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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
az MTáSZ elnökség és szervezeti egységeinek 2013. évi munkájáról 

Beszámolási időszak: 2013. május 5. – 2013. december 31. 
 
Bevezető 
 
Tekinttel arra a tényre, hogy az MTáSZ elnöksége a 2013. május 4-én megtartott 
tisztújító közgyűlésen addig végzett munkájáról már beszámolt a közgyűlésnek, 
amelyet az el is fogadott, a jelen szakmai beszámoló az azt követő időszak szakmai 
tevékenységéről ad számot. A beszámoló mellékleteit képező kimutatások és 
statisztikák – függetlenül a szakmai beszámoló által felölelt időintervallumtól – a 
teljes 2013-as naptári évre vonatkoznak. 

 
Az elnökség személyi összetétele 
 
 Sági István - elnök 
 Elek István - gazdálkodásért, kommunikációért és marketingért felelős alelnök 
 Juhász Péter - akrobatikus R’n’R szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 
 Jenei Éva Evelin - versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökség tag 
 Kis Katalin - akrobatikus rock’n’roll szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tag 
 Németh Péter - versenytánc szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tag 
 Szatmári-Nagy Szilvia - oktatásért, főiskolai- és diáksportért felelős elnökségi tag 
 Jegonyán Okszána - szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag 
 Kiss Noel - sportolókért felelős elnökségi tag (sportolói bizottság elnöke) 

 
Az elnökség munkáját előre meghatározott ütemterv szerint végezte, az ülésekre 
havi – szükség szerint havi kettő - rendszerességgel került sor, az Alapszabályban 
foglaltak szerint. Az elnökség minden ülése határozatképes volt. Az elnökségi ülések 
hatékonyságán sokat dolgoztunk, dolgozunk. Egyre több elnökségi döntés 
előkészítése zajlik a bizottsági munka során. Jenei Éva Evelin előtt (2013. december 
15-ig) a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökség tag pozícióját Fischer 
Mariann töltötte be. 
 
A beszámolási időszak folyamán megkötött szerződések 
 
 Bányász Árpád (sajtómunka, hírügynökségi szolgáltatás)  
 Média Polihisztor Bt. (kiemelt versenyek felvétele és adásba szerkesztése)  
 MTáSZ és WDSF versenyek rendezőivel kötött szerződések (összesen 63) 
 EMMI-MOB (működési támogatás, Világjátékok felkészülés és részvétel) 
 Semmelweis Egyetem (szakmai gyakorlat) 
 Útiköltség támogatásra vonatkozó szerződések (összesen 44) 
 Tapodi Kristóf munkaszerződés (2013) 
 Válogatott keretedzések szervezésére kötött megbízási szerződések (összesen 3) 
 Világjátékok felkészülésre vonatkozó szerződések (összesen 1) 
 Világjátékok válogatott versenyzők felkészítésére kötött szerződések (összesen 1) 
 ProKreatív Kft (honlap készítés) 
 Egyéb alkalmi szerződések  

(szponzoráció, egyéb beszerzések, szolgáltatások, összesen 7) 
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További szerződések 
 
 BMSK Zrt. (irodabérleti szerződés) 
 Dr. Némethi Zsolt (jogi képviselet) 
 ISW (rendszerfelügyelet) 
 Magyar Antidopping Csoport (kölcsönös együttműködés kialakítása) 
 Munkaszerződések (Domokos István, Komjáti-Tóth Ilona, Tamás Éva) 
 OTP Bank Nyrt. (folyószámla vezetés) 
 Vodafone Zrt. (telefon előfizetés) 
 BRUVIK Audit KFT (könyvelés) 
 Dr. Hetei Zoltán (Pomádé TSE adósság átvállalás) 
 Rollinger Károly (szövetségi fotós) 

 Dr. Faragó István (szövetségi kintlévőségek kezelése) 
 Országos Foglakoztatási és EÜ. Szolgáltató (munkaügyi egészségügyi vizsgálat) 
 Just Creative Kft (szponzorálási szerződés) 
 B-Tender Kft (határozatlan, pályázatírás) 
 EV2 Internet Kft. (honlap tárhely) 
 Szakmai gyakorlat együttműködési szerződések (ELTE, Semmelweis Egyetem) 

 
Gazdálkodás  
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség 2013. évi gazdálkodásáról az 1. sz. 
mellékletében számolunk be részletesen. 
Szakszövetségünk a 2013. évi Világjátékokra történő felkészülés 2013. évi 
feladataihoz 3 000 eFt támogatást, a Világjátékokon való részvételhez 2 300 eFt 
támogatást  kapott, amelynek felhasználásáról a 2. sz. mellékletben számolunk be.  
 
A beszámolási időszakban lejárt köztartozásunk nem volt. A szövetség adó- és 
járulékfizetési kötelezettségét pontosan, időben teljesítette, adatszolgáltatási és 
elszámolási kötelezettségeinek minden tekintetben eleget tett.  
 
A támogatások folyósításához szükséges minden igazolást a támogatók részére 
időben megküldtünk. A szövetségnek köztartozása nincs, fizetési kötelezettségeinek 
mindig határidőre eleget tett.  
 
Nemzetközi tevékenység 
 
 Nemzetközi Szövetségeinkkel (WDSF, WRRC) és azok tagszervezeteivel 

folyamatos és jó a kapcsolattartás, mind a levelezés, mind a személyes 
tárgyalások során. 

 A General Meetingeken (WDSF, WRRC) való aktív részvételnek köszönhetően 
lehetőség nyílt további kapcsolatok megalapozására. A WRRC General 
Meetingen Papp Viktor és Szakál Attila, a WDSF General Meetingen Domokos 
István képviselte a Magyar TáncSport Szakszövetséget. 

 A 2013. évben 2 WDSF Open verseny (Szombathely, Szeged) került 
Magyarországon megrendezésre. Sajnos gazdasági nehézségek miatt a 
kisteleki verseny visszamondásra került. 

 Nemzetközi licence-szel rendelkező pontozóbíróink nyilvántartásunk szerint 
105 nemzetközi versenyen pontoztak, a nemzetközi pontozóbírók névsora és 
a kiemelt nemzetközi versenyekre kijelölt pontozók listája a beszámoló 3. sz. 
mellékletében található. 
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Versenyrendszer 
 
 Mindkét szakág versenyszabályzatban rögzített kiemelt versenyei 

megrendezésre kerültek 2013-ban, a 2013. évi Magyar Bajnokok és Magyar 
Kupa győztesek listája a beszámoló 4. sz. mellékletében olvasható. 

 2013-ben összesen 3.576 versenyzői engedélyt adtunk ki a két szakágban 
(19-35 év között: 842 fő, 35 év felett: 75 fő, 14 év alattiak: 1.633 fő, 15-16 
évesek: 572 fő, 17-18 évesek: 454 fő) számára adtunk ki engedélyt. Ebből:  
1 844 fő versenytánc, 1 732 fő akrobatikus rock’n’roll. Az év folyamán 
összesen 371 összeírást és 246 átigazolást regisztráltunk. 

 A Magyarországot kiemelt nemzetközi versenyeken képviselő párosok által 
elért eredmények a beszámoló 5. sz. mellékletét képezik. 

 A versenytánc szakág 2013. évi Bajnoki sorozatának eredménye a 6. sz. 
mellékletben található. 

 Az év során a szakágak versenysportértjáért felelős elnökségi tagjainak 
előterjesztése alapján több pont is módosításra került a 
versenyszabályzatokban, amelyek a módosítások átvezetését követően a 
változásokkal egységes formába foglalva kerültek közzétételre.  

 A Szövetség a 2013. év során a versenyszabályzatok mellett az 
Alapszabályban végzett módosítást. 
 

Médiamegjelenés 
 
A Szövetséggel kötött együttműködési megállapodása alapján Bányász Árpád 
gondoskodott a táncsport híreinek megjelentetéséről a hazai médiában. A Média 
Polihisztor Bt-vel kötött szerződés alapján 2013-ban felvételre került versenyek 
listáját és az egyéb média megjelenésekről készült beszámoló 7. sz. mellékletében 
olvasható.  
 
Iroda 
 
Az iroda alkalmazottainak létszáma nem változott, a munkavégzéssel kapcsolatban 
problémák nem merültek fel, függetlenül attól, hogy a feladatok mennyisége és 
összetettsége olyan nagy mértékben megnőtt, hogy azok megoldása legtöbb esetben 
csak önkéntes plusz munkával sikerült. Az iroda munkatársainak felkészültsége és 
személyes hozzáállásuk a jövőre nézve is megnyugtató. 2013. márciusában Komjáti-
Tóth Ilona GYES-ről visszajött dolgozni, helyettesítését munkába állásáig Tapodi 
Kristóf látta el heti 30 órában. Az iroda hatáskörében elvégzendő feladatok nőttek, 
ami szervezett és következetes munkarendet kívánt az iroda és kíván a 
tagszervezetek részéről is, és változtatásokat tesz szükségessé. 
 
Folyamatban lévő ügyek 
 
Az Euro-Suvenirs Bt-vel 2011 nyarán kötött programfejlesztési szerződés 
munkálatai a Bt. hibájából 2012-es év elején csak részben teljesültek. Mivel a 
rendezésre irányuló tárgyalások nem vezettek eredményre, szerződésszegésre 
hivatkozva az ügyet „jogi” útra terelte az elnökség. 2013-ban e témában többszöri 
egyeztetés után sem jutottunk eredményre. Anyagi lehetőségeink, az elhúzódó jogi 
procedúra erősen korlátozza mozgásterünket.  
 
A 2011. évi könyveléssel megbízott A+V Consulting könyvelőiroda képviselőjével, 
Váradi Ágnessel 2012. év elején sikerült felvenni a kapcsolatot, mivel azonban 
többszöri ígéret után sem fejezte be a 2011. év könyvelését, az általa 
visszaszolgáltatott bizonylatok alapján a szövetség könyvelését végző BRUVIK Audit 
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Kft-vel könyveltettük le visszamenőleg a hiányos hónapokat. Az ezek alapján 
keletkezett szerződésszegésből származó követeléseink behajtásával az elnökség 
2012. áprilisában megbízta Dr. Faragó István ügyvédet, a kintlévőség behajtására. A 
kintlévőség behajtása eredménytelen. 
 
2012-ben a Siófok Open verseny követelésének behajtására tartozásátvállalási 
szerződést kötöttünk, amelynek eredményeképpen a verseny kapcsán felmerült 
költségek megtérülése részletfizetés formájában jelenleg folyamatban van. 2013. 
december 31-ig 175 9000 Ft tartozás került megfizetésre. 
 
A beszámolási időszakban lejárt köztartozásunk nem volt. A szövetség adó- és 
járulékfizetési kötelezettségét pontosan, időben teljesítette, adatszolgáltatási és 

elszámolási kötelezettségeinek minden tekintetben eleget tett. A támogatások 
folyósításához szükséges minden igazolást a támogatók részére időben 
megküldtünk.  
 
Egyéb elvégzett, megkezdett feladatok: 
 
Honlapunkat fejlesztettük, új tárhelyre költöztettük. Szempont volt a korábbinál 
modernebb megjelenés, egyszerűbb és gazdaságosabb üzemeltetés, külső 
szolgáltatóktól való függőség csökkentése. 
 
Hosszú, ismétlődő tárgyalások során előkészítettük a Táncsport Diákolimpia újbóli 
bevezetését. Célunk a jelentkező igények kielégítése, főiskolai továbbtanulási pontok 
biztosítása, illetve a sportág iskolai népszerűsítése volt. 
 
A versenyszabályzat és mellékleteinek átdolgozása egy legalább fél éves 
munkafolyamatot ölelt fel annak elfogadásáig. Tanulva a tapasztalatokból és az 
előző közgyűlésen elhangzottakból fogjuk az elkövetkezendő módosítási igényeket 
megtenni. Fontos elem, hogy a figurakatalógus ,,filmes” változatának jelentős része 
is elkészült. 
 
2013. decemberében közgyűlést tartottunk, melyen Jenei Éva Evelin - versenytánc 
szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagként Fischer Mariann lemondása után 
megválasztásra került. 
 
A 2013-as tisztújítások miatt, kicsi megkésve, de a 2014-es Magyar Bajnokságok 
szervezési előkészületei is megtörténtek. Itt jelentős változásokat készítettünk elő: új 
helyszín, színvonalasabb körülmények, új meghívott vendégek, külföldi 
pontozóbírók. 
 
Tárgyalásokat folytattunk a MOB, MDSZ, EMMI illetékeseivel működési 
körülményeink javítása érdekében. A tárgyalások konkrét eredményei 2014-ben 
realizálódnak. Több működésünket 2014-ben segítő pályázatot előkészítettünk 
(NEA, MOB), benyújtottunk, sportágfejlesztési koncepción dolgoztunk. A gazdasági 
élet területéről igyekeztünk támogatókat találni, de ezen tevékenységünk szerény 
eredménnyel zárult. 
 
