farkas Viktória Rockin' Board, Budapest 

Vajda Tamás - Oravecz Zsófia Musztáng, Budapest 

Ambrus Attila - Hlinka Vivien 4 Muskétás, Budapest 

 

 

3. A 2014. ÉVI TERVEZETT EREDMÉNYESSÉGI CÉLKITŰZÉSEK (EB, VB, VILÁGJÁTÉKOK) 

 

Versenytánc szakág 

Eredményesség szempontjából konkrét célunk, hogy a versenytánc szakágban a következő évben a kiemelt 

világversenyeken delegált versenyzőink a legjobb huszonnégy között végezzenek, továbbá a világranglistán 

a magyar párosok száma az első száz helyezett között megduplázódjon. A két szakág eredményességét 

mutatja, hogy az elmúlt két Világjátékokon mindkét szakág nagyon jó eredményekkel képviseltette magát, 

pontszerző helyezést értek el versenyzőink. Az idei évben Caliban megrendezésre került Világjátékokon 

László Csaba és Páli Viktória 10. helyen végzett. A következő évben a formációs táncokban mind standard, 

mind latin-amerikai kategóriában célunk a nemzetközi sikerek fokozása, mindkét delegált csapat 

középdöntős helyezésének stabilizálása, lehetőség szerint döntő közelben. 

 

Akrobatikus rock’n’roll szakág 

Szempontok Darabszám Verseny Kategória  

Aranyérmek száma 
1 Világkupa  Felnőtt B 

Érmek száma 2 Eb, Vb, Vk Utánpótlás, felnőtt B 

 

Pontszerző helyezések száma 6 Világkupa  Felnőtt B, Utánpótlás 

 

 

4. EGYES SZAKMAI MUTATÓK TERÜLETÉN KITŰZÖTT CÉLOK 

 

Versenytánc szakág 

A táncsportban a válogatott kerettagok edzése, felkészítése tagszervezeti kereteken belül zajlik. A külföldi és 

hazai szakemberek irányításával megtartott válogatott keretedzések és továbbképzések elsősorban a 

legújabb trendek és stílusirányzatok, technikák megismertetését szolgálják, de egyúttal minden esetben a 

hazai munka kontrollját is jelentik. A válogatott keretedzések célja többek között a technikai, taktikai 

tudásszint emelése, a fizikai állapot fejlesztése, mentális tulajdonságok erősítése, a motiváció és akarati 

tényezők fokozása. Ennek érdekében hazai és nemzetközileg elismert szaktekintélyek állandó bevonása 

szükséges. 

Egy válogatott szintű sportoló számára szükséges és elengedhetetlen a korszerű kiegészítő szakmai 

tevékenységek támogatása. A fitnesz, dietetika, sportorvosi felmérések, valamint sportpszichológia mind 

alapvető igényként merülnek fel a válogatott sportolók részéről. Ahogyan azt már korábban is említettük, a 

sportpszichológia talán a legfontosabb olyan terület, amelyre a táncosoknak pályafutásuk során gyakorta 

szükségük van. A válogatott keretedzéseken keresztül célunk a válogatott versenyzők további motiválása, a 

válogatott keret folyamatos és egyre eredményesebb működtetése, továbbá a gyakorlati munka mellett az 

előzőekben felsorolt kiegészítő tréningek, információk biztosítása az eredményesség növelése érdekében. 

Tervezzük a formációs munka felpezsdítését is a következő elvek alapján:  
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Célok:  

1. Nemzetközi sikerek fokozása: mindkét delegált csapat középdöntős helyezésének stabilizálása, 

lehetőség szerint döntő közelben. 

2. Formációs csapatok számának - ezáltal a regisztrált versenyzők létszámának – növelése 

3. Az egyes szakmai mutatók területén kitűzött célok: 

- tánctechnikai tudás fejlesztése  

- fizikai állapot fejlesztése (gyorsaság, dinamika, erőnlét) 

- mentális képességek fejlesztése 

Feladatok: 

1. Formációs csapatokat összefogása 

- meghatározott időközönként „kerekasztal” megbeszélések szervezése a formációs 

csapatok trénerei számára (tapasztalatcsere, felmerült problémák, szükséges 

változtatások a versenyszabályzatban… stb.) 

- az egyesületi edzők szerepének meghatározása a közös célok elérése érdekében 

2. Képzések és oktatások szervezése a csapatoknak 

- kifejezetten formációs tudással és tapasztalatokkal rendelkező, nemzetközileg is 

ismert és elismert, esetleg formációs versenyeket is pontozó szakember(ek) 

felkérése a rendszeres időközönként megszervezett gyakorlati képzések 

lebonyolítására (javaslatok: Alexy Litvinov és  Irina Alekseeva, Romualdas 

Idzelevicius és Skaistute Ona Idzelevicius, Roberto  és Uta Albanese, 

Marcus Sonyi) 

- formációs csapatok egy-egy párosának részvétele a válogatott keret edzésein 

- felkészítő edzőtáborok szervezése 

3. Képzések és oktatások szervezése a trénereknek és a pontozóknak 

- a rendszeres időközönként megrendezésre kerülő pontozóbírói továbbképzések 

témakörei között szerepeljen a formáció is, elismert hazai szakemberek 

előadásainak keretein belül. (a teljesség igénye nélkül, abc szerinti sorrendben pl.: 

Dalotti Tibor, Horváthné Berta Ágota, Kuzma Péter, László Csaba, Rimányi Judit, 

Simon Csaba… stb) 

4. Formációs Magyar Bajnokság és Ranglista sorozat szervezése 

- versenyévadonként egy formációs Magyar Bajnokság, és három formációs ranglista 

verseny megszervezése és lebonyolítása 

- a ranglista versenyek időpontjainak megállapításánál figyelembe venni a Magyar 

Bajnokság időpontját (Magyar Bajnokság előtt és után minimum 2 hónap teljen el) 

- a kiemelt formációs versenyek helyszíneinek körültekintő megválasztása, figyelembe 

véve az esélyegyenlőséget az induló csapatok vonatkozásában (pl.: ne mindig 

ugyanazoknak a csapatoknak kelljen utazni, szállást foglalni… stb.) 

