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Magyar TáncSport Szakszövetség 

SZAKMAI PROGRAM ÉS KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 2016  
  
 

Bevezető  
 
„A célunk, egy olyan Szakszövetség felépítése és működtetése, amely összefog 
kétszázezer szabadidős, amatőr, professzionista és senior táncost, amely 
képes ezt a tömegbázist növelni és aktivizálni, amely folyamatosan legalább 
tíz táncospárját tudhatja a felnőtt világranglistákon a legjobb száz között, 
amely transzparensen működtetett szervezettel, felelősen támogatja a legjobb 
fiatalok karrierjét, valamint több száz edzőnek tud megfelelő, egységes 
továbbképzést biztosítani.”  
 
Ezekhez a megnövekedett feladatokhoz egy jól működő szervezetre van szükség, 
amely segítséget tud nyújtani a táncsportban résztvevő minden szereplőnek. Ha 
minden terveink szerint halad, akkor 2016-ra már egy ilyen szervezetet láthatunk, 
2020-ra pedig a hosszú távú szakmai céljaink is megvalósulhatnak.  
 
A szövetség fő célja a tömegbázis növelése, a táncsport összes szereplőjének 
összefogása, valamint az utánpótlás fejlesztése és nevelése. Ezzel párhuzamosan a 
már eredményes élversenyzőinket is kiemelten támogatni kell. Alapvető cél, hogy a 
forrásokat úgy allokáljuk, hogy annak hosszú távon is érezhető hatása, eredménye 
legyen. Mivel még komolyabb anyagi források bevonása mellett sem tudnánk 
mindenkit támogatni, a két főirány, amelyre erőforrásainkat mozgósítani kell: a 
komoly potenciállal rendelkező fiatalok kiemelt támogatása és a tömegbázis 
növelése.  
 
A 2014-ben a közgyűlés által elfogadott sportágfejlesztési stratégiánkban (állami 
forrás terhére) komolyabb fejlesztési tervek szerepelnek, amelyekhez az esetek nagy 
részében az állami sportcélú támogatást jelöltük meg forrásként, sajnos erre a mai 
napig nem kaptunk választ.  
 
A most a közgyűlésnek benyújtott 2016. évre vonatkozó szakmai program és 
költségvetés tervezet csak a már most biztosnak tekinthető bevételekkel számol, a 
költségeinket is ezen bevételek alapján kalkuláltuk. Amennyiben sikerül plusz 
forrásokat bevonni (akár állami vagy egyéb támogatás, pályázat, akár szponzori 
bevételek formájában), azokat a stratégiában részletezett célok megvalósítására 
fogjuk felhasználni.  
 

A 2016-os évben a stratégiában megfogalmazott céljaink eléréséhez szükséges,  
megkezdett úton haladunk tovább, és mivel ezen célokat a 2014-2015 évben kellően 
megalapozzuk, ezért nagyobb változásokat, átalakításokat a 2016-os évben már nem 
tervezünk. 
 
Gazdálkodás  
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség 2016. évi gazdálkodásának tervezetét az 1. sz. 
mellékletében ismertetjük részletesen.  
 
Nemzetközi tevékenység  
 

 Fokozott figyelmet fordítunk nemzetközi szövetségeinkkel (WDSF, WRRC) és 
azok tagszervezeteivel való folyamatos és jó kapcsolattartásra, mind a 
levelezés, mind a személyes tárgyalások során.  

 A General Meetingeken (WDSF, WRRC) való aktív részvétellel gondoskodunk a 
további kapcsolatok megalapozásáról.  
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 A 2016. évben tovább szeretnénk növelni a hazai WDSF Openek számát, 
többek között az MTáSZ saját szervezésében megrendezésre kerülő WDSF open 
versenyekkel. 

 Nemzetközi licence-szel rendelkező pontozóbíróink számának kismértékű 
növekedésére számítunk, célunk, hogy pontozóbíróink minél több nemzetközi 
verseny pontozóbírói paneljében szerepeljek. A WDSF licence-szel rendelkező 
pontozóbírók számára budapesti helyszínnel tervezünk képzést 2016. elején.  

 
Versenyrendszer  
 

 A versenyrendszer működtetésében egyik szakágunk részéről sem terveztünk 
komolyabb változásokat. A hazai rendezésű versenyek színvonalának 
egységesítését és növelését prioritásként kezeljük 2016-ban.  

 A szövetség regisztrált versenyzői létszámának növekedésével számolunk, 
elsősorban a szabadidősport területén regisztrált sportolók növekedését 
tervezzük, amely középtávon az igazolt versenyzői létszámban is érzékelhetően 
megmutatkozik majd.  

 A Magyarországot kiemelt nemzetközi versenyeken képviselő párosok 
eredményeinek fokozatos javulását várjuk.  

 A 2016. évi Versenytánc TáncSport Magyar Bajnokságok az eddigi évek 
gyakorlatának megfelelően ismét szövetségi szervezésben kerülnek 
megrendezésre.  

 2016-ben ismét egy alkalommal tervezzük a versenyszabályzatok 
aktualizálását a nemzetközi szabályváltozásokkal összhangban.  