Elnökségünk tagjai jelen voltak hazai és nemzetközi versenyeken, egyéb táncos 
rendezvényeken, ahol a protokoll funkciók mellett megbeszéléseket folytattunk a 
táncsport népszerűsítése érdekében. 
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Sokat dolgozott az elnökség, de az elért eredményekkel, a hatékonysággal mi sem 
vagyunk maradéktalanul elégedettek. Hatékony munkavégzésünkhöz továbbra is 
várjuk a segítő szándékú észrevételeket, javaslatokat. 
 
 
Bizottságok 
 
Az előző évekhez hasonlóan az MTáSZ alapszabályban rögzített bizottságai 
(versenytánc szakági bizottság, akrobatikus rock’n’roll szakági bizottság, fegyelmi 
bizottság, sportolói bizottság) külön beszámolót készítettek. A bizottságok személyi 
összetételét a 8. sz. melléklet tartalmazza. A versenytánc és akrobatikus rock’n’roll 
szakági bizottság beszámolója a két szakág versenysportért és pontozóbírókért 

felelős elnökségi tagjainak beszámolóját is tartalmazza. Az ellenőrző testület 
gazdálkodásra vonatkozó beszámolója külön napirendi pontként szerepel a 
közgyűlésen, az ehhez kapcsolódó írásos anyagot külön kapják meg a 
tagszervezetek. 
 
Akrobatikus rock’n’roll szakági bizottság 
 
2013- ban új a szakági bizottság új személyi összetétellel folytatta működését. A 
leköszönő elnökség által a közgyűlés elé terjesztett új alapszabály gyökeresen 
megváltoztatta az addigi elnökségi munkamenetet. A szakági elnöki pozíció és a 
szakági elnökség átalakításával nagyon sok változással kellett szembenézni. Az 
újonnan felálló elnökségnek a már korábban jóváhagyott 2013. évi költségvetés által 
behatárolt kereteken belül kellett gazdálkodnia.  
A 2013. májusában megválasztott új Elnökségben két taggal képviselteti magát a 
Rock’n’roll Szakág: Juhász Péter és Kis Katalin személyében. Az általuk választott 
Szakági Bizottság tagjai: Farkas Krisztina (Budapest), Pelyhéné Járdány Zsuzsanna 
(kelet), Péterfalvi Zoltán (nyugat)  
Üléseinket havonta tartottuk, ahol az aktuális feladatokat megtárgyaltuk, 
felelőseiket, határidőiket kijelöltük. A hazai szabályzat megalkotásával, új 
kategóriák bevezetésével kapcsolatban igyekeztük a tagszervezetek véleményét 
kikérni, véleményüket figyelembe venni.  
Legfontosabb feladatnak a nemzetközi szabályváltozásokhoz való gyors 
alkalmazkodást határoztuk meg. Ennek érdekében több területen is kidolgoztuk 
(rövidebb-hosszabb távú) stratégiákat:  

- Hazai szabályok változtatása a nemzetközi szabályok ismeretében 

- Szakemberképzés megreformálása (edzők, pontozók) 

- Válogatott keret aktualizálása, munkájának átgondolása 

A kijelölt feladatokat mindig egy tervezett, hosszabb folyamat részeként tekintjük, 
amelyek nem csak elvégzésük után, hanem összességükben, hosszú távon fognak 
jelentős színvonal emelkedést okozni. 
 
Megvalósult projektek 

• Lányformációs figurakatalógus  
Az akrobatika bizottság megszűnésével szükség lett egy egyszerűen kezelhető, 
átlátható módszerre az akrobatikák bekódolására. A feltöltött videókat alapul véve 
létrejött egy lányformációs akrobatika kódszámító demo, mely a beírt paraméterek 
alapján kiadja az akrobatikák kódját. 
 

• Nevező program 
Évek óta beszéltünk róla, hogy mennyire nagy szükség lenne egy nevező programra, 
így ősztől teszt üzemben bevezetésre került. Integrálásra került a lányformációs 
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akrobatika kódszámító program, valamint a nevező program alapjául szolgáló 
területi és országos ranglista. A nevezéseket már csak a programon keresztül lehet 
leadni az MTáSZ versenyeire. 
 
Versenyszabályzat 
Az alapszabály változása megkövetelte a VSZ felülvizsgálatát is.  
A tagszervezetektől bekért javaslatok megvitatásra kerültek és egyértelmű okot 
adtak a változtatásra, valamint a WRRC is nagyon sok változással rukkolt elő, 
amelyeket szintén szükséges volt integrálni a szabályzatunkba. Az elnökség részéről 
pedig az az igény is megfogalmazódott, hogy a két szakág versenyszabályzata 
struktúrában közeledjen egymáshoz.  
2014-ben a WRRC több lépcsőben bevezette/bevezeti az Új Pontozási Rendszert 

(NJS). Ennek következtében a hazai szabályzatokat a nemzetközi paraméterekhez 
kellett igazítani. Ebben nagy segítséget jelentett, hogy Kis Katalin (NJS working 
group tagja) aktuális hírekkel tudott szolgálni a változásokkal kapcsolatban. Mivel 
ez a nemzetközi projekt szinte teljesen megváltoztatta a sportág alapjait, ezért 
jelentős munkát okoz(ott) a hazai szabályok megalkotásában és bevezetésében is. 
Bízunk benne, hogy Magyarországon nem fog fennakadást okozni a NJS bevezetése.  
A Szakági Bizottság – lehetőségeihez mérten – igyekezett megadni minden segítséget 
a táncosoknak, egyesületeknek, edzőknek, pontozóknak az új ismeretek átadásával. 
A 2013-a képzéseket a NJS szakmai anyagára építettük. Ezzel jelentős előnyt 
tudtunk szerezni más országokkal szemben, akik – pontos információk hiányában – 
csak 2014-ben kezdtek ismerkedni a változásokkal, új követelményekkel.   
Annak ellenére, hogy a nemzetközi szabályok minél előbb történő hazai bevezetése, 
követése komoly felkészülést és alkalmazkodást igényel mindenkitől, szeretnénk a 
jövőben is a lehető leggyorsabban átvenni a nemzetközi követelményeket, hogy top-
párosaink nemzetközi szereplését, és az arra való felkészülésüket ezzel is segítsük. 
Mindezen okok figyelembevételével egy teljesen új VSZ került összeállításra és 
elfogadásra. 
 
Pontozói, versenyfelügyelői és számlálói feladatok ellátásáról szóló szabályzat 
A VSZ- ből kikerült a versenyfelügyelői fejezet a PSZ- ben kapott helyet. Így a PSZ 
2013- tól PVSZ néven megy tovább. Természetesen itt is szükség volt az 
átvizsgálásra, és a szükséges részek átírásra kerültek, az új elnökségi felépítéshez 
igazodva.  
Két melléklet készült el, részben a versenyfelügyelők munkájának egységesítése, 
részben a pontozók delegálási szempontjainak átláthatósága érdekében. 
 
Képzések, továbbképzések 
2013 tavasszal még a SZFÜSZ szervezésében valósult meg a pontozóbírói vizsgával 
egybekötött képzés. A vizsgát 4 jelölt tudta teljesíteni, akik közül ketten már az 
előírt vakpontozásokat is megcsinálták, így 2014- től delegálható pontozóbíróvá 
váltak. Továbbképzés a pontozóbírók és versenyfelügyelők részére két alkalommal 
került megrendezésre.  
Bevezetésre került, hogy a sportszakember továbbképzésen a részvétel minden 
regisztrált edzőnek évi egy alkalommal kötelező.  
Az őszi továbbképzéseken már a WRRC új irányelveiről és a táncosokat, 
pontozóbírókat, valamint versenyfelügyelőket érintő tervezett változásokról volt szó. 
A továbbképző intézmények szakmai vizsgáira, összeállításra került egy 
vizsgáztatónak jelölhető szakemberek névsorát tartalmazó lista. 
 
Szakemberképzés megreformálása 
Szakembereink képzése nagyon fontos szerepet kapott bizottságunk munkájában. 
Igyekeztük kidolgozni olyan projekteket, amelyek által edzőink, pontozóink, 
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versenyelügyelőink friss információkhoz juthatnak az aktuális szabályok, technikai 
követelmények terén.  
 
Ezek megvalósítása több menetben történt/történik. 
Rövid távú tervek (nagyrészt meg is valósult 2013-ban) 
A NJS megismertetése, megértetése hazai szakembereinkkel. Szabályok, preferált 
irányelvek oktatása. Felmerült kérdések megválaszolása – esetleg nemzetközi 
állásfoglalás kérése.  
Középtávú tervek (2013-2015) 
Szakemberképzés alapjainak aktualizálása.  
Tanmenetek, módszertani-, metodikai szakanyagok megújítása, átalakítása, 
kiegészítése.  

Oktatási intézményekkel fennálló kapcsolatok erősítése, újrafelvétele.   

Oktatók személyének kijelölése, képzése.  
Szakanyagok kidolgozása, fordítása, publikálása.  
Hosszútávú tervek (2013-2017) 
Szakemberek megkülönböztetése tudás, végzettség szerint.  
Szakembereink továbbképzéseinek biztosítása nemzetközi rendezvényeken. 
WRRC által kiadott edzői és pontozói minősítés megszerzése legmagasabban képzett 
szakembereink számára.   
 
Válogatott tábor 
A 2013. évi keretösszeg 500 000 Ft volt. Válogatott tábor két alkalmmal került 
megrendezére, az első tábor lezárta a leköszönő szakági elnökség munkáját 
Rastoval, a második tábor megvalósítása hazai szakemberek bevonásával történt.  
A WRRC változások ismertetése nagy hangsúlyt kapott a tábor alatt, a felkért 
szakemberek a lehető legpontosabb információkkal készültek a foglalkozásokra. A 
válogatott a felnőtt A és B kategóriás párok mellett bővítésre került, a legjobb felnőtt 
C kategóriás párok is meghívást kaptak a táborba, valamint célul tűztük ki a felnőtt 
páros kategóriák (B és A kategória) létszámának növelését is.  
Ennek érdekében szintén több menetben vezet(t)ünk be változásokat: 
Rövid távon (2013) 
Felnőtt C osztályos párosok meghívása (önköltséggel) a válogatott keretbe, mint a 
csúcs-kategóriák utánpótlása.  
Válogatott párosok munkájának irányítása, tanácsadás a NJS tükrében.  
Táncos alapok, követelmények ismertetése az NJS tükrében.  
Más táncstílusok, táncos alapok oktatása meghívott oktatókkal.  
2014-es akrobatikai programok összeállításához segítségnyújtás.  
Középtávon (2013-2015) 
Serdülő és Junior párosok válogatott keretének összeállítása, lányformációs 
válogatott kijelölése.  
Új válogatott képzési anyag összeállítása a kibővített keret számára.  
Közös és kategóriákra bontott válogatott edzések, képzések szervezése.  
Válogatott tagjaival szorosabb együttműködés.  
Hosszútávon (2013-2017) 
Folyamatos munkakapcsolat kialakítása nemzetközi szakemberekkel, akik 
koordinálják a válogatott keret(ek) munkáját. Jelenleg Roman Kolb többszörös 
Világbajnokkal folynak tárgyalások a felnőtt páros kategóriákkal kapcsolatban.  
Ösztöndíj-program kidolgozása a válogatott sportolók, utánpótlásuk motiválására.  

 
Versenynaptár 
A 2014. évi versenynaptár összeállítására ősszel került sor a beérkezett pályázatok 
elbírálása után. Az MTáSZ akrobatikus rock and roll szakág történetében rekordnak 
számító pályázat érkezett be a rendezési helyekre. 
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A pályázatok beadásában Nyugat Magyarország és Budapest emelhető ki, Kelet 
Magyarországról viszont nagyon kevés kérelem érkezett. 
 
Útiköltség támogatás 
A 2013. évi 1 100 000 forintos keretösszeg felosztása az elért eredmények és a 
verseny helyszínek távolsága alapján történt. Ez alapján az alábbi tagszervezetek 
versenyzőpárosai és formációs csapatai a feltüntetett mértékben részesültek 
támogatásban.  
Musztáng SE 74 000 Ft 
A Négy Muskétás SE 69 000 Ft 
Rók and Roll SE 100 000 Ft 
Fortuna TSE 56 000 Ft 

Rockin’ Board TSE 76 000 Ft 
Rock And Magic SE 589 000 Ft 
Holiday SE 60 000 Ft 
Masters SE 71 000 Ft 
Galaxy 30 000 Ft 
 
Eredmények 
A 2013. évi hazai és nemzetközi eredmények a mellékletekben olvashatóak. 
 