5. Lányformációk versenyrendszerének kidolgozása 

- cél: táncpartnerrel jelenleg nem rendelkező versenyzők bevonása a 

versenyrendszerbe, ezáltal a regisztrált létszám növelése, valamint a lányok 

tánctechnikai felkészülésének elősegítése a későbbi páros versenyzésre 

- szükséges az ide kötődő versenyszabályzat kidolgozása (létszám, korosztályok, 

zene, koreográfia, pontszerzés… stb.) 

6. Nemzetközi kapcsolatok erősítése 

- a sportág marketingje, kommunikációja a hazai és nemzetközi versenyeken 

- sportdiplomácia erősítése 

- hazai rendezésű nemzetközi formációs versenyek szervezése 
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7. Fenti feladatok kivitelezésének tervezett költségei, illetve a lehetséges források meghatározása 

- MTáSZ-t érintő költségek (pl.: útiköltségek, továbbképzések, versenyrendezés… 

stb.) 

- egyesületi költségek (pl.: nevezési díjak, táncruhák, útiköltségek… stb.) 

- lehetséges támogatások (pl.: állami, önkormányzati… stb.) 

A versenytánc speciális területéről lévén szó, javasolt fenti témakörök, célok és feladatok területén a 

végleges változtatások előtt a formációs csoportok trénereivel történő egyeztetés. 

 

Akrobatikus rock’n’roll szakág 

Magyarország szakemberei több munkacsoportban is részt vesznek nemzetközi szinten. A 2014-ben 

bevezetésre kerülő új pontozási rendszer kialakításban, oktatásában, valamint az új tagországok 

bevonására kialakított csapatokban.  

Ezekre a feladatokra nagyon büszkék vagyunk, és tervezzük a munkafolyamatok egy részének 

megvalósítását hazai helyszíneken a WRRC-vel együttműködve. (Nemzetközi pontozóbírói képzések, 

nemzetközi edzőtáborok hazai szakemberek vezetésével, stb.) 

Az akrobatikus rock'n'roll szakág részéről beállított két válogatott edzőtábor hivatott azon munkák (mentális 

tulajdonságok és motiváció fejlesztése, technikai tudásszint emelése) elvégzésére, amelyek nem minden 

esetben tudnak megvalósulni tagszervezeti szinten. Ezen eredmények elérésére, előadások kerülnek 

beépítésre a programba. Az elmúlt év sikere alapján 2014-ben is tervezzük, hogy a válogatott táborral 

egyidejűleg kerüljön megrendezésre minél több szakmai továbbképzés.  

Az egyesületi munka jelentőségét is meg kell említeni, mivel a munka (fizikai állapot fejlesztése, technikai 

tudásszint emelése, stb.) oroszlánrésze ott zajlik. 

 

5. A FELKÉSZÜLÉS SZAKASZAI ÉS KIEMELT FELADATAI ÉVES BONTÁSBAN 

 

Versenytánc szakág 

A versenytáncban a felkészülési időszak a nyári hónapokra esik. Ilyenkor a versenyzők a tagszervezetek 

által szervezett edzőtáborokban készülnek fel az őszi versenyszezonra. A válogatott keret edzések egyikét is 

ennek a legfontosabb időszaknak a záró motívumaként tervezzük. Ez a nyári felkészülési időszak hivatott 

arra, hogy versenyzőink mind mentálisan, mind fizikálisan megerősödve, és egyéb kiegészítő sportágakkal 

és technikákkal megismerkedve vágjanak neki a szezonnak. Szeptembertől folytatódnak a kvalifikációs 

ranglista versenyek, illetve hétvégenként folyamatosan zajlanak a klubközi táncversenyek. A csúcsformát az 

év eleji Magyar Bajnokságokra kell időzíteni, hiszen az itt elért eredmény nagyon fontos a nemzetközi 

kvalifikáció szempontjából. Korosztályoktól függően a tavaszi és az őszi versenyszezonban zajlanak a 

legrangosabb világversenyek (Eb, vb), így a versenytáncban nagyon nehéz a formaidőzítés, ugyanis szinte 

egész évben helyt kell állni, minden évszakra tevődik legalább egy meghatározó verseny. Az éves 

bontásban az alapozó felkészülés szinte kizárólag a nyári időszakra tevődik.  

 

Akrobatikus rock’n’roll szakág 

Hónapok  

Január- február Alapozó időszak, válogatott tábor 

Március- április Területi versenyek 

Április- május- június Országos-, nemzetközi versenyek 

Július- augusztus Egyesületi táborok, válogatott tábor 

Szeptember Szintfelhozó időszak 
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Hónapok  

Október- november Területi-, országos-, nemzetközi versenyek 

December Technikai fejlesztési időszak 

 

 

6. A VÁLOGATÁS ELVEI 

 

Versenytánc szakág 

Fontos célunk, hogy a versenyzők közül minél fiatalabb korban válasszuk ki a legjobb adottságokkal 

rendelkező és legtehetségesebb gyermekeket. Ennek érdekében tervezzük a gyermek I, gyermek II és junior 

I korosztályú versenyzők bevonását is a központilag szervezett válogatott keret edzés rendszerébe. 

Számukra tervezzük korosztályukra specializálódott elismert sportszakemberek bevonását. 

 

Akrobatikus rock’n’roll szakág 

Az akrobatikus rock'n'roll szakág felnőtt páros mezőnye sajnos nagyon kicsi, a válogatott keretben a 

ranglista első tíz felnőtt B párosa és az összes A kategóriás páros helyet kap. 

A jelenlegi válogatott a felnőtt ’B’ és ’A’ osztályos sportolókból áll, de szükségesnek érezzük, hogy a keretet 

kibővítsük a két utánpótlás kategória (serdülő és junior), valamint a felnőtt ’C’ osztály táncosaival. Mivel a 

felnőtt kategóriák nem tánctudás szerint, hanem akrobatikus elemek megengedett szintje alapján vannak 

megkülönböztetve, ezért nagyon fontos, hogy az alacsonyabb kategória legsikeresebb párosai számára 

segítséget nyújtsunk a kategóriaváltáshoz. 

A válogatottba meghívott táncosokat két csoportban képzeljük el: 

- kiemelt válogatott páros (minden kategóriából a három legjobb páros a ranglista alapján) 

- válogatott páros (ranglistahelyezés alapján meghívott párosok) 

A különböző csoportok költségtérítés és szakmai irányítás szempontjából is eltérő szintet jelentenek. 