 2016-től tervünk az egységes nevező- és adminisztrációs program teljes körű 
működtetése. 

 
Média megjelenés  
 
A jövőben bővíteni kívánjuk a Szövetség média megjelenéseinek körét, ezt a Bányász 
Árpáddal kötött együttműködési megállapodás folytonosságával kívánjuk biztosítani. 
A szövetségi hírek megírásában és megjelentetésében Orosz Adél segítségével a jövő 
évben is számolunk.  
A televíziós közvetítések tárgyában 2014 nyarára tervezett pályázati kiírásunk sajnos 
elmaradt, ezért 2015 nyarán kiírunk egy nyílt pályázatot, amelynek eredménye 
függvényében kötünk szerződést a jövő évi közvetítési jogok hasznosítására és 
emellett megvizsgáljuk az internetes versenyközvetítések bevezetésének lehetőségét 
is.  
  
Iroda  
 
Az iroda alkalmazottainak létszáma egy fővel nőtt, a megnövekedett feladatok 
zavartalan ellátása érdekében 2015 januárjától még egy négy órás adminisztrátor 
foglalkoztatása mellett döntöttünk. Tamás Éva gazdasági ügyintéző távozásával az ő 
munkakörének betöltésére is szükségessé vált egy új alkalmazott felvétele.  
Az év eleji tapasztalatok alapján a személyi változások nem hozták a kívánt 
eredményt, ezért még a 2015-ös év első felében megtesszük a szükséges lépéseket 
annak érdekében, hogy rendezzük a jelenlegi helyzetet, és az év hátralévő részében 
valamint a 2016 évtől már ne legyenek fennakadások a szövetségi feladatok 
ellátásban, és a tennivalók pontosan, határidőre készen legyenek. Bízunk benne, 
hogy a 2015-ös átalakításokkal 2016-ban biztosítani tudjuk a zavartalan működést. 
 
Egyéb feladatok  

 A honlapunk folyamatos frissítése és aktualizálása 
 Célunk a Táncsport Diákolimpia évenkénti megrendezése, és a résztvevők 

körének bővítése a versenytánc szakág versenyei mellett (szóló, páros, 
formáció) az akrobatikus rock’n’roll szakág versenyeinek megrendezésével.  

 További tárgyalásokat kezdeményezünk a MOB, MDSZ, EMMI illetékeseivel 
működési körülményeink javítása érdekében.  
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 Kiemelt feladat a szponzorok és támogatók felkutatása, hosszú távú szponzori 
és támogatói szerződések megkötése. Mivel ezen a területen eddig elég komoly 
hiányosságok voltak, a terület felelősétől eredményesebb és hatékonyabb 
munkavégzést várunk, valamint várjuk a marketing stratégiánk elkészítését 
is. 

 Az MTáSZ a 2016-os év évégre kidolgoz egy olyan tervet, amely segítséget 
nyújthat az olyan általános- és középiskolás gyerekeknek, akik eredményesen 
és versenyszerűen sportolnak, hogy az iskolai hiányzásukat az oktatási 
intézmények tolerálják. Adott esetben kedvezményes tanrendben részesítse 
őket és ne kelljen feltétlenül magántanulói státuszban folytatni 
tanulmányaikat, ehhez persze szoros kapcsolatokat kell kiépíteni az 
intézmények vezetőivel. Ezen intézkedések elsődleges célja, hogy az ország egy 
erős utánpótlás mezőnyt építhessen fel, olyan táncosokkal, akik külföldi 
versenyeken is megállják a helyüket, feljebb helyezve ezzel országunkat a 
nemzetközi ranglétrán. Mindezeket úgy érhetnék el, hogy nappali tagozatos 
diákként mind a sportban, mind a tanulmányaikban helyt tudnak állni.  

 
Sokat dolgozott az elnökség, de az elért eredményekkel, a hatékonysággal mi sem 
vagyunk maradéktalanul elégedettek, ahogyan a tagszervezetek munkavégzésében és 
határidős feladataik teljesítése terén is tapasztaltunk hiányosságokat, ezért ezen a 
téren is kérjük mindenki együttműködését. A hatékony és eredményes 
együttműködéshez elengedhetetlen, hogy a szövetség részéről megfelelő 
tájékoztatásban részesüljenek tagjaink, és hogy ők a problémáikat a megfelelő 
fórumokon próbálják orvosolni. Hatékony munkavégzésünkhöz továbbra is várjuk a 
segítő szándékú észrevételeket, javaslatokat.  
 
BIZOTTSÁGOK  
 
Akrobatikus rock’n’roll szakági bizottság   
 
Válogatott keretek  
A szakági válogatott keret edzéseinek külföldi trénerek, hazai eredményes 
szakemberek és neves sporttudományi és egyéb szakemberek bevonásával történő 
lebonyolítása. A válogatott képzés tervezett tematikája:  

o közös edzések  
o egyéni edzések  
o sportpszichológus előadása – személyes konzultáció lehetősége  
o dietetikus előadása – személyes konzultáció lehetősége  
o gyógytornász/masszőr előadása – személyes konzultáció lehetősége  
o más táncműfaj oktatása – elsősorban jazz- training  
o torna- és trambulinoktatás  

Kiemelt nemzetközi versenyekre történő delegálás, az azokon való részvétel 
biztosítása, elősegítése, ezen versenyekre az edzők valamint a szövetségi képviselők 
részvételének biztosítása.  
Felnőtt A-kategória fellendítése – szövetségi segítséggel.  
 