Versenytánc szakági bizottság 
 
Válogatott keret 
A válogatott keret be- és kikerülési szabályzata kisebb módosításokon ment 
keresztül, az elmúlt évhez képest a ranglistán elfoglalt pozíciót szem előtt tartva 
több páros kerülhet be a válogatott keretbe. A ranglistán elfoglalt pozíció 
kiszámítása az elmúlt évek tapasztalatai alapján reális képet mutat, ezért itt is csak 
kisebb módosítás történt, az Országos Bajnokságokon szerzett pontok esetében. 
Különös hangsúlyt fordítottunk az utánpótlás korosztályú versenyzőinkre, mert a 
jövőben is az a tervünk, hogy minél korábban felfedezzük a kimagasló tehetségeket 
és ezek a gyerekek a legkorábban kerüljenek kiválasztásra, hogy már időben a 
Szövetség által megfelelő képzést, erkölcsi és anyagi támogatást kaphassanak, az 
Ifjúsági, Felnőtt és Senior korosztállyal együtt. Hisszük, hogy az elkövetkezendő 
generációkból újabb magyar világbajnoki döntős, illetve világbajnok párosok 
nőhetnek ki. Ezeket a szempontokat szem előtt tartva 2013-ban megkezdődött a 
szervezett és tudatosan felépített válogatott keret képzés, melynek két állomása is 
volt. 
Ennek előkészítéseképpen felvettük a kapcsolatot hazai és külföldi elismert 
szaktekintélyekkel, a sportdiplomáciát is szem előtt tartva külföldi trénereket 
nyertünk meg a magyar sportolók oktatására és támogatására. Nem csupán 
technikai felkészítést kaptak a válogatott kerettagok, hanem az ország egyik 
legnevesebb sportpszichológusainak előadásait is meghallgathatták, ezen kívül 
dietetikus, balett tanár és állóképesség fejlesztő tréner is foglalkozott táncosainkkal 
A válogatott képzés sorozat első állomása 2013 augusztusában zajlott le, itt került 
először sor a korosztályok szétválasztására, szem előtt tartva a korosztályi 
sajátosságokat. Első ízben került megrendezésre egy speciális pszichológiai előadás 
a válogatott keret tagok szülei részére, mivel különösen fontosnak gondoljuk, a 
trénerek mellett a szülők meghatározó szerepét az egészséges sportszemlélet 
kialakításában. Az első alkalommal szerettük volna megmutatni azt, hogy hogyan 
képzeli el a jövőben a Magyar Táncsport Szakszövetség a válogatott keret edzéseit és 
motiválni a táncosokat az egyre jobb teljesítmény elérésére, éppen ezért az első 
alkalmat nyitottá tettük a nem kerettagok számára is. Mindenki, aki részt vett, 
érezhette a táncosok, szüleik, és a tánccal foglalkozó szakemberek érdeklődését és 



9 

nyitottságát az új információk iránt, egy nagyon jó hangulatú, sok hasznos 
tapasztalattal teli hétvége zajlott le.  

A második keretképzés ősszel került megrendezésre, itt már csak a legszűkebb 
válogatott kerettagság vehetett részt, ugyanis itt zajlott le a sportolók 
állóképességének felmérése, adatainak felvétele és a sportpszichológiai 
előadássorozat következő állomása. A válogatott keret tréningruha tervezete is itt 
került bemutatásra melyet a táncosok felpróbálhattak és ötleteiket, igényeiket 
megfogalmazhatták, a kerettagok megszavazták az új, készülő válogatott 
tréningruha fazonját, melynek prototípusa (férfi és női fazon) azóta elkészült, 
sokszorosításra vár. 

Oktatás 
Elsőként a táncoktatás egyik sarkalatos pontjával, a figurakatalógus 
újragondolásával kezdtük a reformokat. Ezzel a törekvésünkkel egy időben jelentek 
meg a WDSF által kibocsátott könyvek, melyekben minden tánc javasolt figurái 
felsorolásra kerültek, ennek segítségével és figyelembe vételével osztályokra 
bontottuk a figurakatalógust, a figurák nehézségi fokát és az osztályokhoz tartozó 
szintet szem előtt tartva. Mivel ezt a figurakatalógust szántuk a különböző képzések 
alapjául, (versenyzők, trénerek, pontozóbírók, asszisztensek, felnőttoktatás) ezért a 
figurákat katalogizálva oktató DVD film leforgatására is sor került, melynek fő 
szempontja volt, hogy mindenki számára egyértelműen közvetített, értelmezhető 
segédanyag készüljön el. Az új típusú asszisztensi vizsga előkészítési munkálatai is 
megkezdődtek, elkészítettük az új jelentkezési lapot és megfogalmazódtak a 
módosult részvételi feltételek is. Nyár végén a 2013-mas év döntnökeinek 100 %-os 
részvételével, sikeresen zajlott le egy döntnöki konzultáció, melynek célja a döntnöki 
döntések felelősségének hangsúlyozása, a versenyekről való kizárások 
minimalizálása és az álláspontok egységesítése volt. Megkezdődött a 
kapcsolatfelvétel az ország összes tánccal foglalkozó intézményével (Táncművészeti 
Főiskola, Testnevelési Egyetem, minden felnőtt képzéssel foglalkozó OKJ-s oklevelet 
adó intézmény felkeresése). 

Versenyzők létszámának növelése 
Az alacsony versenyzői létszám egyik kiváltó okának a versenyek színvonalának 
alacsony minőségét tartottuk, ezért ennek javítása céljából vezettük be a Verseny 

minőségét értékelő nyomtatványt, mely a versenyrendezési kérelmek és a döntnöki 
jelentések részévé vált, ezzel is elősegítve a jövőbeni pályázatok, versenyrendezési 
kérelmek elbírálását. Motivációs szándékkal a II. Félév Legjobb Versenye díj is 
meghirdetésre került.  
A versenyeken való létszám növelése céljából egy hétvégén csak egy verseny 
kerülhetett megrendezésre. 
Megtörtént az előkészítése a tánciskolás versenyzők szövetséghez való 
integrálásának. Elkészült a tánciskolás versenykönyv tervezete és megfogalmazódott 
a tánciskolás területi bajnokságok bevezetésének igénye is.  
A nagy sportágválasztó rendezvényen érdekes játékokkal és színes programokkal 
vártuk az érdeklődő közönséget. 
Ezen előkészületi munkálatoknak a 2014-es év első negyedében már kézzel fogható 
eredményeit is láthatjuk, hiszen több mint 400 regisztrált táncossal bővült a 
Magyar Táncsport Szakszövetség versenyzőinek létszáma, illetve a versenyek 
minősége is érzékelhetően pozitív változást mutat. 

Új versenyszabályzat 
A 2013-mas év nyári időszaka kemény munkával telt, melynek eredményeképpen 
elkészült az új versenyszabályzat. Nagyon sokan és sokat dolgoztunk és 



10 

gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne a lehető legjobb. Fő szempontunk az volt, 
hogy minél tovább tartó, könnyen követhető és egyértelműen értelmezhető legyen, 
mely nem csupán egy szabályzat, hanem egy jól átgondolt, felépített rendszer is. 
Ennek nem kell majd évente változnia és pontjaira támaszkodva az edzők és 
sportolók hosszú éveken keresztül építkezhetnek munkájukban. Jobban 
kiszámítható és átláthatóbb lesz a jövőképe mindenkinek.  
Többek közt időrendi sorrendbe tettük a tartalomjegyzéket, így logikusabb és 
könnyebben használható lett a versenyszabályzat, melynek eredményeképpen 
hamarabb megtalálhatjuk a kérdéses információkat. Átgondoltuk az 
osztályváltáshoz szükséges feljutási feltételeket, a ponthatárokat és 
versenyszámokat. Az elmúlt években sok problémát okozott a versenyek nevezési 
határidejének folyamatos változtatgatása, ezért ezt is egységesítettük.  

Az előző szabályzat nagyon jól működött abból a szempontból, hogy több pontjában 
is segítette a Standard párosok létszámának gyarapodását, ennek köszönhetően 
2013-ra megsokszorozódott a standardező párosok száma és közel azonos létszámú 
standardes és latinos páros regisztrált a versenyekre. Ezért mára már 
szükségtelenné vált a standard táncokban a továbbjutó pontok duplázása. 
Sok egyéb változás is történt a szabályzatban, melyeknek pozitív eredményéről 
reményeink szerint már a 2014-es beszámolóban is hírt tudunk adni. 
 
Versenynaptár 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2013-ban is sor került a következő évi kiemelt 
versenynaptár elkészítésére. Új kiemelt versenyeket lehetett megpályázni, az 
alacsonyabb osztályosok örömére meghirdetésre kerültek az E Országos 
Bajnokságok is. A 2014-es versenynaptárba ismét osztályos országos bajnokságokat 
hirdettünk meg, a korosztályos országos bajnokságok helyett.  
A különböző ranglistaversenyeket területileg és időrendileg is próbáltuk minél 
egyenletesebben elhelyezni a versenynaptárban.  
A versenynaptár elkészítésénél figyelembe vettük a WDSF versenynaptárát, 
valamint a különböző ünnepnapokat, hosszúhétvégéket, a hétvégén ledolgozandó 
munkanapokat, a főbb iskolai rendezvényeket, mint például a ballagást, és a 
különböző szüneteket. 

Külföldi delegálások, nemzetközi eredmények 
A kiemelt nemzetközi versenyekre a delegálások a szabályzatnak megfelelően 

zajlottak le. Célunk volt, hogy a párosokat a lehető leghamarabb kiértesítsük, hogy 
utazásukat minél korábban és minél olcsóbban le tudják foglalni.  
Tapasztalataink sajnos azt mutatják, hogy a párosok sokszor későn jeleztek vissza a 
szövetség felé, így egy esetleges lemondás során a tartalék párosok kiértesítése 
sokszor az utolsó pillanatban történt a szövetség hibáján kívül, ezért ezúton is 
kérjük a tagszervezeteket, hogy párosaikat figyelmeztessék a határidők pontos 
betartására, hiszen minden utazó párosnak ez az érdeke. A 2013. évi nemzetközi 
eredmények a mellékletekben olvashatóak. 

Magyar Bajnokság 
2013-ban sikeresen zajlottak le a Magyar Bajnokságok. A hagyományokhoz híven a 
Folyondár Sportcsarnokban jó hangulatú, színvonalas versenyeken vehettek részt a 
versenyzők és az érdeklődő közönség, akik igen nagy létszámban jelentek meg.  
2013. második felében megkezdődtek a 2014-es Magyar Bajnokság előkészületi 
munkálatai. Próbáltuk az előző évek magas színvonalú rendezését megőrizni, és 
emellett néhány újítást, változást is bevezetni, például a versenyzők kérését 
figyelembe véve mindhárom versenynapra külföldi pontozóbírók meghívását 
kezdeményeztük, megkezdődött a hivatalos levelek kiküldése az érintett országok 
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szövetségei felé. Új, hangulatosabb helyszínt találtunk a verseny megrendezésére, év 
végén aláírásra kerültek a szerződések a Pestszentimrei Sportkastéllyal. 

Professzionista versenyrendszer 
Nagy örömünkre folyamatos növekedést mutat a professzionista versenyzésre való 
igény, éppen ezért 2013-ban elkészült a professzionista versenyzők szabályzata. 

Besorolás, kijelölés, pontozás, pontozóbírói továbbképzések 
2013-ban összesen 44 kiemelt és klubközi versenyre jelölt az elnökség 
pontozóbírókat és számlálókat. A pontozói kijelöléseknél az elnökség igyekezett a 
2013-ban érvényes besorolások szerinti úgynevezett kiemelt, első vagy második 

kategóriába tartozó pontozóknál a kategóriánkénti kijelölési egyenlőséget 
megtartani. Ezeket természetesen valamilyen szinten befolyásolták a rendezők 
pályázatukban leírt felkérendő pontozókra vonatkozó kérései is. A számlálók 
felkérésénél minden esetben a rendezői igénynek megfelelően kért fel az elnökség 
személyeket egy adott versenyre. A számlálói felkérések összesítése során 
egyértelmű, hogy a legtöbb rendező a „pda”-s pontozást kéri versenyére.  
2013-ban a szakmai program részeként az elnökség felkérte a szakági bizottságot és 
a pontozói és számlálói terület elnökségi felelősét, hogy frissítse és alakítsa át a 
pontozói tagság besorolását, illetve az ehhez kapcsolódó kijelölési struktúrát. A 
szakági bizottság és a pontozói és számlálói terület felelőse kialakította az új 
besorolásokhoz felhasznált kérdőívet, melyet megküldött minden aktív pontozó és 
számláló licenccel rendelkező tagjának. A kérdőívek beérkezési határideje 
folyamatos, így azokra érkezett válaszok a beérkezések sorrendjében került 
feldolgozásra. A 2014-es év besorolásainak eredményét minden pontozó kolléga 
személyesen kapja meg. 2013-ban a besorolások előkészítésével párhuzamosan 
elkészült az új Pontozói és Számlálói Szabályzat (PS=) tervezete is, amely elfogadása 
mellékleteivel együtt a 2014. év első negyedévének része. 
 
2013-ban szövetségi rendezésben 1 alkalommal rendeztünk pontozói képzést. 2013. 
augusztus 24-25-én sportpszichológia, balett, standard csoportos óra, latin 
csoportos óra, sporttáplálkozás, állóképesség fejlesztés, stretching, kerekes-székes 
pontozás alapjai témakörökben. A továbbképzésekhez írásos hozzászólás nem 
érkezett, így a szakági bizottság önmaga munkáját értékelve állította össze, illetve a 
tapasztalatok alapján egészítette ki a 2014-es képzési tervet.  
 