 

7. A SPORTÁG UTÁNPÓTLÁS HELYZETE 

 

Versenytánc 

A táncsportban az utánpótlás nevelés elsősorban tagszervezeti keretek között zajlik. Az iskolai oktatási 

rendszerben jelenleg elsősorban az alapfokú művészeti iskolák munkássága révén jelenik meg a 

táncoktatás, amelyek közvetítésével a tanulók a táncot inkább művészeti oldaláról ismerik meg. Ez azonban 

sport szempontból is komoly jelentőséggel bír, ugyanis az utánpótlás nevelésben fontos szerep jut a 

művészeti iskoláknak, ahonnan a tehetséges fiatalokat a sportszerűen gyakorolt tánc vagy a versenysport 

felé lehet irányítani. Nagy tervünk, hogy az idei évben a művészeti iskolás és tánciskolás gyerekek is 

folyamatosan bekapcsolódjanak a versenyszerű sportolásba, célunk az ehhez szükséges feltételek 

megteremtése és szabályrendszer megalkotása, ezzel is folyamatosan növelve az igazolt versenyzők 

létszámát. 

 

A szövetség célja a táncsport népszerűsítése az alap-, a közép-, és felsőfokú oktatási intézményekben 

tanulók körében, célunk, hogy a tanulók a táncra ne csak úgy tekintsenek, mint művészeti tevékenységre, 

hanem mint alternatív sportolási lehetőségre. További cél, hogy az iskolai testnevelés keretein belül minél 

több intézményben jelenjen meg az alapfokú tánctanítás. 

 

Az igazolt versenyzők létszámának területi megoszlását vizsgálva megállapítottuk, hogy az nem mutat 

egységes képet, néhány megyében a táncsport igencsak alulreprezentált. Tervünk és feladatunk az 

alacsony létszám okának vizsgálata ezeken a területeken, és az eredmény függvényében a szükséges 
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lépések megtétele, a feltételek megteremtése a helyi szakemberek és szervezetek bevonásával és 

szövetségi segítségnyújtással (oktatók, népszerűsítő rendezvények szervezése, stb…) 

 

Utánpótlás-nevelés területén tervezett további javaslatok a versenysportban: 

- utánpótlás korú gyerekek felmérése 

- azon párosok rangsorolása különböző korosztályok szerint: gyerek I, gyerek II, junior I, junior II, ifjúsági 

- azon párosok kijelölése, akikkel hosszú távon lehet gondolkodni eredményeik miatt 

- edzők és a szövetségi kapitány egyeztetése a közös munka érdekében (miután az edzők a szülőkkel 

egyeztettek) 

- az út kijelölése a célok eléréséért 

Utánpótlás növekedése terén 

- a meglévő utánpótlás korú gyerekek megtartása az elsődleges 

- új tagok bevonása (művészeti iskolák, szabadidős táncok) 

- jó kapcsolat kiépítése a művészeti iskolás tanárok és az egyesületvezetők között 

Sportág utánpótlás helyzete 

Sajnos jelenleg nagyon kevés páros versenyez: 

Gyerek II: D standard: 5, D latin 7 páros 

Junior I: D standard 31, D latin 38 páros, C standard 8, C latin 9 páros 

Junior II: D standard 35, D latin 55 páros, C standard 15, C latin 26 páros, B standard 4, latin 6 páros 

Ifjúsági: D standard 28, D latin 62 páros, C standard 43, latin 60 páros, B standard 11, B latin 9 páros, A 

standard 1, A latin 1 páros 

Ez a létszám arról tesz tanúbizonyságot, hogy a rendszer, ami az utóbbi időben volt, megérett a 

változtatásra. Változtatások szükségesek annak érdekében, hogy a jelenlegi párosok megmaradjanak, és 

kedvük legyen versenyezni felnőtt korukig.  

Az utánpótlás korúakat alapvetően két csoportba lehet sorolni: 

1. akik nem régóta táncolnak, főleg kis versenyeken vesznek részt, és nem látják azt, ha eljutnak egy 

magasabb szintre, milyen munka, elismerés és anyagi ráfordítás kell. Ezek a párosok között vannak, akik el 

sem szeretnének jutni a magasabb szintre, elégedettek azzal, hogy egy-egy versenyen részt vesznek és 

viszonylag jó eredményt érnek el. Ebben a csoportban a másik részük többnyire tanári ösztönzésre szeretne 

eljutni a legmagasabb szintre, és meg is tesznek mindent annak érdekében. 

2. akik részt vesznek az Utánpótlás Országos Bajnokságon, és a Magyar Bajnokságon. 

Gyerek I standard 1 pár, latin 3 pár 

Gyerek II standard 3 pár, latin 4 pár 

Junior I standard 6 pár, latin 9 pár 

Junior II standard 11 pár, latin 12 pár, tíztánc 11 pár 

Ifjúsági standard 9 pár, latin 14 pár, tíztánc 7 pár 

Ők azok, de ezek közül is inkább a Junior I első három, és Junior II, Ifjúsági párosok, akik nagyjából tudják, 

hogy milyen áldozatok kellenek, és csak sejtik, milyen anyagi ráfordítás, hogy továbbléphessenek.  
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Jelenleg ezek a párosok, akikre oda kellene figyelni szövetségi szinten. A Junior II és Ifjúsági 

Világbajnokságokon elért eredmények arra adnak okot, hogy segítenünk kell őket.  

 

Kiemelt feladatok: 

- párosok jobb felkészültségének segítése magyar-külföldi tanárok segítségével 

- diplomácia javítása (világversenyen magyar pontozóbírók) 

- anyagi segítség (világversenyekre való kiutazás költsége, esetleg felkészülési költség, órázások 

díjának csekély átvállalása) 

Az összeget a továbbképzések száma, a szakemberek (külföldi, magyar), a válogatott edzések száma 

határozza meg, egy nemzetközi tréner csoportos óradíja 100 eurotól akár 250 euróig is terjedhet. 

Akrobatikus rock’n’roll 

Az akrobatikus rock'n'roll szakág utánpótlás helyzete rendkívül jó: nagyon sok páros és formáció vesz részt 

a versenyeken, az egyetlen probléma, amit nem sikerült még megoldani, hogy a páros versenyzők nagyobb 

számban jussanak el felnőtt kategóriákba. Ennek érdekében a lányok korai kiválasztására lenne szükség, 

hogy időben elkezdődhessen a felkészítésűk. 