Oktatás, szakemberképzés területén az oktatásért és továbbképzésért felelős 
elnökségi tag aktív közreműködésével  
o Edzői, pontozóbírói, versenyfelügyelői, számlálói továbbképzési rendszer 

működtetése hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján.  
o 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 tesszük a szakemberek, 
táncosok számára – edzéslátogatás formájában. Ez a lehetőség vonatkozik a 
válogatott számára nyújtott elméleti előadásokra is.  

o Az egyes – Akrobatikus rock’n’roll szakemberek képzésével foglalkozó - 
intézményekben folytatott munka felülvizsgálata és a szakmai képzések 
egységesítése központilag elfogadott tematika szerint.  
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o Az oktatási intézményekben folyó középfokú edzőképzések tematikájának 
egységesítése, oktatók és vizsgáztatók kijelölése a szakmai eredmények 
figyelembevételével.  

o Felsőfokú edzőképzés megteremtése. 
 

Utánpótlás helyzete, tömegbázis biztosítása  
o 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 azonban 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.  

o Alternatív szakág fellendítése.  
 

Versenyek 
o Versenyrendszer működtetése, folyamatos fejlesztése, versenyrendezéssel 

kapcsolatos elvárások pontos meghatározása és azok végrehajtásának 
ellenőrzése, az igény szerinti módosítások megfogalmazása és végrehajtása.  

o Éves szinten legalább egy kiemelt nemzetközi verseny szervezése – tagszervezet 
által  
 

Sportdiplomácia 
o A sportdiplomáciai tevekénység bővítése, intenzitásának növelése, a nemzetközi 

közgyűléseken való aktív részvétel, szerepvállalás a sportág nemzetközi 
munkájában.  

o 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.  

 
Versenytánc szakági bizottság   
 
Válogatott keretek  
Kiemelten fontosnak tartjuk a nemzeti válogatott keret kiválasztását, és a kiválasztott 
tehetségek gondozását. A szakági válogatott keret edzéseinek külföldi trénerek, hazai 
eredményes szakemberek és neves sporttudományi és egyéb szakemberek 
bevonásával történik. A versenytánc szakági bizottság a 2015. év folyamán a 
válogatott trénerekkel történő konzultációt követően szükség szerint felülvizsgálja és 
módosítja a válogatott keretekbe történő bekerülés kritériumait.  
A válogatott keret képzések célja a magyar válogatott párosok folyamatos technikai, 
fizikai és mentális képzése, igazodva a párosok, csapatok aktuális felkészültségéhez 
és eredményességéhez. Ezt elősegítendő folyamatosan figyelemmel kísérjük és 
elemezzük hazai és külföldi versenyeiket, azon való teljesítményüket.   
A keretedzések célja továbbá egy olyan intenzív, elméleti és technikai tréning, a 
motivációs és akarati tényezők fejlesztésével, ami a hazai táncosok erősségeit és 
hiányosságai felmérve, kifejezetten olyan témát, információt számukra trénereik 
kezébe, amelyet jól tudnak hasznosítani a párosok fejlődése elősegítése érdekében.   

  
Válogatott edzések tervezete:  

 - tavaszi szezonban egy alkalommal,  
- nyári válogatott tábor (5 napos) szervezése,  
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- őszi időszakban egy alkalommal,  
- formációs válogatott képzések egy évben két alkalommal vagy egy alkalommal, 

de külföldi trénerrel.  
  
Oktatás, szakemberképzés területén az oktatásért és továbbképzésért felelős 
elnökségi tag aktív közreműködésével  
 

o 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, 2016-ban szeretnénk nagyobb felügyelet alá vonni 
ezen képző intézményeket 

o 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. 

o Pontozók, trénerek, döntnökök képzése területén célunk az értékrend, az 
elképzelés és a tudásszint egységesítése. Elsődleges célunk ezen a területen az, 
hogy a hazai szakemberképzés (edzők, pontozóbírók) a lehető legmagasabb 
színvonalon történjen. A 2014-es évben kidolgoztuk a pontozóbírók és döntnökök 
és edzők képzési rendszerét, amelyet a 2016-os évben is folytatni szeretnénk. 

o A pontozóbírói, döntnöki és számlálóbírói vizsgarendszert és az edzői licence 
rendszert a 2016-os évben is folytatjuk 

o 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.  
 