Új honlap 
Hosszú évek után a Magyar Táncsport Szakszövetség lecserélte holnapját, melyet 
folyamatosan frissít, bővít, hogy aktuális információk jelenjenek meg az érdeklődő 
közönség és a versenyzők számára. Megkezdődtek a tárgyalások az új nevező 
programmal kapcsolatosan is, mely reményeink szerint 2014-ben elkészülhet és 
minden igénynek, elvárának megfelel majd.  

Sportolói bizottság  
 
A Sportolói Bizottság tagjai megválasztásukat követően maguk közül Kiss Noelt 
választották meg elnöknek, amelyet a Közgyűlés elfogadott után. Munkájuk során 
igyekeztek képviselni magukat minden egyes hazai versenyen – az akrobatikus 
rock’n’roll szakág részéről Tóth Bence; a versenytánc szakág részéről Szabó Anita és 
Kiss Noel - amely egy-két kivételtől eltekintve sikerült is. Igyekeztek nyitott szemmel 
és füllel jelen lenni a versenyeken, de ennek ellenére sem érkezett különösebb 
célzott megkeresés irányukban.  
A 2013 augusztusában megrendezett versenytánc válogatott keretedzésen egy 
kérdőívvel mérték fel sportolóink pontozóbírókba vetett bizalmát és elégedettségét, 
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valamint, hogy mit gondolnak arról, hogy milyen tulajdonságokkal bír egy számukra 
hiteles és elfogadható pontozóbíró. Összegyűjtötték azokat a kérdéseket is, 
amelyeket szívesen feltennének a pontozóbírók közösségének, de sajnos ez idáig 
nem nyílt lehetőség arra, hogy a válaszadás jogát megadjuk a pontozóbíróknak, 
ezzel is javítva a versenyzők és pontozók közötti kommunikációt. A 2013. évi Nagy 
Sportágválasztón az MTáSZ a sportolói bizottság elnökén keresztül képviseltette 
magát. 
 
Bár a bizottság még nem feltétlen működik úgy, ahogyan kellene, ami többek között 
annak is köszönhető, hogy a versenyzők sajnos még mindig nem tudják, hogy miért 
is van a képviseletük érdekében egy bizottság vagy, hogy milyen kérdésekkel, 
problémákkal kereshetik meg őket.  

 
Fegyelmi bizottság 
 
Megnevezés/Év 2010 2011 2012 2013 

Fegyelmi 

eljárások száma 

sportszervezettel 

szemben 

1 4 3 0 

Fegyelmi 

eljárások száma 
sportolóval 

szemben 

1 3 1 1 

Fegyelmi 

eljárások száma 

sportszakemberrel 

szemben 

1 1 2 2 

Fegyelmi 

eljárások száma 

összesen 

3 8 6 3 

Kiszabott 

fegyelmi 
büntetések száma 

0 8 6 2 

Ebből eltiltás 0 1 3 2 

 
Amint az a fenti statisztikából is jól látszik, évente viszonylag kisszámú fegyelmi 
eljárást kell lefolytatnunk. A 2013-as évben kizárólag versenytánc szakterülettel 
kapcsolatban merült fel fegyelmi vétség gyanúja. 
 
Az eljárás alá vont személy pozíciójában két alkalommal sportszakember, egy 
alkalommal sportoló szerepelt. A fegyelmi indítvány két alkalommal az elnökség, egy 
alkalommal pedig a főtitkár részéről érkezett, mindhárom alkalommal az FB elnöke 
az eljárás elrendelése mellett döntött. 
 
Az elrendelt fegyelmi ügyek az eljárás alá vont elmarasztalásával, fegyelmi büntetés 
kiszabásával végződtek, és a büntetés között viszonylag nagy számban fordult elő a 
legkomolyabb büntetés, az eltiltás (33,33%). A fellebbezés okán másodfokra került 
két ügy közül egyet enyhített, egyet súlyosbított az elnökség. 
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Oktatás 
 
Az oktatásért, képzésekért és továbbképzésekért felelős elnökségi tag felvette a 
kapcsolatot az Egyetemi Diáksport Szövetség elnökével, közösen kijelölték az 
együttműködésünk irányvonalát.  

A Táncművészeti Főiskolával rendszeres megbeszéléseket folytat a 
pedagógusképzésről (BA és MA szintről), a szakedzői képzésről és egyéb indítandó 
továbbképzés lehetőségeiről. Felvette a kapcsolatot Dr. Hamar Pállal 
tanszékvezetővel, dékán-helyettessel a Testnevelési Egyetemről. Tárgyalásokat és 
egyeztetéseket folytattunk edző képzés és sportszakember képzésről. 

Megbeszélést folytatott Balogh Judit Felnőttképzési csoportvezetővel újonnan induló 
képzésekről a Magyar Táncművészeti Főiskolán (3 éves (BA), 4 éves (régi képzés) 
továbbá az 5 éves (MA) képzésére épülő felsőfokú továbbképzés, diplomaszerzésre 
vonatkozóan). Folyamatban van a Testnevelési Egyetem és a MTF tantárgyai 
tematikájának összehangolása, egymásra építése.  

Részt vett a sportágfejlesztési stratégia kidolgozásában a testnevelés, iskolai fizikai 
aktivitás és diáksport, valamint felsőoktatási (egyetemi, főiskolai) tánc sport 
témában, oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés témakörökben. A 
lemorzsolódás kezelése a sportágban. Kocsis Máriával közösen a versenytánc 
történetéről szóló könyvkiadási munkálataiban vett részt, amelynek munkálatai 
még folytatódnak. Felvette a kapcsolatot a témában érintettekkel, adatot és 
szakirodalmi anyagot gyűjtöttem. 

Bevezetésre került egy rendelet, miszerint minden OKJ–s sportszakember 
továbbképzés bekerül az aktuális szakszövetség felügyelete alá. Ezáltal közelebb 
kerültünk a célunk megvalósításához, miszerint csak szakmailag megalapozott, jól 
képzett sportszakemberek szerezzenek elméleti és gyakorlati képesítést az 
országban. Ezáltal eredményesebb párosok képzése, amiből pedig az ország 
előrelépése következik nemzetközi szinten. 

 

Szabadidősport és fogyatékkal élők sportja 

 
A Szabadidősport nélkülözhetetlen része a hazai és a nemzetközi versenysport 

számára az utánpótlás és a tömegbázis széleskörű bővítése érdekében. A 
Fogyatékossággal élő emberek Táncsportja nemzetközi humán és magyar nemzeti 
ügy, mert segít az integrációban és a teljes körű életforma kialakításában.  
  
A fentiekben foglaltak fontosságára való tekintettel a területért felelős elnökségi tag 
megszervezte és folyamatosan építette fel a szabadidősport és a fogyatékossággal élő 
emberek táncsportjának két új szakterületet, kitűzte a terület rövid és hosszú távú 
céljait, kidolgozta a hozzá a koncepciókat és a munkaterveket, létrehozta a 
szakterületek bizottságait és elindította azok működését. 
 
A Szabadidősport Bizottság tagjai: 

● Jegesné Hornyák Hajnalka 

● Kozma Gábor 

● László Attila 

● Lengyel Veronika 

● Mantovay Viktória 
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A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért Bizottság tagjai: 

● László Attila 

● Mészáros Gabriella 

● Sárai Rita 

● Téri Ildikó (Rozbora András helyett) 

● Ungvári Mihályné 
 
Hivatalosan felvette a kapcsolatot és személyesen tárgyalt a hazai és nemzetközi 
szervezetek vezetőivel, munkatársaival (EMMI/Sport Államtitkárság, EMMI/Jogi 
Osztály, MOB, MPB, WDSF, IPC) valamint tárgyalt a hazai és nemzetközi partner-
szervezetek vezetőivel és munkatársaival (MSZSZ, MET, MSTT, MZMSZ, MEOSZ, 

külföldi táncsport- és kerekesszékes tánc szövetségek és egyéb szervezetek, 
paralimpiai bizottságok). A nemzetközi sportdiplomácia szabályainak megfelelően 
felvette a kapcsolatot és támogató szakmai együttműködést kért és kapott a 
vezetőktől és munkatársaiktól. 
 
Tárgyalások folytak: 

● Szekeres Pál EMMI Sportért Felelős Helyettes Államtitkárral 

● Nagy Zoltán a Külügyminisztérium Protokoll Főosztályának Főosztályvezetőjével  

● Molnár Péter EMMI/Ifjúságért és Sportkapcsolatokért Felelős Államtitkárság 
Főosztályvezetőjével  

● Dechert Áron NEFMI/Sportért Felelős Államtitkárság/Sportszakmai 
Főosztály/Szabadidő-, Diák- és Fogyatékosok Sportja Osztályvezetőjével   

● Karger Kocsis László NEFMI/Sportért Felelős Államtitkárság sportdiplomáciai 
Főtanácsadójával   

● Dr.Makk László mk.vőrgy. Honvédelmi Minisztérium miniszteri tanácsadójával  

● Gömöri Zsolt a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével 

● Nagy Józseffel, a Magyar Protokollosok Országos Egyesülete elnökével   

● Monspart Sarolta a MOB szabadidősportért felelős alelnökével 

● Vass Henriett a MOB a Szabadidősport tagozati koordinátorával 

● Salga Péter a MSZSZ főtitkárával 

● Köpf Károly a MET főtitkárával 

● Hodunov Edvárd a FMSZ főtitkárával 

● Sági István a MTáSZ elnökével 
 
Az együttműködés érdekében megszervezésre került egy közös találkozót Szekeres 
Pállal, Gömöri Zsolttal és Sági Istvánnal, ahol a megbeszélésen a szakterület felelőse 
is részt vett. A terület felelőse képviselte az MTáSZ-t hazai és nemzetközi 
versenyeken, rendezvényeken itthon és külföldön (Ausztria, Németország, 
Olaszország, Szlovákia, Ukrajna), tárgyalt WDSF, WRRC, IDO elnökségi és 
bizottsági tagokkal, valamint a hozzá tartozó nemzeti szervezetek vezetőivel és 
munkatársaival, szakmai kiállításokat látogatott, továbbképzéseken vett részt, 
ahonnan információs anyagokat gyűjtött az MTáSZ részére, tárgyalt a hazai 
táncszervezetek vezetőivel (MDSSZ, MLTSZ stb.) 
 
A kombi-pár táncosaival részt vett a " Visegrad dance integration without barrier" 
szimpoziumon (Szlovákia), ahol a szakterület felelőse prezentációt mutatott be a 
"Fogyatékossággal élő emberek szabadidő és táncsport jelenlegi helyzete 
Magyarországon " témakörben, valamint tanított a továbbképzésen. A megnyitó és 
záró rendezvényen a tanítványai is felléptek. 
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Megszervezett és lebonyolított két szakmai továbbképzést a Fogyatékossággal élő 
Emberek Táncsport területén pontozóbírók, edzők, táncosok részére, valamint 
tájékoztató jellegű előadást tartott az MTáSZ továbbképzésen pontozóbírók és edzők 
részére (Kerekesszékes klasszifikációról és pontozási feltételeikről). 
Megszervezésre és előkészítésre került a kerekesszékes versenyzők regisztrációja 
(MTáSZ irodával) és a kötelező kategóriás orvosi vizsgálatok (MPB irodával). A 
területért felelős elnökségi tag kezdeményezte tánc-fesztiválok szervezését a 
fogyatékossággal élő emberek számára, amely folyamatban van. 
 
A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért Bizottsággal több bemutatót 
szervezett különböző rendezvényeken. Tájékoztató jellegű kampányokat indítottunk 
minden elérhető média eszközön (TV, rádió, internet, újságok, plakátok, szórólapok 

stb.) 
 
Budapest, 2014. május 6. 
 

 
Sági István 
elnök 
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1. sz. melléklet 

GAZDÁLKODÁS 
 
 
A következő táblázatokban a 2013. évre a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés 
tervezet számai (bal oldali oszlop) mellett a 2013. évi gazdálkodás tényszámai (jobb 
oldali oszlop) találhatóak az alábbi sorrendben és tagolásban: bevételek, működési 
kiadások, sportszakmai kiadások. A táblázatokban szereplő számok nettó összegek 
és adatokat ezer forintban tartalmazzák. 
 