Az akrobatikus rock'n'roll szakág utánpótlás helyzete rendkívül jó, nagyon sok páros és formáció vesz részt 

hazai és nemzetközi versenyeken – kiemelkedő eredményeket elérve. 

Sportágunkban az egyik legfontosabb megoldandó probléma, hogy a sikeres utánpótlás párosok ne hagyják 

abba sportolói pályafutásukat, mire elérik a felnőtt korosztályokban táncolás lehetőségét. 

Miközben nagyon büszkék lehetünk a fiatalok nemzetközi eredményeire, megfelelő motivációt kell találni 

számukra, hogy a céljuk a legmagasabb kategóriában versenyzés legyen. Ha lehetőséget biztosítunk a 

serdülőknek és junioroknak, hogy a felnőtt kategóriák top párosaival készüljenek, az a szakmai fejlődésen túl 

nagyon komoly ösztönzést is jelenthet. 

 

8. A VÁLOGATOTT KERETEK FOGLALKOZÁSÁNAK SZAKMAI, SZERVEZÉSI FELADATAI 

 

Versenytánc 

Az idei évben komplex válogatott edzések szervezését tervezzük két-három havi rendszerességgel, 

amelyeken kétnapos, intenzív, elméleti és technikai tréningeken vesznek részt a kerettagok. A 

sportágunkban dolgozó szakemberek továbbképzéseit is ezen napokra tervezzük, sportszakmai konferencia 

keretén belül. Ezáltal elősegítjük azon törekvésünket, hogy a táncosok és a táncsportban dolgozó 

szakemberek kölcsönösen megismerjék és elismerjék egymás munkásságát, valamint hogy egységesítsük, 

egyértelműbbé tegyük sportágunkban az értékelés objektivitását és értékrendjét. 

 

Akrobatikus rock’n’roll 

A válogatott eddigi munkáját osztrák szakember irányította, de 2014-től jelentősen meg szeretnénk 

változtatni a szakmai munkát. Tárgyalást folytatunk két nemzetközileg elismert edzővel – Diego Chiodoni és 

Roman Kolb, akik táncosként és trénerként egyaránt a világ élvonalába tartoznak – hosszútávú 

együttműködés kialakítására. Be kívánunk vonni a válogatott képzésébe sportpszichológust, dietetikust, 

gyógytornászt, valamint olyan sportágak szakembereit, akik a táncosok felkészüléséhez jelentősen hozzá 

tudnak járulni (tornász edző, jazz-tánc oktató, stb.).  

Jelenleg a szakemberek felkérése, szakmai anyagok egyeztetése folyik. Évente két közös válogatott tábort 

tervezünk, melyek a tavaszi és az őszi versenyszezont megelőzően kerülnek megrendezésre.  

Időpont Feladatok 

Február vége Helyszín kiválasztása, program összeállítása, nemzetközi- és magyar 

oktatók (előadók) felkérése, kihirdetése az érintettek felé  
Augusztus vége 
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9. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, SPORTORVOSI HÁLÓZAT, SPORTTUDOMÁNYOS HÁTTÉR 

A Szövetség nem rendelkezik saját sportorvossal, sportegészségügyi háttérrel. Sportversenyeinken a 

területileg illetékes sportegészségügyi szakemberek biztosítják a sportorvosi ügyeletet. Sportolóink a 

törvényben meghatározott rendszerességgel vesznek részt sportorvosi vizsgálaton. A Sportkórház által 

válogatott sportolóinknak biztosított fizikális (terheléses) és klinikai vizsgálat lehetőségével eddig igen kis 

arányban éltek versenyzőink, ezen a közeljövőben mindenképpen változtatni szeretnénk. 

 

A válogatott keret mellett a Szövetség mindezidáig külön egészségügyi szakembert nem foglalkoztatott, a 

válogatott képzésekhez kapcsolódóan eseti és tájékoztató jelleggel szerveztünk sportegészségügyi (pl. 

táplálkozástudományi, antidopping) előadásokat. 

 

10. A SPORTÁG DOPPINGELLENES KÜZDELME 

 

Szövetségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a doppingellenes szabályokat maradéktalanul 

betartsa, illetve versenyzőivel, sportszakembereivel betartassa. A doppingellenes tevékenységben résztvevő 

szervezetekkel szövetségi megbízottként a főtitkár tartja a kapcsolatot. A szövetség doppingellenes 

tevékenységben a saját megrendelésre történő rendszeres ellenőrizések mellett elsősorban a 

tájékozatlanság miatti doppingvétségek megakadályozására fekteti a hangsúlyt folyamatos tájékoztató és 

felvilágosító tevékenysége révén. A Világjátékokra készülő, és arra kvalifikációt szerzett sportolóinkra és 

válogatott versenyzőinkre folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk. 

 

Mivel a táncsport nem tartozik a dopping-érzékeny sportágak közé, emiatt a sportágat űzők talán az 

átlagosnál kevesebb ismerettel rendelkeznek a doppinggal összefüggő ismeretek terén. Emiatt 

doppingellenes prevenciós munkánk révén szeretnénk biztosítani, hogy sportolóink között ne legyen olyan, 

aki tájékozatlansága miatt esik doppingvétség bűnébe.  

 

Doppingellenes céljaink elérése érdekében a Magyar Antidopping Csoport munkatársainak 

közreműködésével évente szervezünk dopping megelőzéssel kapcsolatos tájékoztató előadást 

tagszervezeteink, szakembereink és versenyzőink részére, amelyek az eddigi tapasztalataink alapján igen 

hatékonynak bizonyultak. Kiemelt versenyeinken továbbra is folytatjuk a szövetségi megrendelésre történő 

dopping-ellenőrzések végzését. 

 

 

11. SPORTDIPLOMÁCIAI FELADATOK, A SPORTÁG NEMZETKÖZI TISZTSÉGVISELŐI 

 

A két TáncSport Világszövetség (WDSF, WRRC) egyikében sincs magyar tisztségviselő, jelenleg egy 

nemzetközi munkabizottságban tevékenykedik (WRRC – új pontozási szisztéma kidolgozó bizottság) 

magyar tag, Kis Katalin személyében. Emellett nemzetközi pontozóbírói licence-szel a versenytánc 

szakágban 22 fő, az akrobatikus rock’n’roll szakágban 7 fő rendelkezik. Nemzetközi pontozóbírónkat 

rendszeresen foglalkoztatják nemzetközi kiemelt és open versenyeken. 