Utánpótlás létszámának növelése, tömegbázis biztosítása  
o Versenytánc szakágunkban az igazolt versenyzők létszámának területi 

megoszlását vizsgálva megállapítottuk, hogy az nem mutat egységes képet, 
néhány megyében a táncsport igencsak alulreprezentált. 2015-ben tervünk és 
feladatunk az alacsony létszám okának vizsgálata ezeken a területeken, és az 
eredmény függvényében 2016-ban a szükséges lépések megtétele, a feltételek 
megteremtése a helyi szakemberek és szervezetek bevonásával és szövetségi 
segítségnyújtással. 

o 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 
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. Fontos 
továbbfejlesszük azt a rendszert, ami megkönnyíti a szabadidősport versenyzők 
beintegrálását a versenytánc versenyrendszerébe. 

o Formációs táncok népszerűsítése: Ezen a téren legfontosabb feladatunk a 
formációs műfaj megismertetése a már versenytánccal foglalkozó 
sportszervezetekkel. A jelenleg utánpótlásképzéssel foglalkozó egyesületek 
működését, sikereik okait vizsgálni kell. Formációs kerekasztal megbeszélésekre 
van szükség, és szakmai segítségnyújtást kínálunk neves külföldi tréner 
személyben. 
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o Az MTáSZ a 2016-os év évégre kidolgoz egy olyan tervet, amely segítséget nyújthat 
az olyan általános- és középiskolás gyerekeknek, akik eredményesen és 
versenyszerűn sportolnak, hogy az iskolai hiányzásukat az oktatási intézmények 
tolerálják. Adott esetben kedvezményes tanrendben részesítse őket és ne kelljen 
feltétlenül magántanulói státuszban folytatni tanulmányaikat, ehhez persze 
szoros kapcsolatokat kell kiépíteni az intézmények vezetőivel. Ezen intézkedések 
elsődleges célja, hogy az ország egy erős utánpótlás mezőnyt építhessen fel, olyan 
táncosokkal, akik külföldi versenyeken is megállják a helyüket, feljebb helyezve 
ezzel országunkat a nemzetközi ranglétrán. Mindezeket úgy érhetnék el, hogy 
nappali tagozatos diákként mind a sportban, mind a tanulmányaikban helyt 
tudnak állni. 
 

Versenyzőink eredményességének növelése  
 

o Nemzetközi kapcsolatok megerősítése: A Szövetség rövidtávú 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 az MTáSZ több komoly nemzetközi eseményt is Magyarországra 
szeretne hozni illetve a hazai rendezésű nemzetközi open versenyek számának 
növelésére törekszik. 2016-ban a Magyar Bajnokságokkal egybekötve az MTáSZ 
WDSF Open versenyeket és WDSF pontozóbírói képzést is szeretnénk rendezni. 
Szövetségi kapitányunk segítségére is számítunk a külföldi kapcsolatok 
kiépítésében (nemzetközi találkozók megszervezése, kiutazás kiemelt nemzetközi 
versenyekre, nemzetközi tánctábor megszervezése) 

o 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, a sikeresség további fokozása. Ennek egyik fontos eszköze a 
versenyeken való részvétel és a válogatott kerettagok felkészülésének 
hatékonyabb és nagyobb mértékű támogatása. Amennyiben anyagi kereteink 
engedik a szövetség szervezésében egy-egy nagyobb nemzetközi versenyre buszos 
utazásokat biztosítanánk, hogy versenyzőink könnyebben eljuthassanak ezekre a 
versenyekre. 

o Kiemelten fontosnak tartjuk a nemzeti válogatott keret kiválasztását, és a 
kiválasztott tehetségek gondozását. A szakági válogatott keret edzéseinek külföldi 
trénerek, hazai eredményes szakemberek és neves sporttudományi és egyéb 
szakemberek bevonásával történik, és ezt kívánjuk folytatni a 2016-os évben is. 
Fontosnak tartjuk, hogy állandó szakemberekkel dolgozzunk, hogy ki tudjunk 
jelölni egy utat, melyen haladni akarunk az eredményesség elérése érdekében. A 
válogatott keret képzések számát és struktúráját a 2015-ös évhez hasonlóan 
szeretnénk összeállítani 2016-ban, annyi különbséggel, hogy a válogatott keret 
tábor napjainak számát, amennyiben anyagi kereteink engedik, szeretnénk 5 
napra emelni. 

o Ösztöndíjprogram a tehetségek gondozására: Ahhoz, hogy egy gyermek 
korosztályú tehetséges táncosból felnőtt korában is eredményes versenyző 
lehessen, gyakorlatilag csak akkor várható el, ha a költségeket az adott versenyzők 
esetében központilag teljesen átvállalja a felelős rendszer, azaz az MTáSZ. 
Megfelelő szerződéseket megkötve, csak így biztosítható a megfelelő irányítás, a 
szükségtelen kompromisszumok kiküszöbölése, a versenyzők viselkedésének 
elvárható befolyásolása, valamint a szakmailag jó tervezés és menedzselés 
garantálása. A 2016-ös évben 4 párost szeretnénk bevonni 
ösztöndíjprogramunkba. A párosok kiválasztását egy külön erre a célra felállított 
szakmai bizottság végezi. 

o Pályázat formációs csoportok részére: sajnos nagy gondot jelent, hogy formációs 
táncoknál teljesen hiányzik a standard táncok utánpótlás korosztálya, ezért 
pályázattal szeretnénk ösztönözni azon junior korcsoportú formációs csapatokat, 
akik 2016-ban regisztrálnak az MTáSZ regisztrációs rendszerébe, és indulnak a 
Magyar Bajnokságon. 
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o Útiköltség támogatás: Kiemelt nemzetközi versenyekre történő delegálás, az 
azokon való részvétel biztosítása, elősegítése, ezen versenyekre az edzők valamint 
a szövetségi képviselők részvételének biztosítását ezen túl is nagyon fontosnak 
tartjuk. Az útiköltség támogatások szétosztását a 2015-ös évhez hasonlóan az 
elért eredmény és kiemelt verseny távolságától tesszük függővé. 