 

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET ÉS TÉNYSZÁMOK 

 BEVÉTELEK TERV TÉNY 

 
eFt 

1. CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 46 820 45 298 

1.1. Állami támogatás (EMMI-MOB) 9 000 11 881 

  irodabérleti díj (működési támogatás) 
 

1 880 

  működés, alaptámogatás 6 500 4 701 

  Világjátékok felkészülés 2 500 3 000 

  Világjátékokon való részvétel költsége   2 300 

1.2. Tagdíj 4 500 4 200 

1.3. Versenykönyv értékesítéséből befolyó bevétel 1 640 2 692 

1.4. Versenyengedély értékesítéséből befolyó bevétel 13 260 13 586 

1.5. Partnercsere, átigazolás regisztrációjából befolyó bevétel 1 260 1 033 

1.6. Pontozói, versenyfelügyelői, számlálói licence díj 1 280 1 294 

1.7. Versenyrendezés pályázati díja 2 400 2 340 

  versenytánc 

 

1 690 

  akrobatikus rock'n'roll   650 

1.8. Egyéb támogatás (SZJA 1%) 500 13 

1.9. Szakmai programok bevételei 1 900 1 125 

  versenytánc pontozóbírói képzés 

 

172 

  versenytánc pontozói vizsga  

 

150 

  versenytánc válogatott képzés 

 

236 

  akrobatikus rock’n’roll pontozói képzés 

 

336 

  akrobatikus rock’n’roll pontozói vizsga 

 

47 

  akrobatikus rock’n’roll edző képzés 

 

36 

  akrobatikus rock’n’roll válogatott képzés 

 

133 

  akrobatikus rock’n’roll versenyfelügyelői képzés   15 

1.10. MOB-SE sportedző és sportoktató szakmai képzés 5 080 2 100 

1.11. TáncSport Magyar Bajnokságok bevételei 6 000 5 034 

 
(a táblázatban szereplő nettó összegek ezer forintban értendők) 



17 

 

BEVÉTELEK TERV TÉNY 
eFt 

2. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 250 22 

2.1. Reklám, hirdetés 250 22 

3. EGYÉB BEVÉTELEK 410 11 689 

3.1. Pénzügyi tevékenységek bevételei (kamat, árfolyam kül.) 270 78 

3.2. Egyéb bevételek 140 11 611 

  szoftverbérlés   140 105 

  WDSF pontozóbírói licence 
 

648 

  WDSF versenyrendezési díj 
 

1 822 

  WDSF pontozói továbbképzés 
 

27 

  WRRC pontozói licence 
 

90 

  WDSF sportolói regisztrációs díj 
 

548 

  WRRC sportolói regisztrációs díj 
 

669 

  Versenylemondás, óvás díja 
 

70 

. WDSF TáncSport Világjátékok bevételei 
 

6 408 

  Utazási költség hozzájárulás  
 

200 

  akrobatikus rock’n’roll világbajnokság költség hozzájárulás 
 

934 

  akrobatikus rock’n’roll világkupa költség hozzájárulás 
 

64 

  WDSF General Meeting költség továbbszámlázása 
 

20 

  árfolyamnyereség 
 

5 

  telefonszámla továbbszámlázása   1 

ÖSSZESEN 47 480 57 009 

 
(a táblázatban szereplő nettó összegek ezer forintban értendők) 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

A tavalyi évben 686 eFt nyereséget realizáltunk, ezzel költségvetésünk egyenlege 
pozitív volt (57 009 eFt bevétel és 56 323 eFt kiadás mellett). A 2013-as kiadások 
45,58%-át a működési, 54,42%-át a sportszakmai kiadások teszik ki. A bevételek 
összetételét az előző pontban részleteztük, amelyből jól látszik, hogy a saját 
bevételekhez (68,78%) viszonyítva az állami támogatás mértéke messze elmarad 
(20,84%). 

 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  57 009 eFt 
 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 56 323 eFt 
Működési és beruházási költségek mindösszesen:  25 671 eFt 
Sportszakmai költségek mindösszesen:  30 652 eFt 
 
EGYENLEG (EREDMÉNY) 686 eFt 
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MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK TERV TÉNY 

 
   eFt 

1. ANYAGKÖLTSÉG, SZOLGÁLTATÁSOK 12 310       13 598     

1.1. Anyagköltség 1 110        1 357     

  irodaszerek            309     

  versenykönyv beszerzés            552     

  érmek, serlegek            496     

1.2. Tárgyi eszköz beszerzés 200           246     

1.3. Irodabérlet 1 700        1 880     

1.4. Regisztrációs díj (versenyengedély, licence) 2 880        3 016     

1.5. Telefon- és postaköltség 1 650        1 205     

1.6. Utazási költségtérítés 1 300        1 253     

  elnökség            548     

  versenytánc szakág            241     

  akrobatikus rock’n’roll szakág            251     

  ellenőrző testület            191     

 

fegyelmi bizottság              22     

  nemzetközi közgyűlések (lásd elszámolás 3.8. pontja)   

1.7. Szolgáltatások, szakértői díjak 2 420        2 513     

  könyvelés         1 395     

  internet, web            284     

  válogatott melegítő mosatás költsége            131     

  kommunikációs költség (sajtó)            240     

  banki költség            463     

1.8. Hazai és nemzetközi tagdíjak 550           501     

1.9. Egyéb költségek 500        1 627     

  reprezentáció            189     

  karbantartás és egyéb költségek            233     

  vissza nem igényelhető ÁFA            966     

  árfolyamveszteség, értékcsökkenés            239     

2. BÉRKÖLTSÉGEK, JÁRULÉKOK 12 490       12 073     

2.1. Alkalmazottak bérköltsége 7 685        7 915     

2.2. Egyéb bérköltségek (megbízási díjak) 2 060        1 482     

  elnökség tiszteletdíja            842     

  versenytánc szakági bizottság tiszteletdíja            152     

  akrobatikus rock’n’roll szakági bizottság tiszteletdíja            120     

  versenytánc pontozóbírói bizottság tiszteletdíja              56     

  akrobatikus R’n’R pontozóbírói bizottság tiszteletdíja              12     

  ellenőrző testület tiszteletdíja, ellenőrző testületi szakértő            300     

  jogi tanácsadó tiszteletdíja            255     

2.3. Béren kívüli juttatások 380           381     

2.4. Közterhek 2 365        4 040     

 

Működési és beruházási költségek mindösszesen:  25 671 eFt 



19 

 

SPORTSZAKMAI KÖLTSÉGEK TERV TÉNY 

 
   eFt 

3. SZAKMAI PROGRAMOK KIADÁSAI 16 080     17 978     

3.1. Válogatott keretek működtetése 2 000        1 839     

  versenytánc válogatott 1 400          1 093     

  akrobatikus rock’n’roll válogatott 600             746     

3.2. Szakmai továbbképzések (edző, pontozó, döntnök) 2 000           837     

  versenytánc 1 200             327     

  akrobatikus rock’n’roll 800             510     

3.3. Szakmai konferenciák, szakmai kiadványok  900            175     

3.4. TáncSport Magyar Bajnokságok kiadásai 6 000        5 338     

3.5. Doppingellenes tevékenység  100           121     

3.6. MOB-SE OKJ sportedző és sportoktató képzés   5 080        2 071     

3.7. Közgyűlések, sajtótájékoztatók              68     

3.8. Nemzetközi versenyek, konferenciák         7 529     

  Szőke Tisza WDSF Open (számlálóprogram)           179     

  WDSF Európai Szövetség alakuló közgyűlés             92     

  WDSF General Meeting           356     

  WRRC General Meeting           230     

  WDSF Táncsport Világjátékok         6 672     

4. TÁMOGATÁSOK 6 500       8 376     

4.1. Utazási költség támogatások  4 000        3 255     

 versenytánc 2 155 

 akrobatikus rock’n’roll 1 100 

4.2. Világjátékok felkészülés és részvétel támogatás 2 500        5 121     

  Világjátékok felkészülés támogatás        2 824     

  Világjátékok részvétel költségei        2 297     

5. EGYÉB KIADÁSOK 100       4 298     

  WDSF és WRRC pontozói licence            713     

  WDSF versenyrendezési díj        1 806     

  WDSF pontozóbírói továbbképzés díja             24     

  WRRC sportolói regisztrációs díj           573     

  WDSF sportolói regisztrációs díj           207     

  Akrobatikus rock’n’roll világbajnokság költségei           916     

  Akrobatikus rock’n’roll Világkupa költségei              59     

(a táblázatban szereplő nettó összegek ezer forintban értendők) 

 
Sportszakmai költségek mindösszesen:  30 652 eFt 
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Szöveges gazdasági beszámoló 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség 2013. évi gazdálkodását a közgyűlés által 
jóváhagyott költségvetési keretek között folytatta. 
 
A számviteli előírásoknak megfelelően összeállított egyszerűsített éves beszámoló, 
eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés adatai szerint a mérlegfőösszeg  
9 671 eFt, a közhasznú tevékenységből származó eredmény 685 eFt, a vállalkozási 
tevékenység eredménye 1 eFt, összesen 686 eFt.  
 
Az eredménykimutatásban szereplő összes bevétel 57 009 eFt, az összes ráfordítás 
56 323 eFt továbbá 686 eFt eredmény, összesen: 57 009 eFt. Ezen összeg tételes 

bemutatását a 2013. évi költségvetési soroknak megfelelően végeztük el a 
következők szerint. 
 
Tervezett bevétel összesen:       47 480 eFt 
Tényleges bevétel összesen:     57 009 eFt 
Eltérés többletbevétel 9 529 eFt  
az alábbi megoszlás szerint 
 
Nem tervezett többletbevétel  
- Világjátékokon való részvétel támogatása  2 300 eFt 
- WDSF Táncsport Világjátékokon való részvétel támogatása 6 408 eFt 
- Egyéb bevételek (árfolyamnyereség, kerekítés, versenylemondási  
és óvási díj, továbbszámlázott költségek)  1 294 eFt 
- Átfutó tételek (WDSF, WRRC licence díjak) 3 804 eFt 
 
Tervezettnél magasabb összegű bevételi többlet 
- MOB működési támogatás  81 eFt 
- Világjátékok felkészülési támogatás 500 eFt 
- versenykönyv   1 052 eFt 
- versenyengedély  326 eFt 
- pontozóbírói, számlálói, döntnöki/versenyfelügyelői licence  14 eFt 
 
Tervezettnél kisebb összegű bevétel 
- tagdíj - 300 eFt 
- összeírás, átigazolás - 227 eFt 
- versenyek pályázati díja  - 60 eFt 
- egyéb támogatás (pályázati bevétel) plusz adó 1% - 487 eFt 
- szakmai programokból (részletezés a költségvetési táblázatban) - 775 eFt 
- MOB-SE OKJ képzés szakmai oktatás - 2 980 eFt 
- TáncSport MB bevételei - 966 eFt 
- reklám, hirdetési felület értékesítése - 228 eFt 
- pénzügyi tevékenység bevétele  - 192 eFt 
- szoftverbérlés - 35 eFt 
 
Összefoglalva 

Tervezett és nem tervezett bevétel többlet összesen  15 779 eFt 
Tervezett bevétel elmaradás  – 6 250 eFt 
Összesítve 2013. évi bevétel többlet 9 529 eFt 
 
A Magyar Bajnokságok rendezéséhez kapott 500 eFt állami támogatást a verseny 
bevételei soron tüntettük fel.  
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2. számú melléklet 
Beszámoló a 2013. évi Világjátékok felkészülésről és részvételről 
 
A Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött 1608/2013 számú támogatási szerződés 1.a) 
pontja alapján szakszövetségünk a 2013. évi IWGA Világjátékaira való felkészülés 
szakmai feladatainak ellátásához 3 000 000 forint támogatást kapott, amelynek 
felhasználásáról az alábbi szakmai beszámolóban térünk ki. 
 
A Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül érkezett támogatást – a jelen elszámolás 
tárgyát képező 3 000 000 forintot – kvalifikált párosunk (László Csaba és Páli 
Viktória) alábbi felkészülési költségeire: 

- versenyruha beszerzésre– versenyfrakk és frakking,  
- válogatott edzésre: 2013. február 18. Szentes – válogatott edzés (edzés 

költsége), 
- edzőtáborokban való részvétel költségeire és magánórák vételére: 

o 2013. január 12. Madrid – edzőtábor és verseny (edzőtábor költsége, 
magánórák költsége), 

o 2013. február 2. Berlin – edzőtábor (edzőtábor költsége, magánórák 
költsége), 

o 2013. február 12-15. – Szentes – magánórák (magánórák költsége), 
o 2013. március 29-31. Barcelona – edzőtábor (repülőjegyek, 

transzferköltség, szállásköltség), 
o 2013. április 2-4. – San Vincenzo – magánóra (szállásköltség), 
o 2013. május 7-10. Wuppertal – edzőtábor (repülőjegyek, edzőtábor 

költsége, szállásköltség, magánórák költsége), 
o 2013. június 8. – Budapest – magánórák (magánórák költsége), 
o 2013. június 17-20. – Livorno – edzőtábor (útiköltség, szállásköltség), 
o 2013. július 3. – Uzhgorod – magánóra (útiköltség), 

- versenyeken való részvételre: 
o 2013. február 8-10. – Bassano Open (útiköltség, szállásköltség),  
o 2013. április 28. – Uzhgorod Open (útiköltség) 
o 2013. május 2-3. – Rimini Open (útiköltség, szállásköltség), 

használtuk fel az előzetesen leadott költségvetési tervvel összhangban.  
 