 

Mint minden sportágban, a táncsportban is fontos szerepet játszik a sportvezetők diplomáciai tevékenysége 

a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésben. Ennek érdekében a Magyar TáncSport 

Szakszövetség rendszeresen képviselteti magát mindkét szakágának nemzetközi közgyűlésein, a Szövetség 

elnöke, főtitkára vagy az elnökség által megbízott képviselőjén keresztül. A közgyűlések között a nemzetközi 

szövetséggel és azok tagszervezeteivel a kapcsolattartás elsősorban telefonon, e-mailes levelezés útján 

történik. A nemzetközi kapcsolattartásban fontos szerepet töltenek be a nemzetközi versenyek, ahol 

pontozóink, szakembereink, tisztségviselőink közvetítésével nyílik lehetőség a kapcsolattartásra, 

tapasztalatcserére.  

 

Jelenleg egy generációváltás zajlik úgy a magyar, mint a nemzetközi táncszövetség elnökségében is. A 

jövőben arra törekedünk, hogy mindkét szakág nemzetközi szövetségénél az elmúlt évek magyar 

világbajnokai meghatározó szerepet töltsenek be, ezzel is segítve az fiatal tehetségeink sikeres szereplését 

a nagy nemzetközi megmérettetéseken. 
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Rendkívül fontos feladatunk szomszédos országainkkal való szorosabb együttműködés, amely felöleli az 
alábbi területeket: kiemelt versenyeken pontozóbírók cseréje, közös képzések, versenyszabályzatunk, ruha 
és figurakatalógusunk összehangolása. Aktív részvétel a nemzetközi szakmai szervezetekben. 

 

 

12. A SPORTÁG LÉTESÍTMÉNY HELYZETE 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetségnek nincs saját tulajdonú létesítménye. A Szövetség a Magyar Sport 

Házában bérel két darab húsz négyzetméter nagyságú irodahelyiséget, ahol a Szövetség alkalmazottai és a 

választott tisztségviselők végzik munkájukat. A szövetség tagszervezeteinek csupán elenyésző része 

rendelkezik saját létesítménnyel, edzőteremmel, legtöbbjük bérli vagy más szervezetekkel megosztva 

használja az edzések helyszínét biztosító tornatermet, művelődési házat, tánctermet, sportlétesítményt. 

Ennek több hátránya is van, azt viszont mindenképpen nagy előnynek kell tekinteni, hogy a sportág nem 

igényel speciális kialakítású edzőtermet, edzésre bármilyen megfelelő nagyságú, parketta borítású terem 

megfelel. 

 

A nem olimpiai sportágak MOB égisze alá történő bevonása után, azonos feltétel rendszer lehetőségét 

ajánlották fel. Sajnos ezt a lehetőséget szövetségünk nem érzékelte minden területen, mivel az Olimpiai 

Sportközpont bérleti költségei egy olimpiai sportági szövetséghez képest 3,5 szeres. Az ilyen és hasonló 

nehézségek elkerülésének érdekében egy nemzeti táncközpont létrehozását tervezzük az elkövetkező öt 

éven belül. Budapesti és környékbeli önkormányzatokkal vettük fel a kapcsolatot, hogy segítsék ezen 

elképzelésünk megvalósítását. Több önkormányzat is nyitottnak bizonyult egy stratégiai megállapodás 

megkötésére. 

 

A hazai rendezésű kiemelt nemzetközi versenyeket tagszervezeteink a nemzetközi igényeknek és 

szabályoknak megfelelő körülmények biztosításával rendezik. Ezen versenyek megrendezésére a már 

jelenleg is rendelkezésre álló hazai sportlétesítmények nagy része kiválóan alkalmas. Az elmúlt évek során 

több hazai településen is került megrendezésre nemzetközi szintű táncsport verseny, egyes 

sportlétesítményeink már több évtizede adnak otthont kiemelt rendezvényeinknek.  

 

Fentiek alapján elengedhetetlen középtávon egy saját üzemeltetésű pályázati úton épített, hosszabb távon 
bérelt, vagy tartós használatba térítésmentesen átadott Nemzeti Edzésközpont létrehozása. Megfontolandó 
önkormányzati, vagy állami együttműködés kialakítása a cél elérése érdekében.  
 
Rövidtávon pályázati, vagy szponzori forrásból bérelt létesítményben kell a feladatokat megvalósítani. 
Rendkívül fontos ezen a területen is az önkormányzatokkal való korrekt együttműködés, mert egyesületeink 
döntő többsége az általuk működtetett létesítményeket használja. Saját tulajdonú Nemzeti Edzésközpont 
létrehozása egyszeri 400-500 MFT-ból, majd évi 10-15 MFT működési költségből megvalósítható. Mindez 
pályázati lehetőség bevonásával 20 % önerővel, önkormányzati együttműködéssel megvalósítható lenne. 

 

 

13. A SZÖVETSÉG ÉS AZ EGYESÜLETEK KAPCSOLATA 

 

A szövetség új vezetése részéről az elnökség törekszik a szoros kapcsolattartásra a tagszervezetekkel. Ha 

lehet, minden magyarországi versenyen legalább egy elnökségi tag jelenlétét kívánjuk biztosítani, ezáltal a 

helyszínen szerezhetünk közvetlen tapasztalatot a sikeres lebonyolítással vagy a nehézségekkel 

kapcsolatban. A versenyeken a klubvezetők és trénerek nagy számban jelennek meg, és a közvetlen 

kapcsolattartás ezeken a rendezvényeken keresztül valósítható meg a leghatékonyabban. A tagszervezetek 

felé a szövetség elektronikus levelezés formájában ad tájékoztatást az aktuális pályázati és továbbképzési 

lehetőségekről. A regionális nagyobb tagszervezeteket személyesen keresik fel az elnökség tagjai, és a 

sikeres egyesületi modelleket próbálják a még fejlődésben lévő kisebb tánciskoláknak átadni. 