 
Szabályzatok  
o A versenyszabályzat 2015 második felében kerül módosításra, hogy a következő 

év elején már az aktuális szabályok alapján tudjuk megkezdeni a versenyévadot. 
Az idei évben főképp a nemzetközi szövetség szabályváltozásait és az időközben 
szükségessé vált módosításokat vezetjük be a 2016-ös Versenyszabályzatba.  

 
Egyéb programok  
o A versenytánc szakágban kiemelt célunk a 2017. évi Világjátékokra történő 

felkészülés megkezdése 
o A 2016. évi TáncSport Magyar Bajnokságok – eddigi nevéhez méltó – különlegesen 

igényes megszervezése és lebonyolítása. 2016-ban a magyar bajnokságokkal 
egybekötve ismét WDSF open versenyeket, WDSF pontozóbírói továbbképzést 
szervezünk. 

o Már régóta dolgozunk Kocsis Máriával karöltve egy a versenytánc történetének 
összeállításáról szóló könyvön. Terveinkben az szerepelt, hogy a 2016-os évben a 
könyvet ki tudjuk adni. 

 
Sportolói bizottság   
  
A Sportolói bizottság 2016. évi legfontosabb feladatának a sportolók és a bizottság 
tagjai közötti kommunikáció javítását tartja, tájékoztató és sportolói fórum 
szervezését tervezi.  

  
Terveink az oktatás területén: 
 
o Belső képzések: a Magyar TáncSport Szakszövetség által szervezett képzéseknél a 

szakágakkal együttműködve, az oktatásért felelős elnökségi tag igényeik szerint 
segíti az egyes szakágak munkáját. Pontozók, trénerek, döntnökök képzése 
területén célunk az értékrend, az elképzelés és a tudásszint egységesítése. 
Elsődleges célunk ezen a területen az, hogy a hazai szakemberképzés és 
továbbképzés (edzők, pontozóbírók) a lehető legmagasabb színvonalon történjen. 
A 2014-es évben kidolgoztuk a pontozóbírók és döntnökök képzési rendszerét, a 
2015-ös évben pedig az edzői licence kiváltásához szükséges képzéseket dolgoztuk 
ki, amely alapján a 2016-os év továbbképzéseit is szervezzük majd.  

 
o Külső képzések: 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.  

o Az új tematika engedélyezése 2015-re lezárult a Táncművészeti Főiskolán.  
o Az 2 féléves 60 kredites MA szakkal kapcsolatban összegyűjtöttük mind a 

néptáncosokat, mind a társastáncosokat, akiknek szükségük van erre a 
képzésre. Két ízben elküldött levelünkre, az Magyar Táncművészeti 
Főiskola rektorától választ sajnos még nem kaptunk. Nemcsak a rektorral, 
hanem a kancellárral is felvettük a kapcsolatot, aki eldönti, hogy a 
főiskolának ez rentábilis, avagy nem. Táncművészeti Főiskolán terveink 
szerint a 2016-os évre rendszeres 60 kredites 2 féléves MA képzés lesz 
illetve rendszeres mentorképzés is meg lesz hirdetve szeptemberi és 
és/vagy keresztféléves képzéssel. 

o 2015 májusának végén, illetve júniusának elején sportoktató és sportedző 
felvételik lesznek táncsportból is Semmelweis Testnevelési Egyetemen. A 
tematikát át fogják küldeni a Szövetségnek, amit nyilvánosságra hozható 
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állapotba kerül. Az akrobatikus rock'n'roll szakágnak a 2015/2016-os 
tanévre nem kértek engedélyt a sportoktatói és sportedzői képzésekre, de 
ígéretet kaptunk, hogy a 2016/2017- es tanévben indítanak akrobatikus 
rock and rollból is.  

o A tematikát amint átküldik, egyből az elnökséggel átnézzük, 
véleményezzük, és ha mindent rendben találunk, akkor engedélyezzük. 

o Az oktatásért felelős elnökségi tag továbbra is folytatja munkálatait a 
felsőfokú sportszakember képzéseket illetően. 2016-ra már rendszerezett 
képünk lesz a képzésekről mindkét szakágban és minden intézményben 
lesz egy az MTáSZ által kijelölt személy, aki a vizsgáztatáson részt tud 
venni, biztosítva azt, hogy minőségi oktatók kerülnek ki az intézményekből. 

 
Terveink az iskolai, diák és egyetemi sport területén  
 
Ezen a területen is megkezdtük a programok kidolgozását, ezek várhatóan idén 
készülnek el és öltenek konkrét formát.  
 