Beszámoló a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (Sportaccord) IWGA 
Világjátékaira való kiutazáshoz kapott támogatás felhasználásáról 
 
A Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött 1608/2013 számú támogatási szerződés 1.c) 
pontja alapján szakszövetségünk a 2013. évi IWGA Világjátékaira való kiutazáshoz 
1 820 000 forint támogatást kapott, amely összegből kvalifikált párosunk (László 
Csaba és Páli Viktória) valamint a versenyre őket kísérő edzőjük, Szatmári-Nagy 
Szilvia és a sportági csapatvezető, Domokos István főtitkár kiutazásának költségeit 
(repülőjegy) fedeztük. 
A 2013. nyarán Caliban megrendezésre került Világjátékokra a versenytánc 
kategóriák kvalifikációja a 2012. év végén aktuális WDSF világranglista helyezések 
alapján történt. A kvalifikációra versenyszámonként és országonként egy párosnak 
volt lehetősége, versenyszámonként 24 páros szerzett indulási jogot, 
Magyarországról a Szatmári-Nagy Szilvia felkészítő edző irányításával készülő László 
Csaba és Páli Viktória (Szilver Táncsport Egyesület, Szentes) párosunk szerzett 
kvótát standard táncokból. 
Mivel sportágunkban rendkívüli teljesítmény szükséges a Világjátékokon történő 
indulási jog megszerzéséhez, elsődleges célunk a kvalifikációs helyek megszerzése 
volt mindkét kategóriában.  
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A kvalifikációs esélyek standard kategóriában voltak ígéretesek (erre László Csaba 
személye volt a garancia, aki már két Világjátékon is képviselte hazánkat), latin-
amerikai táncokban sajnos nem sikerült kivívnunk az indulási jogot. 
A standard kvóta megszerzésével célkitűzésünk döntő közeli helyezés megszerzése 
lett (minél közelebbi helyezés a hatodikhoz a legjobb tizenkettőben). Táncsportban 
mindkét kategóriában (standard, latin) 24 páros szerzett kvótát, a versenyek négy 
fordulóban kerültek lebonyolításra (selejtező 24  18 páros, elődöntő 18  12 
páros, középdöntő 12  6 páros, döntő 6 párossal), salsában 18 páros kvalifikált. A 
standard versenyen, ahol végül 23 páros állt rajthoz, a kitűzött eredményességi 
elvárást nagyobb részben sikerült teljesíteni: párosunk három fordulót táncolt, 
bejutott a középdöntőbe, ahol a versenyt végül a 11. helyen zárta. A világjátékokon 
való szereplésünket az alábbi szakmai beszámolóban értékeljük. 

 
A sportág nemzetközi erőviszonyai nem sokat változtak az elmúlt négy év alatt, a 
nemzetközi standard mezőnyben még mindig az olasz és orosz táncosok 
dominálnak. Sajnos egyre több vegyes nemzetiségű páros olasz és orosz tagja kapja 
meg táncpartnere országának állampolgárságát, amely még tovább rontja a többi – 
többek között a magyar – páros esélyeit a kiemelt világeseményeken. Hazánk 
jelenleg még mindig a nemzetközi versenytánc mezőny középvonalához tartozik, 
csupán egy-két párosunknak sikerült eddig kiemelkedő teljesítményt nyújtva 
kiemelkedni és felkerülni a nemzetközi élmezőnybe (László Csaba és Páli Viktória a 
hozzávetőleg 1 800 párost felvonultató standard világranglistán jelenleg a 29. 
helyen áll). 
 
Sportágunkban – pontozásos sportágról lévén szó – a versenyzők teljesítménye 
mellett fontos szerepe van a megfelelő sportdiplomáciának is. A nemzetközi 
kapcsolatok ápolásának legjobb színterei a nemzetközi versenyek, amelyen 
versenyzőink mellett nemzetközi pontozóbíróink is rendszeresen képviseltetik 
magukat. A szövetség tisztségviselői elsősorban a napi munka és kiemelt 
világesemények (WDSF éves közgyűlés, eredményesség szempontjából fontos 
világversenyek és mindenekelőtt a hazai rendezésű nemzetközi versenyek) során 
tudják ápolni és elmélyíteni nemzetközi kapcsolatainkat, amelyre egyre komolyabb 
hangsúlyt fektetünk, stratégiánk egyik lényeges pontja lett. Jelenlegi nemzetközi 
megítélésünk pozitív, kapcsolatunk elsősorban a térségben található országok 
szövetségeivel intenzív.  
 
Tekintettel a nemzetközi naptárban szereplő versenyek hatalmas mennyiségére és 
szövetségünk meglehetősen behatárolt anyagi lehetőségeire, a kiemelt nemzetközi 
versenyeken való szövetségi tisztségviselői részvétellel ezen a téren sokat tudnánk 
még előrelépni, amelynek eszköze egyrészt szakembereink továbbképzése és 
komolyabb menedzselése, másrészt nagyobb anyagi források mozgósítása lehet. A 
Világjátékokon való megfelelő szövetségi képviselet nagyon pozitív képet mutatott 
országunkról. 
 
A versenyre kvalifikált párosunk véleménye alapján az idei felkészülésük ideje alatt 
kapták a legnagyobb támogatást minden téren. Mivel a szövetség szponzorációs 
háttere nem teszi lehetővé, hogy folyamatosan támogassuk élversenyzőinket, a 
páros anyagi támogatását elsősorban a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított 
felkészülési támogatásból oldottuk meg, amely nagyrészt fedezte az első féléves 
felkészülés költségeit. A szövetség elnöksége, szakmai bizottsága és apparátusa a 
nyugodt felkészülési körülmények biztosításával valamint az edzővel, az egyesülettel 
és a párossal való folyamatos és intenzív kapcsolattartással tudta segíteni az 
eredményes felkészülést és szereplést.  
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Szövetségünk eleget tesz a doppingellenes tevékenység során ráháruló 
kötelezettségeinek, a doppingellenőrzések megrendelésén túl tájékoztató 
előadásokat szervezünk sportolóink és sportszakembereink részére, 
tagszervezeteinken és honlapunkon keresztül tájékoztatjuk sportolóinkat, teljesítjük 
a számunkra előírt hazai és nemzetközi jelentési kötelezettségeinket.  
 
A 2013-as évben nem szerepelt sportolónk a hazai és nemzetközi nyilvántartott 
csoportban, a Világjátékokra kvalifikált párosunk mindkét tagja még a kiutazás 
előtt – az utazó csapat többi tagjához hasonlóan – átesett doppingvizsgálaton. A 
táncsport nem dopping-érzékeny sportág, élversenyzőink pedig megfelelően 
informáltak. 
 

A Magyar Olimpiai Bizottsággal mind a felkészülési időszak, mind a Világjátékok 
időtartama alatt folyamatos, szoros és jó volt a kapcsolattartásunk, amely nagyon 
hatékonynak bizonyult a felmerült problémák és nehézségek kezelésében és az 
eredményes felkészülés és szereplés biztosításában. Az előkészületek során – 
elsősorban a helyi rendezők munkájának következményeként – sok előre nem 
várható problémát kellett megoldani, amelyben nagy segítséget jelentettek a Magyar 
Olimpiai Bizottság kapcsolattartói.  
 
Ahogyan azt már korábban említettük a 2013. július 28-án megrendezett standard 
versenyen, ahol végül 23 páros állt rajthoz, a kitűzött eredményességi elvárást 
nagyobb részben sikerült teljesíteni: párosunk három fordulót táncolt, bejutott a 
középdöntőbe, ahol a 11. helyen végzett. A kvalifikált párosok listája egészen a 
verseny hetéig nem volt publikus, ami megnehezítette az esélyek pontos felmérését. 
Az előzetes cél a legjobb tizenkettő közé kerülés, majd a döntő közeli helyezés 
megszerzése volt. A középdöntőbe jutás sikerült, azonban a végső célkitűzést (8. 
alatti helyezés) végül nem tudtuk teljesíteni, amelyben az is közrejátszott, hogy előre 
nem számoltunk négy professzionista páros és négy honosított olasz táncos 
indulásával. Párosunk felkészülése és versenyzése is jól sikerült, a felkészülésben 
közreműködő szakemberek minden tőlük telhetőt megtettek, azonban még mindig 
van egy kis lemaradásunk a világ élvonalához képest. Ami a középdöntő során 
kialakult eredményt illeti, sajnos a forduló alatt eleredt eső sem segítette 
párosunkat. A verseny nyitott helyszínen került megrendezésre, így a harmadik 
forduló alatt eleredt eső miatt nem tudták letáncolni az ötödik táncukat. Ez nagyon 
hiányzott a jobb eredményhez, mivel igen szoros volt a verseny és csak kis 
különbségek voltak a pontszámokban (az ötödik táncra végül minden páros azonos 
pontszámot kapott a vis maior miatt). A táncparkett szintén nem volt ideális a 
versenyzők számára, ami természetesen egyformán érintett minden sportolót.  
 
Szövetségünk nem rendelkezik saját sportegészségügyi szakember gárdával, 
sportolóink felkészülésük során egyéni igényeik és lehetőségeik szerint veszik 
igénybe sportegészségügyi szakemberek segítségét, jelenleg minimális szinten. A 
Világjátékok felkészülés és részvétel alatt a Magyar Olimpiai Bizottság által 
biztosított sportegészségügyi-tudományos segítség példa nélküli és nagyon 
hatékony volt, versenyzőinknek hasonlóban más alkalmakkor nincsen részük. 
László Csaba harmadik alkalommal vett részt a Világjátékokon, személyes 
véleménye szerint – bár nem feltétlenül ez volt a legjobban szervezett világjátékok – 
ilyen jó hangulat még soha nem volt, a táncsport versenyeket összesen több mint 
harmincezer néző szurkolta végig élőben. 
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3. számú melléklet 
 
WDSF licence-szel rendelkező pontozóbíróink 
 
Balikóné Akkerman Éva  
Boris Barbulski  
Bíró Csaba 
Borsos Anikó 
Borsos Nándor 
Dalotti Tibor 
Faludiné Lovas Henriette  
Földházi Péter 

Hetei Zoltán dr. (2013) 
Jánosi László 
Juhász Ágnes  
Kuzma Péter (2013) 
Lajtai Beatrix 
 

László Attila 
Németh Péter 
Őze László 
Rimányi Judit  
Sándor Judit 
Sándor Zoltán 
Somkuti Annamária 
Szűcs Simon (2013) 

Tóth István (2013) 
Törökgyörgy József 
Várhegyiné Nagy Rózsa 
Zsilák Zsuzsanna Edit 
 

WRRC licence-szel rendelkező pontozóbíróink 
 
Baranyai Andor 
Gyarmathy Miklós dr. 
Janicsek Gábor 
László Attila 
Nagy Gergely 
Szakál Attila 
Szalma István 
 
 
Kiemelt nemzetközi versenyek 
 
Szalma István 2013.04.20. WRRC Világkupa, Krakkó 
Sándor Judit 2013.04.27. WDSF Ifjúsági Tíztánc Európa-bajnokság 
Sándor Zoltán 2013.06.08. WDSF Tíztánc Európa-bajnokság 
Lajtai Beatrix 2013. 06.22. WDSF Latin Európa Kupa 
Lajtai Beatrix 2013. 06.23. WDSF Ifjúsági Latin Európa-bajnokság 
László Attila 2013.07.13. WRRC Világkupa, Rimini 
Őze László 2013.07.13. WDSF Ifjúsági Latin Világbajnokság 
László Attila 2013.07.14. WRRC Junior Páros Vb, Rimini 
Bíró Csaba 2013.08.31. WDSF Standard Világkupa 
Jánosi László 2013.09.28. WDSF Standard Formációs Világbajnokság 
Baranyai Andor 2013.10.05. WRRC Világkupa, Szófia 
Szakál Attila 2013.10.12. WRRC Lányformációs Világbajnokság, Prága 
Sándor Judit 2013.10.19. WDSF Tíztánc Európai Unió Bajnokság 
Somkuti Annamária 2013.11.02. WDSF Junior II Tíztánc Világbajnokság 
Németh Péter 2013.11.02. WDSF U21 Latin Világbajnokság 
Lajtai Beatrix 2013.11.23. WDSF Senior II Latin Világbajnokság 
Faludiné Lovas Henriette 2013.12.08. WDSF U21 Tíztánc Világbajnokság 
Nagy Gergely 2013.12.14. WRRC Világkupa, Ljubljana 
Várhegyiné Nagy Rózsa 2013.12.14. WDSF Latin Formációs Világbajnokság 
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4. sz. Melléklet 

2013. évi Magyar Bajnokok és Magyar Kupa győztesek, Életmű-díj 2013 
 
VERSENYTÁNC MAGYAR BAJNOKOK 
Felnőtt  
Latin-amerikai táncok: Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes (Pro-Art TS, Kistelek – 
Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas) 
Standard táncok: László Csaba és Páli Viktória (Szilver TSE, Szentes) 
Tíztánc: Hegyes Bertalan János és Kis Violetta (Szilver TSE, Szentes) 
Latin Kűr: Hende Máté és Karcagi Dalma (DanceStation TSE, Budapest) 
Standard Kűr: Budai Attila és Barna Lilla (Szilver TSE, Szentes) 
 

Ifjúsági 
Latin-amerikai táncok: Hidi Balázs és Szőke Zsuzsanna (Happy Dance TSE, 
Budapest – DanceStation TSE, Budapest) 
Standard táncok: Bencze István és Kilin Dóra (DanceStation TSE, Budapest) 
Tíztánc: Horváth Kende Soma és Karcagi Laura (Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas – 
Freetime TSE, Budapest) 
 