 

A szokásos adminisztrációs tevékenység mellett az alábbi területek fejlesztése javasolt: aktuális információk 
küldése, képzések biztosítása, versenyrendezés támogatása, pályázati tevékenység segítése, összefogása. 
Fontos, hogy az elnökségből legyen aktív, hatékony felelőse egy-egy térségnek, egy szakfeladatnak, 
egyértelmű és gyors legyen a problémákra való reagálás. A kapcsolattartás módja: személyes, e-mail, 
honlap, hírlevél. Komoly és gyorsan elvégzendő feladat egy modern honlap, nevezési és adminisztrációs 
program megvalósítása, amely megvalósítására 400 000 forintot állítottunk be a 2014. évi költségvetésbe. 
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14. A FELKÉSZÜLÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

 

Versenytánc 

A válogatott keretedzések közötti időszakban a válogatott kerettel kapcsolatos munka az edzőkkel történő 

folyamatos konzultációval és a versenyeredmények elemzésével történik. Nagyon fontos szakmai szempont 

a válogatott versenyzők részére a nemzetközi versenytapasztalat, amely nélkül nem várható el kimagasló 

eredmény táncosainktól. Ehhez sokkal több versenyzésre lenne szükség, amely további anyagi források 

bevonását teszi szükségessé. 

Amint már említettük, a tánc mint sporttevékenység elsősorban tagszervezeti keretek között zajlik, emiatt 

nagyon fontos a tagszervezetek anyagi támogatása, hogy megfelelő körülmények között készülhessenek 

párosaink a versenyekre. 

 

Akrobatikus rock’n’roll 

Az edzők számára évente két alkalommal tervezünk továbbképzéseket. Ezen kívül a válogatott keret 

táncosain keresztül szeretnénk segítséget nyújtani az egyesületeknek a minél magasabb színvonalú oktatás 

eléréséhez. Ennek érdekében a válogatott edzések egy részét nyitottá kívánjuk tenni szakemberek, 

táncosok számára – edzéslátogatás formájában. Ez a lehetőség vonatkozik a válogatott számára nyújtott 

elméleti előadásokra is. 

A felkészülést sajnos nagyban befolyásolja, hogy kiemelt versenyeket megelőzően milyen nemzetközi 

szereplésre van lehetősége a párosoknak. A sportolókra nagyon komoly anyagi terhek hárulnak, mivel a 

versenyek teljesen önköltségesek (a rendező nem biztosít semmit), a szövetség szűkös anyagi helyzete 

miatt pedig a delegálások támogatása csekély. A válogatott sportolók felkészülését jelentősen javítaná, ha a 

versenyeztetés nem önköltségen működne szinte teljes mértékben.  

A válogatott képzés tervezett tematikája: 

- közös edzések 

- egyéni edzések 

- sportpszichológus előadása – személyes konzultáció lehetősége 

- dietetikus előadása – személyes konzultáció lehetősége 

- gyógytornász/masszőr előadása – személyes konzultáció lehetősége 

- más táncműfaj oktatása – elsősorban jazz-training 

- torna- és trambulinoktatás 

 

15. ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG FELÉ 

 

Reméljük az anyagunkban már fentebb megemlített sportközpontok használatában segítségünkre lesz a 

MOB és ténylegesen azonos feltételek mellett tudjuk sportolóink részére biztosítani a felkészülést. 

Szeretnénk, ha a MOB kidolgozná a sportolóink világversenyen (Eb, vb) való részvételének lehetőségét egy 

különálló finanszírozási rendszeren belül. Szövetségünk szűkös anyagi lehetőségei miatt több 

versenyzőnket, akik a világranglista első húsz helyén állnak, nem tudtuk és tudjuk kiutaztatni a 

rendezvényekre, sajnos ezzel a nemzetközi megítélésünket is rontva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2014. évi szakmai programban szereplő feladatok és fejlesztési tervek megvalósításának tervezett 

forrásait (állami támogatás, saját bevétel) a csatolt költségvetés-tervezet tartalmazza. 
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2014. évi költségvetés tervezet  
A táblázatban szereplő összegek nettó értéken és ezer forintban értendők. 

 

   

Bevételek  

1.1. Állami támogatás – alaptámogatás, működési költségek 6 500 

1.2. Tagdíj 4 500 

1.3. Versenykönyv értékesítéséből befolyó bevétel 1 800 

1.4. Versenyengedély, sportolói licence értékesítéséből befolyó bevétel 13 920 

1.5. Partnercsere, átigazolás regisztrációjából befolyó bevétel 1 300 

1.6. Pontozói, versenyfelügyelői, számlálói licence díj 1 300 

1.7. Versenyrendezés pályázati díja 2 400 

1.8. Egyéb támogatás (SZJA 1%) 500 

1.9. Szakmai programok bevételei 2 100 

1.10. Saját versenyrendezés bevételei 7 500 

1. Cél szerinti tevékenység bevételei 41 820 

2.1. Reklám, hirdetés 2 000 

2. Vállalkozási tevékenység bevételei 2 000 

3.1. Pénzügyi tevékenységek bevételei (kamat, árfolyam különbözet) 300 

3.2. Egyéb bevételek 300 

3. Egyéb bevételek 600 

ÖSSZESEN 44 420 
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Kiadások  
 

 

1.1. Anyagköltség 1 230 

1.2. Tárgyi eszköz beszerzés 240 

1.3. Irodabérlet 1 800 

1.4. Regisztrációs díj 3 030 

1.5. Telefon- és postaköltség 1 200 

1.6. Utazási költségtérítés 1 800 

1.7. Szolgáltatások, szakértői díjak 2 200 

1.8. Hazai és nemzetközi tagdíjak 700 

1.9. Egyéb költségek 600 

1. Anyagköltség, szolgáltatások 12 800 

2.1. Alkalmazottak bérköltsége 7 735 

2.2. Egyéb bérköltségek (megbízási díjak) 2 165 

2.3. Béren kívüli juttatások 400 

2.4. Közterhek 2 400 

2. Bérköltségek, járulékok 12 700 

3.1. Válogatott keretek működtetése 2 600 

3.2. Szakmai továbbképzések (edzők, pontozóbírók, versenyfelügyelők) 1 400 

3.3. Szakmai konferenciák, szakmai kiadványok elkészítésének költségei 600 

3.4. Versenyrendezéssel kapcsolatos kiadások, magyar bajnokság  7 500 

3.5. Doppingellenes tevékenység 120 

3.6. Szabadidő és fogyatékosok sportja 600 

3.7. Online adminisztrációs rendszer, nevező program 400 

3. Szakmai programok, szakmai tevékenységek kiadásai 13 220 

4.1. Utazási költség támogatások 5 200 

4. Támogatások 5 200 

5. Tartalék 500 

ÖSSZESEN 44 420 
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A 2014. ÉVI SZAKMAI PROGRAMBAN FOGLALT FELADATOK ÉS FINANSZÍROZÁSUK 
 