Konkrét tervek a 2016-os évre:  

1. Diákolimpia szervezése: A Diáksport Szövetséggel létrejött 
együttműködésünket a jelenlegi formában kívánjuk folytatni, ezen a területen 
az induló létszámok növelése az elsődleges célunk. A Diákolimpián való 
részvétel ösztönzésének legjobb eszköze a Diákolimpián elért eredmények 
kihangsúlyozása, amely az indulók továbbtanulása szempontjából bír komoly 
jelentőséggel.  
2. Iskolákban bemutatók szervezése, toborzás.  

 
Terveink a szabadidősport területén 

 

Magyarországon a tánc területén számtalan magán, civil és állami szervezetekben 

működnek mozgalmak, csoportok és intézmények.  

 

A szövetség szabadidős táncsportjának területén legfontosabb céljaink 

o Az együttműködés lehetőségeit tovább építeni a fent említett szervezetekkel. 

o A versenytánc és az akrobatikus rock’n’roll sport utánpótlás létszámának 

növelése. 

o Az MTáSZ keretén belül összefogni a különböző táncműfajokat, amelyek 

sokoldalú szakmai és tömegbázist biztosítanak a táncsportnak.  

o Szemléletformálás a táncsport és az egyéb táncterületek népszerűsítése 

érdekében. 

o Alternatív lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére minden 

korcsoportnak. 

o A táncot rekreációs sportként űzők számának növelése a gyermekek, 

tánciskolások, diákok, felnőttek és nyugdíjasok körében. 

o A táncban, mint egészségmegőrző tevékenységben, rejlő kapcsolatteremtő 

lehetőségek maximális kihasználása. 

o A szabadidő területén kitűzött célok végrehajtása érdekében egységes program 

és tematika kidolgozása speciális szakmai anyag összeállításával (népek tánca, 

hagyományos társasági táncok és egyéb). 

o A fenti célok elérésének eszközei 

o A népszerűsítés érdekében országos flashmob rendezvény megvalósítása. 

o A Nemzetközi Szabadidő TáncSport Fesztivál sorozat megindítása minden 

korosztály bevonásával (gyermek, ifjúsági, felnőtt, szenior). 

o A versenyrendszer működtetéséhez a szabályzatok és figurakatalógusok 

karbantartása. 

o Kiemelt versenysorozatok megrendezése. 

o Szakmai képzések és továbbképzések szervezése szakembereink számára. 
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Terveink a fogyatékkal élő emberek táncsportjának területén 

 

A fogyatékkal élők táncsportjának területén legfontosabb céljaink 

o A fogyatékkal élő emberek táncsportja területén az együttműködés 

lehetőségeinek biztosítása a már működő aktív táncosokkal, csoportokkal és 

minden érdeklődő számára. 

o Kvalifikációs versenyrendszer működtetése több kategóriában, Magyar 

Kerekesszékes VersenyTáncSport Bajnokság rendezése. 

o Évente egyszer, a nyári időszakban Magyar ParaTáncSport Fesztivál és tábor 

szervezése. 

o Minden korosztályt bevonni (gyermek, ifjúsági, felnőtt, szenior) a szakterület 

sportéletébe, sportolási lehetőség biztosítása a fogyatékkal élő emberek 

számára mind szabadidő-, mind versenyszinten. 

 

o A fenti célok elérésének eszközei 

o 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.  

o Versenyrendszer felépítéséhez a szabályzatok, figurakatalógusok 

karbantartása az érvényes nemzetközi szabályzatok alapján. 

o A fogyatékkal élő emberek táncsportjával kapcsolatban fejlesztési elképzelések 

kialakítása, képzések és továbbképzések megszervezése és lebonyolítása, 

eszközök beszerzése. 

 
Terveink a marketing és kommunikáció területén: 
 
A marketing és kommunikáció területén komoly hiányosságaink vannak. A Szövetség 
legfontosabb középtávú célja a sportág és a Szövetség marketingjének és ezen belül 
is elsősorban PR-jának, belső és külső kommunikációjának javítása, erősítése. 
Várhatóan 2015 első félévében elkészül a marketing stratégiánk, mely alapján végre 
elkezdődhet az abban lefektetett célok és tervek szerinti működés. 
 
Terveink: 

o PR - kommunikációs éves terv szerinti működés 
o Támogatók, szponzorok keresése 
o szerződések megkötése hírügynökséggel, médiastábbal 
o PR, sajtó, média megjelenéssel, reklámmal, grafikával foglalkozó szakemberek 

bevonása a szövetség munkájába 
o Sajtótájékoztatók szervezése 
o Tv videó klip, népszerűsítési video elkészítése - web megosztón való terjesztése 
o Népszerűsítő kiadvány készítése 
o A szövetségi kommunikáció javítása 
o weboldalunk és facebook oldal folyamatos frissítése 

 
A szakmai programban megfogalmazott konkrét tervek és célok megvalósításához 
kapcsolódó programok és feladatok ellátását biztosító éves költségvetés-tervezetünket 
a következő oldalakon ismertetjük. 
 