Junior II 
Latin táncok: Pellei Mihály és Sedlakova Tereza (Pro-Art TS, Kistelek) 
Standard táncok: Rónyai Zoltán és Farkas Boglárka (Szilver TSE, Szentes) 
Tíztánc: Rónyai Zoltán és Farkas Boglárka (Szilver TSE, Szentes) 
 
Senior 
Latin-amerikai táncok: Szabó Zsolt és Ónodi-Szabó Valéria (Sway STE, Erődkertes) 
Standard: Csiszár Ferenc és Emesz Krisztina (DanceWorld TSE, Budapest) 
 
U21 
Latin-amerikai táncok: Hidi Balázs és Szőke Zsuzsanna (Happy Dance TSE, 
Budapest – DanceStation TSE, Budapest) 
Standard táncok: Hegyes Bertalan János és Kis Violetta (Szilver TSE, Szentes) 
Tíztánc: Hegyes Bertalan János és Kis Violetta (Szilver TSE, Szentes) 
 
Formációs Táncok 
Latin-mix ’A’ liga: Gála TTKE, Zalaegerszeg 
Standard-mix ’A’ liga: Szilver TSE, Szentes 
Latin-mix ’B’ liga: Bonita Sporttánc Egyesület 
Standard-mix ’B’ liga: Forma TSE, Szeged 
Junior ’A’ liga Latin: Savaria Táncsport Egyesület 
Junior ’B’ liga Latin: Bonita Sporttánc Egyesület 
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AKROBATIKUS ROCK’N’ROLL MAGYAR BAJNOKOK 
 
Páros 
Felnőtt ’B’ 
Ihász Tibor és Rajnai Barbara (Masters SE, Budapest) 
Felnőtt ’C’ 
Alaksza Ádám és Farkas Dorottya (Rockin’ Board TSE, Budapest) 
Junior 
Király Ádám és Czetl Fanni (Rock and Magic SE – Masters SE, Budapest) 
Serdülő 
Baumgartner Dániel és Babos Dominika (Galaxy, Szombathely) 
Children 

Toma Patrik és Apró Lili (Rock and Magic - A Négy Muskétás SE, Budapest) 
 
Lányformáció 
Felnőtt Nemzeti Nagy Formáció 
Ladies (Rockin’ Board SE, Budapest) 
Felnőtt Nemzetközi Nagy Formáció 
Szupergirls (Rock and Magic SE, Budapest) 
Felnőtt Kis Formáció 
Diamonds (Fortuna TSE, Gyöngyös) 
Felnőtt Nemzeti Kis Formáció 
Easy Riders (Holiday SE, Budapest) 
Junior Nagy Formáció 
Party Girls (Rock and Magic SE, Budapest) 
Junior Kis Formáció 
Gengszterek (Holiday SE, Budapest) 
Children Nagy Formáció 
Zűrmanók (Masters SE, Budapest) 
Children Kis Formáció 
VIP! (A Négy Muskétás SE, Budapest) 
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ÉV DÍJAZOTTJAI 2013  
 

VERSENYTÁNC 
 Év versenyzőpárosa (megosztott díj) 

László Csaba - Páli Viktória (Szilver TSE) 
Nagymihály Balázs – Szalai Ágnes (Pro-Art TS – Stúdió 2000 TSE) 
Év formációja 
Gála TTKE 
Év sportversenye 
IV. Világtáncfesztivál 
Év sportvezetője 
Bíró Csaba 

 
AKROBATIKUS ROCK’N’ROLL 
Év versenyzőpárosa 
Czanik László - Bujtor Sára („RÓK”And Roll SE) 
Év formációja 
Party Girls (Rock and Magic SE) 
Év edzője 
Lengyel Veronika 
Év sportversenye (megosztott díj) 
Akrobatikus rock'n'roll Magyar Bajnokság – Pécs 
Akrobatikus rock'n'roll Magyar Bajnokság - Vác 
Év sportvezetője 
Juhász Péter 
 
ÉLETMŰ-DÍJ 2013: Szererba Imre és Koltai Ottó (2013) 
 
 
MAGYAR KUPA GYŐZTESEK 
Latin-amerikai táncok 
Zilahi Szabolcs és Mikes Anna (DanceStation TSE, Budapest) 
Standard táncok 
László Csaba és Páli Viktória (Szilver TSE, Szentes) 
Tíztánc 
Hegyes Bertalan János és Kis Violetta (Szilver TSE, Szentes) 
Akrobatikus rock’n’roll Felnőtt Páros 
Ihász Tibor és Rajnai Barbara (Masters SE, Budapest) 
Akrobatikus rock’n’roll Felnőtt Női Nemzeti Nagy Formáció 
Ladies (RockinSE, Budapest) 
Akrobatikus rock’n’roll Felnőtt Női Nemzeti Kis Formáció 
Easy Riders (Holiday SE, Budapest) 
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5. sz. Melléklet 

Versenyzőink szereplése a kiemelt nemzetközi versenyeken 2013 
 
VERSENYTÁNC Szakág 
 
Senior II 
Latin-amerikai táncok Világbajnoksága 
Kiss Mihály és Bánkúti Ágnes (Casablanca TSE, Budapest) 5. hely 
 
Senior 
Latin-amerikai táncok Világbajnoksága 
Szabó Zsolt és Ónodi-Szabó Valéria (Sway STE, Erdőkertes) 41-46. hely 
Standard táncok Világbajnoksága 
Cseh István és Ádám Laura (Brilli Art Stúdió TSE, Kecskemét) 43. hely 
Szabó Zsolt és Ónodi-Szabó Valéria (Sway STE, Erdőkertes) 45-47. hely 
 
Felnőtt  
Latin-amerikai táncok Világbajnoksága 
Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes  
(Pro-Art TS, Kistelek – Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas) 24. hely 
Süttő Roland és Tombácz Anikó (Valcer TS, Debrecen – DanceStation TSE, 
Budapest) 66-67. hely 
Standard táncok Világbajnoksága 
László Csaba és Páli Viktória (Szilver TSE, Szentes) 20. hely 
Szepesi József és Farkas Bettina (Szilver TSE, Szentes) 49-50. hely 
Tíztánc Világbajnokság 
Hegyes Bertalan János és Kis Violetta (Szilver TSE, Szentes) 20-21. hely 
Standard Kűr Világbajnokság 
Budai Attila és Barna Lilla (Szilver TSE, Szentes) 8. hely 
Kemény Tamás és Princz Nóra (Oktogon TC, Bp. – DanceStation TSE, Bp.) 12. hely 
Latin-amerikai Táncok Kűr Világbajnoksága 
Hende Máté és Karcagi Dalma (DanceStation TSE, Budapest) 14-15. hely 
 
Latin-amerikai táncok Európa-bajnoksága 
Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes  

(Pro-Art TS, Kistelek – Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas) 31. hely 
Süttő Roland és Tombácz Anikó (Valcer TS, Debrecen – DanceStation TSE, 
Budapest) 44-48. hely 
Standard táncok Európa-bajnoksága 
László Csaba és Páli Viktória (Szilver TSE, Szentes) 20-21. hely 
Szepesi József és Farkas Bettina (Szilver TSE, Szentes) 36-38. hely 
Tíztánc Európa-bajnokság 
Hegyes Bertalan János és Kis Violetta (Szilver TSE, Szentes) 12. hely 
 
Standard Világkupa 
László Csaba és Páli Viktória (Szilver TSE, Szentes) 8. hely 
Latin-amerikai Táncok Világkupája 
Nagymihály Balázs és Szalai Ágnes  
(Pro-Art TS, Kistelek – Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas) 24. hely 
Tíztánc Világkupa 
Hegyes Bertalan János – Kis Violetta (Szilver TSE, Szentes) 13. hely 
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Latin-amerikai Táncok Európa Kupája 
Püspöki Dávid és Markó Ágnes (Szoldance TSE, Szolnok) 25. hely  
Standard táncok Európa Kupája 
László Csaba és Páli Viktória (Szilver TSE, Szentes) 5. hely 
Tíztánc Európa Kupa 
Hegyes Bertalan János – Kis Violetta (Szilver TSE, Szentes) 11-12. hely 
 
Tíztánc Európa Unió Bajnokság 
Filotás Márk és Barkóczi Zsófia (Pro-Art TS, Kistelek) 3. hely 
 
Ifjúsági 

Latin-amerikai Táncok Világbajnoksága 
Katona András és Kovács Klára Nikoletta (Pro-Art TS, Kistelek – Szilver TSE, 
Szentes)  53. hely 
Standard Táncok Világbajnoksága 
Bencze István és Kilin Dóra (DanceStation TSE, Budapest) 17. hely 
Marjanovic Petar és Kuti Kamilla (DanceStation TSE, Budapest) 45. hely 
Tíztánc Világbajnokság 
Kiss Olivér és Laskovics Petra (Lorigo TSE, Szombathely) 34. hely 
 
Latin-amerikai Táncok Európa-bajnoksága 
Hidi Balázs – Szőke Zsuzsanna (Valcer TS, Debrecen –DanceStation TSE, Budapest) 
16-17. hely 
Horváth Kende Soma és Karcagi Laura (Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas – Freetime 
TSE, Budapest) 43. hely 
Standard Európa-bajnokság 
Bencze István és Kilin Dóra (DanceStation TSE, Budapest) 19-20. hely 
Marjanovic Petar és Kuti Kamilla (DanceStation TSE, Budapest) 48. hely 
Tíztánc Európa-bajnokság 
Horváth Kende Soma és Karcagi Laura (Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas – Freetime 
TSE, Budapest) 17. hely 
 
Junior II 
Latin-amerikai Táncok Világbajnoksága 
Rónyai Zoltán és Farkas Boglárka (Szilver TSE, Szentes) 27-28. hely 
Pellei Mihály és Sedlakova Tereza (Pro-Art TS, Kistelek) 36. hely 
Standard Táncok Világbajnoksága 
Rónyai Zoltán – Farkas Boglárka (Szilver TSE, Szentes) 21-22. hely 
Kulják Krisztián és Bálint Nikoletta (Forma TSE, Szeged) 23. hely 
Tíztánc Világbajnokság 
Rónyai Zoltán – Farkas Boglárka (Szilver TSE, Szentes) 10. hely 
 
 
Formációs Táncok 
Latin-amerikai Táncok Világbajnoksága 
Gála TE, Zalaegerszeg 8-10. hely 
Savaria TSE, Szombathely 8-10. hely 
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AKROBATIKUS ROCK’N’ROLL 
 
A WRRC világkupa sorozaton a döntős és középdöntős helyezéseket tüntettük fel. 
 
WRRC Junior Páros Világbajnokság 
Soldiers (Rock and Magic SE, Fortuna TSE, A Négy Muskétás, Rockin’ Board, 
Masters SE) 1. hely 
Just Dance (RÓK And Roll SE) 12. hely 
 
WRRC Junior Lányformációs Világbajnokság 
Party Girls (Rock and Magic SE) 1. hely 
Kész Cirkusz (Holiday SE) 4. hely 

Corals (Rockin’ Board TSE) 7. hely 
 
WRRC Boogie-Woogie Világbajnokság 
Pető Gábor és Pető Adrienn (Százlá’Boogie-Woogie KTSE) 27. hely 
 
WRRC Felnőtt Lányformációs Világbajnokság 
Szupergirls (Rock and Magic SE, Budapest) 2. hely 
Invictus (Musztáng SE, Budapest) 9. hely 
Ladies (Rockin’ Board TSE, Budapest) 13. hely 
 
WRRC Junior Világbajnokság 
Ilcsik Márk és Novák Dorottya (Rock and Magic SE) 8. hely  
Deli Alex és Varga Alexandra (Rock and Magic SE) 10. hely 
Alaksza Attila és Telek Dominika (Rockin’ Board – Rock and Magic) 17. hely 
 
WRRC Serdülő Világbajnokság 
Czanik László és Bujtor Sára (RÓK And Roll SE) 18. hely  
 
WRRC Felnőtt Lányformációs Európa-bajnokság 
Szupergirls (Rock and Magic SE, Budapest) 4. hely 
Invictus (Musztáng SE, Budapest) 5. hely 
Ladies (Rockin’ Board TSE, Budapest) 7. hely 
 
WRRC Serdülő Európa-bajnokság 
Czanik László és Bujtor Sára (RÓK And Roll SE) 12. hely  
Tibod Márton és Tibold Eszter (Black Bunny RRC) 19. hely 
Baumgartner Dániel és Babos Dominika (Galaxy) 12. hely (Krakkó) 
 
WRRC Junior Európa-bajnokság 
Ilcsik Márk és Novák Dorottya (Rock and Magic SE) 2. hely  
Deli Alex és Varga Alexandra (Rock and Magic SE) 8. hely 
Jurecska Bálint és Kispál Luca (Fortuna TSE) 11. hely 
Keszi Benjámin és Tóth Sára (Musztáng SE) 41. hely 
 