Az alábbiakban a 2014. évi költségvetés-tervezet felépítéséhez igazodva ismertetjük jövő évi szakmai 
programunkat: először a feladatokhoz rendelt költségigényeket, majd azok finanszírozására vonatkozó 
terveinket mutatjuk be. 
 
A szövetségi adminisztráció és infrastruktúra működtetésének valamint a Szövetség egyéb működési 
költségeit a 2014. évi költségvetés-tervezet kiadásai között szereplő 1. anyagköltség, szolgáltatások 
valamint 2. bérköltségek, járulékok költségsorok tartalmazzák.  
 
1. ANYAGKÖLTSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSOK 
 
Az anyagköltségek, szolgáltatások költségeit a tervezésénél a jelenlegi ismereteink továbbá az eddigi 
tényadatok alapján az ismert gazdasági nehézségeket is figyelembe véve kalkuláltuk az ideihez hasonló 
szinten.  
 
Az anyagköltségekre és szolgáltatásokra tervezett összeg megoszlása: 

1.1. 
 

Anyagköltség  
(versenykönyv, nyomtatvány, irodaszer, serleg, érem, egyéb) 

1 230 000 Ft 
 

 
1.2. Tárgyi eszköz beszerzés 240 000 Ft 
 
1.3. Irodabérleti díj (Magyar Sport Háza) 1 800 000 Ft 
 
1.4. Regisztrációs díj (versenyengedélyek, licence-ek) 3 030 000 Ft 
 
1.5. Telefon- és postaköltség (mobiltelefon előfizetésekkel) 1 200 000 Ft 

1.6. 
 

 
Utazási költségtérítés  
(MTáSZ tisztségviselők: ülések, delegálások) 

1 800 000 Ft 
 

 
1.7. 
 
 

Szolgáltatások, szakértői díjak 
(könyvelő, rendszerfelügyelet, mosoda, szállásköltség, nyomdai 
munkák, webhosting, stb.) 

2 200 000 Ft 
 
 

 
1.8. Nemzetközi tagdíjak 700 000 Ft 
 
1.9. Egyéb költségek (bankköltség, reprezentációs költség, stb.) 600 000 Ft 

   
 
2. BÉRKÖLTSÉGEK, JÁRULÉKOK  
 
A Szövetségnek három főállású alkalmazottja van jelenleg, a következő évre sem létszámnövekedést sem 
béremelést nem terveztünk. A szövetség tisztségviselőinek járó tiszteletdíjak tekintetében – az előző 
évekhez hasonlóan – szintén nem terveztünk emelést. A bérköltségek, megbízási díjak járulékok 
megoszlása: 
 

2.1. Alkalmazottak bérköltsége (3 fő) 7 735 000 Ft 

2.2. 

 
Egyéb bér jellegű költségek  
(tisztségviselők, jogász és kommunikációs megbízási díja) 2 165 000 Ft 

 
2.3. 

 
Béren kívüli juttatások (étkezési utalvány, BKV bérlet) 400 000 Ft 

2.4. Bérek, béren kívüli juttatások és megbízási díjak közterhei 2 400 000 Ft 



32/31 

 

3. SZAKMAI PROGRAMOK, SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI 
 
A sportszakmai tevékenység külön finanszírozást nem igénylő feladatainak (versenyrendszer működtetése, 
szabályzatok aktualizálása, versenyek pályázatása, versenynaptár összeállítása, ranglisták vezetése, 
nevezések, delegálások, hazai és nemzetközi kapcsolattartás, nemzetközi közgyűléseken való részvétel) 
költségei az előző részben, működési költségként szerepelnek. 
 
3.1. Válogatott keretek működtetése 
 
A válogatott keretek működtetése költségsoron a versenytánc szakágban a képzések teljes költségére (az 
oktatók óradíjára úti-, szállás és ellátási költségei mellett a terembérletre valamint a technikai kiadásokra) 
1 700 000 forintot állítottunk be. Az akrobatikus rock’n’roll szakág részéről két darab kétnapos edzés került 
beállításra ugyanezeknek a kiadásoknak a finanszírozásával, amely összesen  
900 000 forintot tesz ki. A válogatott keretképzéseket és edzéseket mindkét szakágban külföldi szakemberek 
és a hazai sporttudomány neves szakembereinek közreműködésével tervezzük. 
 
3.2. Szakmai továbbképzések (edzők, pontozóbírók, döntnökök, versenyfelügyelők) 
 
Szakmai továbbképzések szervezésére összesen 1 400 000 forintot terveztünk, az alábbi megoszlás szerint:  

- versenytánc edző továbbképzés, pontozóbírói, döntnöki továbbképzés és vizsga: 900 000 forint, 
- akrobatikus rock’n’roll edző továbbképzés, pontozóbírói, versenyfelügyelői továbbképzés és vizsga: 

450 000 forint. 
- számlálói képzés, továbbképzés és vizsga: 50 000 forint. 

 
3.4. Szakmai konferenciák, szakmai kiadványok elkészítésének költségei 
 
A 2013-as év programjai között szerepel a versenytánc sportiskolai kerettanterv kidolgozása, az akrobatikus 
rock’n’roll kerettanterv felülvizsgálata és elfogadása. Erre a célra valamint hazai és nemzetközi szakmai 
konferenciáink, tájékoztatóink és népszerűsítő rendezvényeink szervezésére, az ehhez kapcsolódó szakmai 
kiadványok, ismertető anyagok elkészítésének költségeire összesen 600 000 forintos költséggel számoltunk. 
Az új programok, projektek között szerepel a tehetségkutató és gondozó program kidolgozása, amely 
egyben a partnerkeresés problematikáját is megoldhatja, illetve enyhítheti.  
 