Budapest, 2015. május 5. 
 

   
  Sági István 
  elnök 
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2016. évi költségvetés tervezet   

a táblázatban szereplő nettó összegek ezer forintban értendők  

 

Bevételek eFt  

1. Cél szerinti tevékenység bevételei 67 093  

1.1. EMMI-MOB működési támogatás 9 250  

1.2. Tagdíj 4 500  

1.3. Versenykönyv, szabadidősport könyvek 2 850  

1.4. Versenyengedély 15 840  

1.5. Partnercsere, átigazolás 1 084  

1.6. Pontozói, számlálói, döntnöki és edzői licence díj 2 143  

1.7. Versenyrendezés pályázati díja 2 600  

1.8. Egyéb támogatás (Világjátékok, MPB, SZJA 1%) 3 600  

1.9. Szakmai programok bevétele 4 426  

1.10. Saját versenyrendezés bevételei 20 300  

1.11. Pályázati bevételek 500  

2 Egyéb bevételek 2 400  

2.1. Pénzeszközök kamata 100  

2.2. Reklám, hirdetés 2 000  

2.3. Egyéb bevételek 300  

ÖSSZESEN: 69 493  

 

Kiadások eFt  

1. Anyagköltség, szolgáltatások 16 181  

1.1. Anyagköltség 1 520  

1.2. Tárgyi eszköz beszerzés 1 600  

1.3. Irodabérlet 1 560  

1.4. Regisztrációs díj 3 755  

1.5. Telefon és posta költség 1 200  

1.6. Utazási költségtérítés 2 350  

1.7. Szolgáltatások, szakértői díjak 2 716  

1.8. Hazai és nemzetközi tagdíjak 880  

1.9. Egyéb költségek 600  

2. Bérköltségek, járulékok 13 062  

2.1. Alkalmazottak bérköltsége 8 555  

2.2. Egyéb bérköltségek (megbízási díjak) 1 640  

2.3. Béren kívüli juttatások (BKK bérlet) 240  

2.4. Közterhek 2 627  

3. Szakmai programok 28 350  

3.1. Válogatott keretek működtetése 5 200  

3.2. Szakmai képzések, konferenciák, programok 4 550  

3.3. Regisztrációs program  800  

3.4. Versenyrendezéssel kapcsolatos kiadások 17 800  

4. Támogatások 10 900  

4.1. Versenytánc utazási költség támogatások 3 600  

4.2. Akrobatikus Rock'n'Roll útiköltség 2 200  

4.3. VT szakág sportösztöndíj 1 800  

4.4. VT formációs pályázat 300  

4.5. Világjátékok támogatás 3 000  

5. Tartalék 1 000  

ÖSSZESEN: 69 493  
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BEVÉTELEK  
Költségvetés tervezet részletes bontásban  
 
Sorszám  Megnevezés  Terv Ft 
1.1.  EMMI-MOB támogatás  9 250 000  
1.2  Tagdíj  4 500 000  
1.3.  Versenykönyv  2 850 000  
1.4  Versenyengedély  15 850 400  
1.5.1.  Partnercsere regisztráció  756 000  
1.5.2.  Átigazolási díj  327 600  
1.6.1.  Pontozói licence  1 016 800  
1.6.2.  Számlálói licence  20 000  
1.6.3.  Döntnöki licence  280 000  
1.6.4.  Edzői licence  826 000  

 
1.7.  Verseny pályázati díj  2 600 000  
1.7.1.  Versenytánc versenyek  1 800 000  
1.7.2.  Akrobatikus R'n'R versenyek  800 000  

 
1.8.  Egyéb támogatás  3 600 000  
1.8.1.  Adó 1%  100 000  
1.8.2.  MPB támogatás  500 000  
1.8.3.  Világjátékok felkészülés  3 000 000  

 
1.9.  Szakmai programok bevétele  4 425 860  
1.9.1.  VT pontozóbírói továbbképzés  1 417 500  
1.9.2.  VT Pontozóbírói vizsga  157 475  
1.9.3.  VT számlálói vizsga  31 495  
1.9.4.  VT szakág döntnöki képzés bevétel  0  
1.9.5.  VT szakág edzői képzés bevétel  945 000  
1.9.6.  VT szakág válogatott bevétel  441 000  
1.9.7.  VT Szakág Asszisztensi vizsga  59 050  
1.9.8.  RNR szakág edzőképzés bevétel  378 000 
1.9.9.  RNR szakág válogatott képzés bevétel  314 960  
1.9.10.  RNR Pontozói továbbképzés  236 400  
1.9.11.  RNR Versenyfelügyelői továbbképzés  118 200  
1.9.12.  RNR Számlálói továbbképzés  11 820  
1.9.13.  RNR Pontozói képzés, vizsgadíj  196 850  
1.9.14.   RNR Versenyfelügyelői képzés, vizsgadíj  78 740  
1.9.15.  RNR Számlálói képzés vizsgadíj  39 370  

 
1.10.  Versenyrendezés bevételei  20 300 000  
1.10.1.  Jegybevétel, nevezési díj  9 800 000  
1.10.2.  Szponzoráció, támogatás, pályázat  8 000 000  
1.10.3.  Egyéb bevételek  2 500 000 
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KIADÁSOK  
Költségvetés tervezet részletes bontásban  
 