WRRC Serdülő Világkupa 

Czanik László és Bujtor Sára (RÓK And Roll SE) 2. hely (Krakkó) 
Baumgartner Dániel és Babos Dominika (Galaxy) 12. hely (Krakkó) 
Czanik László és Bujtor Sára (RÓK And Roll SE) 1. hely (Rimini) 
Kende Balázs és Kundrát Fanni (RÓK And Roll SE) 11. hely (Rimini) 
Baumgartner Dániel és Babos Dominika (Galaxy) 12. hely (Rimini) 
Czanik László és Bujtor Sára (RÓK And Roll SE) 1. hely (Szófia) 
Czanik László és Bujtor Sára (RÓK And Roll SE) 1. hely (Ljubljana) 
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WRRC Junior Világkupa 
Ilcsik Márk és Novák Dorottya (Rock and Magic SE) 4. hely (Krakkó) 
Jurecska Bálint és Kispál Luca (Fortuna TSE) 9. hely (Krakkó) 
Jurecska Bálint és Kispál Luca (Fortuna TSE) 7. hely (Rimini) 
Ilcsik Márk és Novák Dorottya (Rock and Magic SE) 10. hely (Rimini) 
Deli Alex és Varga Alexandra (Rock and Magic SE) 11. hely (Rimini) 
Ilcsik Márk és Novák Dorottya (Rock and Magic SE) 3. hely (Szófia) 
Deli Alex és Varga Alexandra (Rock and Magic SE) 6. hely (Szófia) 
Alaksza Attila és Telek Dominika (Rockin’ Board – Rock and Magic) 8. hely (Szófia) 
Deli Alex és Varga Alexandra (Rock and Magic SE) 4. hely (Ljubljana) 

Ilcsik Márk és Novák Dorottya (Rock and Magic SE) 6. hely (Ljubljana) 
Balázs Bálint Bendegúz és Lampert Míra (Rock and Magic – A Négy Muskétás) 11. 
hely (Ljubljana) 
 
WRRC ’B’ Világkupa 
Ihász Tibor és Rajnai Barbara (Masters SE) 4. hely (Krakkó) 
Bánhidi Dániel és Révész Panna (Rock and Magic SE) 12. hely (Krakkó) 
Bánhidi Dániel és Révész Panna (Rock and Magic SE) 2. hely (Genf) 
Ihász Tibor és Rajnai Barbara (Masters SE) 6. hely (Genf) 
Bánhidi Dániel és Révész Panna (Rock and Magic SE) 2. hely (Szófia) 
Ihász Tibor és Rajnai Barbara (Masters SE) 9. hely (Szófia) 
Bánhidi Dániel és Révész Panna (Rock and Magic SE) 2. hely (Ljubljana) 
Ambrus Attila és Hlinka Vivien (A Négy Muskétás SE) 6. hely (Ljubljana) 
Manulek Krisztán és Hargitai Petra (Rock and Magic SE) 10. hely (Ljubljana) 
Balázs Ágoston és Balázs Helga (Fortuna TSE) 11. hely (Ljubljana) 
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6. sz. Melléklet 

Versenytánc Szakág 2013. évi Bajnoki Sorozatának eredménye 
 

Helyezés Tagszervezet ÖSSZESEN 

1. Szilver Táncsport Egyesület 10 533 

2. DanceStation Táncsport Egyesület 4 253 

3. Forma Táncsport Egyesület 3 023 

4. Pro-Art Táncstúdió 2 740 

5. Adria-Szigó KTSE 2 403 

6. Stúdió 2000 TSE 1 920 

7. Valcer Táncstúdió 1 865 

8. SZOLDANCE Táncsport Egyesület 1 485 

9. Gála Társastáncklub Egyesület 1 405 

10. Freetime Táncsport Egyesület 1 320 

11. Sway Táncsport Egyesület 1 305 

12. Kner Táncsport Egyesület 1 295 

13. Ametiszt Táncsport Egyesület 945 

14. Champion Táncsport Egyesület 920 

15. Bonita Táncsport Egyesület 890 

16. Savaria Táncsport Egyesület 715 

17. Goldance Táncsport Egyesület 700 

18. Lorigo Táncsport Egyesület 640 

19. Ritmo Sporttánc Egyesület 615 

19. Wings-Wings Közhasznú Tánc Sportegyesület 615 

21. Felicita KTSE 560 

22. Flamenco 2001 TSE 540 

23. Ködmön Társastánc SE 510 

24. Oktogon Tánccentrum 508 

25. Szabolcs Diáksport Egyesület 500 

26. Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsport Egyesület 490 

27. Happy Dance TáncSport Egyesület 433 

28. DanceWorld Sportegyesület 390 

29. Papiron Szeged Versenytáncklub Egyesület 385 

30. Miskolcz-Revital TSE 360 

31. Tornádó TSE Kozármisleny 353 

32. DuDance Tánc-Egyesület 340 

33. Fulldance Táncsport Egyesület 325 

34. Botafogo Táncegyüttes 300 

35. Nyíri Lajos Táncsport Egyesület 268 

36. Medalion Táncsport Egyesület 215 
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37. Ten Dance Táncsport Egyesület 190 

38. Boleró Táncsport Egyesület - Budapest-Vác 188 

39. Casablanca TáncSport Egyesület 168 

40. El Paso SE 160 

40. Feeling Táncsport Egyesület 160 

42. Príma Dance Táncsportegyesület 155 

43. Promenád Táncsport Egyesület 150 

44. Big-BEM Táncsport Egyesület 120 

44. Dream Dance Tánc Sportegyesület 120 

46. Freedance - 2008 Társastánc Sportegyesület 110 

46. Perfect Dance TSE 110 

48. ProFeel Táncsport Egyesület 90 

49. Fenomén TáncSport Egyesület 88 

50. Danza Group KFT 75 

50. Platina Tánc Sportegyesület 75 

52. Flash Táncsport Egyesület 70 

52. Havanna Táncstúdió Sportegyesület 70 

52. Sziluett Táncsport Egyesület 70 

55. M&M TáncSport Közhasznú Egyesület 65 

56. BAC - Jókai Táncklub 60 

56. Gemenc Táncsport Egyesület 60 

58. PIK SE 48 

59. Hemo Winner VTE 45 

60. Fashion-Dance Tánc Sportegyesület 40 

61. Eraklin Táncklub Egyesület 30 

61. Napfény TáncSport Egyesület 30 

63. Sziget Dance Táncsport Egyesület 20 

64. Cit-Car Táncsport Egyesület 10 

64. Easydance Táncsport Egyesület 10 

64. Exotic Tánc Sport Egyesület 10 

64. Ritmus Kulturális és Sportegyesület 10 
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7. sz. melléklet 

Média megjelenések  

 
Bányász Árpád az MTáSZ-szal kötött megállapodásának megfelelően elsősorban a 
felnőtt külföldi versenyeken elért eredményeket és a hazai rendezésű nemzetközi 
versenyekkel kapcsolatos információkat és kiemelkedő nemzetközi eredményeket 
publikálja, valamint a TáncSport Magyar Bajnokságok média kommunikációját 
segíti. A 2013-as évben a nagy médiapartnerek, a Magyar Távirati Iroda, a Magyar 
Olimpiai Bizottság, a Sportime Magazin megmaradtak és új médiumként érkezett a 
Juventus Rádió.  
A fentieken kívül közleményeim többek között rendszeresen megjelentek a 
bevezetem.hu-n, a telesport.hu-n, a sportfm.hu-n, a sportime.hu-n, az xlsport.hu-
n, a szabadidosport.hu-n, mob.hu-n, az objektihir.hu-n és a sportmenu.net-en, 
valamint a Sportime Magazinban print sajtóban is folyamatosan jelentek meg 
anyagaink. A hazai sportsajtóban elsősorban a felnőtt kategóriában a nemzetközi 
eseményeken megszerzett magyar érmeket lehet jól eladni, ezért a megjelenésekben 
főként ezekre koncentráltunk. 
 
A Média Polihisztor Bt-vel kötött televíziós közvetítésekre vonatkozó 
keretszerződésünk alapján a 2013-as évben az alábbi versenyek kerültek felvételre 
és adásba szerkesztése a Duna és Duna World csatornákon: 
 
Verseny időpontok 
1.     2013.01.26.  Tíztánc Magyar Bajnokság, MTáSZ, Budapest 
2.     2013.01.27.  Díjátadó Gálaműsor, MTáSZ, Budapest 
3.     2013.02.16.  Formációs Tánc Gála, MTáSZ, Budapest 
4.     2013.02.16.  Latin Magyar Bajnokság, MTáSZ, Budapest 
5.     2013.02.17.  Standard Magyar Bajnokság, MTáSZ, Budapest 
6.     2013.03.02.  Standard Ranglistaverseny, Laguna KTSE, Székesfehérvár 
7.     2013.03.03.  U21 Tíztánc Magyar Bajnokság, Szilver TSE, Szentes 
8.     2013.03.23.  Formációs Magyar Bajnokság. Ködmön TSE, Miskolc 
9.     2013.04.13.  Tíztánc Ranglistaverseny. Valcer TS, Hajdúböszörmény 
10.   2013.05.11.  Latin Ranglistaverseny.Hemo Winner TSE, Veszprém 
11.   2013.06.08.  WDSF Tíztánc EB. Savaria TSE, Szombathely 
12.   2013.09.21.  Világtánc Fesztivál, Lazúr KTSE, Budapest 
13.   2013.10.12.  Zala Open, Formációs Bajnokság, Gála TTKE, Zalaegerszeg 
14.   2013.11.09.  Tíztánc Ranglistaverseny. Szilver TSE, Szentes              
  
Sugárzási időpontok 
1.     2013.03.23. Tíztánc Magyar Bajnokság, MTáSZ, Budapest 
2.     2013.04.06. Díjátadó Gálaműsor, MTáSZ, Budapest 
3.     2013.04.13. Standard Magyar Bajnokság, MTáSZ, Budapest 
4.     2013.04.20. Latin Magyar Bajnokság, MTáSZ, Budapest 
5.     2013.04.27. Formációs Tánc Gála, MTáSZ, Budapest 
6.     2013.05.04. Standard Ranglistaverseny, Laguna KTSE, Székesfehérvár 
7.     2013.05.11. U21 Tíztánc Magyar Bajnokság, Szilver TSE, Szentes 
8.     2013.05.18. Formációs Magyar Bajnokság. Ködmön TSE, Miskolc 
9.     2013.05.25. Tíztánc Ranglistaverseny. Valcer TS, Hajdúböszörmény 
10.   2013.10.12.  Latin Ranglistaverseny.Hemo Winner TSE, Veszprém 
11.   2013.10.26.  WDSF Tíztánc EB. Savaria TSE, Szombathely  
12.   2013.11.09.  Világtánc Fesztivál, Lazúr KTSE, Budapest 
13.   2013.11.23.  Zala Open, Formációs Bajnokság, Gála TTKE, Zalaegerszeg 
14.   2013.12.07.  Tíztánc Ranglistaverseny. Szilver TSE, Szentes   
15.   2013.12.15.  Best of 2013 
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8. sz. melléklet 
A Magyar TáncSport Szakszövetség szervezeti felépítése 

Választott tisztségviselők 
Elnökség 
 Sági István - elnök 
 Elek István - gazdálkodásért, kommunikációért és marketingért felelős alelnök 
 Juhász Péter - akrobatikus R’n’R szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 
 Jenei Éva Evelin - versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökség tag 

(2013. december 15-ig Fischer Mariann) 
 Kis Katalin - akrobatikus rock’n’roll szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tag 
 Németh Péter - versenytánc szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tag 
 Szatmári-Nagy Szilvia - oktatásért, főiskolai- és diáksportért felelős elnökségi tag 
 Jegonyán Okszána - szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag 
 Kiss Noel - sportolókért felelős elnökségi tag (sportolói bizottság elnöke) 
 
Ellenőrző testület 
 Törökgyörgy József - elnök 
 Botond Béla 
 Zsilák Zsuzsanna Edit 
 
Fegyelmi bizottság 
 Dr. Patona Borbála - elnök 
 Bíróné Váradi Éva 
 Kozma Gábor 
 Nagy Gyöngyi 
 Dr. Pál Zoltán  
 
Versenytánc szakági bizottság 
 Fischer Mariann– elnök (2013. december 15-től Jenei Éva Evelin) 
 Bíró Csaba 
 Horváthné Krizsa Mária 
 Kapronczai Balázs 
 Németh Péter 
 
Akrobatikus Rock’n’Roll szakági bizottság 
 Juhász Péter - elnök 
 Farkas Krisztina 
 Kiss Katalin 
 Pelyhéné Járdány Zsuzsanna 
 Péterfalvi Zoltán 
 
Sportolói Bizottság 
 Kiss Noel - elnök 
 Szabó Anita 
 Tóth Bence 
 
Alkalmazottak, kinevezett tisztségviselők 
 Domokos István – főtitkár, irodavezető 
 Komjáti-Tóth Ilona – asszisztens, titkárnő 
 Tamás Éva – gazdasági ügyintéző 
 Tapodi Kristóf (2013. január - április) – asszisztens 