A szabadidősport területén elsődleges célunk a szemléletformálás és a táncsport népszerűsítése: a tánc 
fizikai, személyiségfejlesztő, és közösségteremtő előnyeinek megismertetése a széles tömegekkel, 
bemutatva, hogy a tánc a szabadidő hasznos eltöltésének egy jó lehetősége, rekreációs sportként és a 
szenior sportolók számára is remek mozgásforma. Ezen cél elérése érdekében terveink között szerepel 
tánciskolás versenyek rendezése minden korosztály számára, valamint kapcsolatfelvétel nyugdíjas 
klubokkal, szervezetekkel, szakembereink felkészítése és továbbképzése ezen a területen is. 
 
Mivel a 2014. évi szakmai program egyik sarkalatos pontja a tánc mint mozgásforma kiterjesztése és 
népszerűsítése, fontos feladatunk egy speciális szakmai anyag összeállítása a különböző táncműfajok 
táncaira vonatkozóan. Célunk egy országos méretű program meghirdetése, regionális kurzusokkal, 
amelynek keretében a népek táncait egységes szakmai paraméterek alapján tudnák szakembereink 
megismertetni az érdeklődőkkel. Ezen program kidolgozásának és terjesztésének, bemutatkozó fesztivál 
szervezésének (hagyományos magyar társasági magyar tánc, csárdás, környező országok népeinek táncai: 
mazurka, polka, szirtaki, stb.) költségei itt szerepelnek.  
 
A diáksport területén szintén fontos szerepet szánunk a tánc népszerűsítésének és lehetőség szerinti 
beépítésének az óvodai, általános, közép- és felsőoktatási oktatási rendszerbe, első körben a jelenleg 
működő két szakágunk területén.  
 
Ennek és a sportiskolai képzésnek szintén elengedhetetlenül fontos feltétele a megfelelő szakemberképzés 
a Semmelweis Testnevelési Egyetemen.  
 
3.5. Versenyrendezéssel kapcsolatos kiadások 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség – az elmúlt évek hagyományainak megfelelően – 2014-ben is saját 
rendezésben szervezi meg TáncSport Magyar Bajnokságait (Standard, Latin-amerikai táncokban és 
Tíztáncban), amelynek kiadásaira 7 500 000 forintot állítottunk be. A három Magyar Bajnokság február első 
felében, két hétvégén kerül megrendezésre Budapesten. Itt szerepel minden, a verseny megrendezésével, 
marketingjével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásunk. A sportág kiemelt és hazai rendezésű 
nemzetközi versenyeinek (évente 12-14 verseny) felvételéről és közvetítéséről – többek között Magyar 
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Bajnokságainkéról is – éves szerződés alapján egy produkciós cég gondoskodik, amelyhez a Szövetség 
illetve a versenyrendezők anyagi támogatása szükséges, ennek Szövetségünket érintő költségei szintén itt 
jelennek meg. 
 
3.7. Doppingellenes tevékenység 
 
A Szövetség doppingellenes tevékenységének keretében tájékoztató és felvilágosító előadásokat szervez 
sportolói, sportszakemberei számára valamint doppingellenőrzés elvégzését kezdeményezi saját 
versenyein. Ezen feladatok finanszírozására 2014-ben 120 000 forintot terveztünk. 
 
3.9. Szabadidő és fogyatékosok sportja 
 
Az elnökségen belül egy új terület került kialakításra, amely a szabadidős sport tevékenységek 
koordinálásával és a táncsporton belül nemzetközi szinten már elterjedt parasportot fogja össze. 
Szövetségünk mint új tagjelölt kapcsolatba került a Magyar Paralimpiai Bizottsággal. Ezen feladatok 
elvégzésére a szabadidő sport területén és a fogyatékkal élők táncsportjának terjesztésére széles körben, 
vagy a későbbiekben akár versenysport szintjén is összesen 600 000 forint költséget állapítottunk meg. 
 
3.10. Honlap és adminisztrációs rendszer, bemutatkozó film 
 
Honlapunk az idei évben teljes megújult, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs rendszer kialakítására 
400 000 forintot terveztünk. Internetes oldalunk minél nagyobb látogatottsága is segíti a támogatóink 
széleskörű kiszolgálását. A szponzori és reklám bevételek nagymértékű bevétel növekedése érdekében egy 
rövid bemutató film készítése vált szükségessé, hogy leendő támogatóink tiszta képet kaphassanak 
sportágunk erényeiről és ezáltal az elmúlt évekhez képest akár 20-szorosára is tudjuk növelni bevételeinket.  
 
 
4. TÁMOGATÁSOK 
 
4.1. Utazási költség támogatások 
 
Kiemelt nemzetközi versenyekre delegált párosaink és formációs csapataink útiköltség térítésben 
részesülnek a szövetség részéről. Tekintettel az elmúlt években a behatárolt anyagi forrásaink miatt, a 
versenyeken történő részvétel több a világranglistákon kiemelkedő helyet elfoglaló párosunk és csapatunk 
számára is elmaradt. Sajnos ezek az esetek a sportágunkra nézve nagy károkat okoztak mind szakmailag, 
mind morálisan. Az utazási költség támogatás felosztásánál igyekszünk figyelembe venni azon igényeket is, 
hogy a versenyzők utaztatása mellett a felkészítő edző(k) valamint a szövetség képviselőjének delegálását 
is támogatni tudjuk, amelyre eddig az anyagi források hiánya miatt nem volt lehetőségünk. Mivel ennek 
hosszútávú pozitív hatása lenne a sportág fejlődésére a támogatás felosztásánál ezt is igyekszünk szem 
előtt tartani. A versenytánc szakág kiemelt versenyein való részvétel támogatására 2014-re 3 200 000 
forintot, az akrobatikus rock’n’roll szakág kiemelt versenyein való részvétel támogatására 2 000 000 forintot 
állítottunk be. 
 
 
FINANSZÍROZÁS 
 
A szakmai programban felsorolt feladatok finanszírozásának tervezett struktúráját a költségvetés-tervezet 
bevételi oldalán mutatjuk be részletesen. A bevételek mindegyikénél a 2013. árakkal kalkuláltunk, a 2014-es 
évre nem tervezünk áremelést. 