Sorszám  Megnevezés  Terv Ft 
1.1.  Anyagköltség  1 520 000  
1.1.1.  Versenykönyv  420 000  
1.1.2.  Szabadidős versenykönyv  150 000  
1.1.3.  Nyomtatvány, irodaszer  350 000  
1.1.4.  Serleg, érem, minősítések  550 000  
1.1.5.  Egyéb anyagköltség  50 000  

 
1.2.  Tárgyi eszköz beszerzés  1 600 000  

1.2.1.  R’n’R számlálói rendszer eszközök 900 000 

1.2.2.  Irodai tárgyi eszköz beszerzés 200 000 
1.2.3.  Kerekesszékek 500 000 

 
1.4.  Regisztráció  3 755 000  

1.4.1.  versenyengedély  3 60 000  
1.4.2.  pontozói, számlálói licence  155 000  

 
1.5.  Telefon- és postaköltség  1 200 000  
1.5.1.  Telefonköltség  700 000  
1.5.2.  Postaköltség  500 000  

 
1.6.  Utazási költségtérítés  2 350 000  
1.6.1.  Elnökség  500 000  
1.6.2.  VT Szakág  200 000  
1.6.3.  R'n'R Szakág  150 000  

1.6.4.  Szabaidősport és kerekesszékes táncsport bizottság 50 000 
1.6.5.  Ellenőrző Testület  100 000  

1.6.6.  Fegyelmi Bizottság  50 000  
1.6.7.   Belföldi kiküldetések (versenyfelügyelők) 500 000  

1.6.8.  Külföldi kiküldetések  800 000  
1.6.8.1.  WDSF General Meeting  250 000  
1.6.8.2.  WRRC General Meeting  150 000  

1.6.8.3.  Egyéb külföldi kiküldetések 100 000 

1.6.8.4.  VT versenyekre történő kiutazás 300 000 

 
1.7.  Szolgáltatások, szakértők  2 716 000  
1.7.1.  könyvelőiroda  1 365 000  
1.7.2.  ellenőrző testület szakértő  50 000  
1.7.3.  nyomdai munkák  100 000  
1.7.4.  rendszerfelügyelet  132 000  
1.7.5.  webhosting  24 000  

1.7.6.  egyéb szolgáltatások (szállás)  350 000  

1.7.7.  kommunikációs költségek 200 000  

1.7.8.  számlázóprogram terméktámogatás 70 000 

1.7.9.  üzemorvos  25 000 
1.7.10.  javítás, karbantartás költségei  100 000 

1.7.11.  R’n’R számlálóprogram fejlesztés 300 000 

 
1.8.  Tagdíjak  880 000  
1.8.1.  WDSF  360 000  
1.8.2.  WRRC  230 000  
1.8.3.  WDSF PD  210 000  

1.8.4.  MPB  80 000 

 
1.9.  Egyéb költség  600 000  
1.9.1.  Bankköltség  400 000  
1.9.2.  Reprezentáció  100 000  

1.9.3.  Közgyűlés 50 000 

1.9.4.  Egyéb kiadások 50 000 
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2.1.  Alkalmazottak bérköltsége  8 555 000  
2.1.1.  főtitkár  3 640 000  
2.1.2.  gazdasági ügyintéző  2 275 000  
2.1.3.   titkárnő  1 080 000  
2.1.4.  adminisztrátor  1 560 000  

 
2.2  Megbízási díjak  1 640 000  
2.2.1.  Elnökség  1 080 000  
2.2.2.  Ellenőrző Testület  240 000  
2.2.3.  fegyelmi bizottság elnöke  120 000  
2.2.4.  jogász  200 000  
 
2.4.  Közterhek  2 627 270  
2.4.1.  munkabérek utáni közteher  2 138 750  
2.4.2.  megbízási díjak utáni közteher  398 520 

2.4.3.  béren kívüli juttatások (BKK bérlet) közterhe 90 000 

 
3.1.  Válogatottak működése  5 200 000  
3.1.1.  Versenytánc válogatott  3 700 000  
3.1.2.  R'n'R válogatott  1 500 000  

 
3.2.  Szakmai programok, képzések  4 550 000  
3.2.1.  VT szakág képzés, vizsga  2 300 000  
3.2.2.  R'n'R szakág képzés, vizsga  400 000  
3.2.3.  Antidopping tevékenység  150 000  
3.2.4.   Kerekesszékes programok  300 000  
3.2.5.   Szabadidősport programok  300 000  
3.2.6.  R'N'R nemzetközi szerepvállalás  200 000  
3.2.7.   Sportágnépszerűsítés   50 000  
3.2.8.   WDSF Pontozóbírói továbbképzés  700 000  

3.2.9.  Diákolimpia 150 000 

  
3.4.  Versenyrendezési kiadások  17 800 000  
3.4.1.  TáncSport Magyar Bajnokságok  9 800 000  
3.4.2.  WDSF Open versenyrendezés  8 000 000  


