
                        Jelölt : Jegonyán Okszána   

                        

                        +36-70-3121481 

                        e-mail: atidance@gmail.com 

 

                        Jelöltség: Szabadidő-, fogyatékos emberek táncsportjáért felelős elnökségi tag. 

 

Tanulmányok 

 

Időtartam 2008-2009 

Végzettség / képesítés koreográfus, táncpedagógus mester (MA) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés klasszikus balett módszertana, néptánc módszertana, művészetpedagógia, 

művészetpszichológia, oktatás módszertana a felsőfokú intézményben, 

felsőfokú intézmény a profizmus alapjai. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve  Állami Pedagógiai Egyetem, Kijev, Ukrajna  

 

Időtartam 

 

2007-2008 

Végzettség / képesítés gyógy testnevelés és sporttánc mester (MA) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés elmélet és módszertan a gyógytestnevelésben és a sporttáncokban, 

tudományos kutatások elmélete és módszertana a gyógytestnevelésben és a 

sporttáncokban, az eredményesség növelésének mai irányai a 

gyógytestnevelésben és a sporttáncokban, információs-kommunikációs 

rendszerek a sportban 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve Harkovi Állami Testnevelési Egyetem, Harkov, Ukrajna 

 

Időtartam 

 

2004-2008   

Végzettség / képesítés koreográfus, moderntánc-pedagógus (BA) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés koreográfusi elmélet és gyakorlat, klasszikus balett módszertana, 

moderntánc módszertana, jazz-tánc módszertana, néptánc módszertana, 

társastánc módszertana, divattáncok módszertana, művészettörténet. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve  Nemzetközi Szláv Egyetem, Harkov, Ukrajna 

 

Időtartam 

 

1989-1995   

Végzettség / képesítés gépészmérnök (elfogadott MA végzettség) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés matematika, fizika, szilárdságtan, anyagtudomány, mechanika elmélet, 

elektromos-technika és az elektronika alapjai, számítástechnika és a 

programozás, angol, ábrázoló geometria és műszaki rajz, gépészeti 

szerkezetek tervezése, szerkezetanalízis, hő- és áramlástan, 

áramlástechnikai rendszerek, hidromechanikai eljárások és berendezések, 

tervezéselmélet és módszertan, alkalmazott automatizálás technika, 

hajtástechnika, gyártási folyamatok tervezése, gyártási minőségbiztosítás, 

gyártóeszköztervezés, termeléstervezés és irányítás, testnevelés és sport 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve  Harkovi Műszaki Egyetem, Harkov, Ukrajna 

 

Időtartam 

 

1990-1994   

Végzettség / képesítés koreográfus, táncpedagógus 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés koreográfusi elmélet és gyakorlat, klasszikus balett módszertana, néptánc 

módszertana, történelmi táncok módszertana, művészettörténet. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve 

 

 

 

Harkovi Művészeti Főiskola, Harkov, Ukrajna 

mailto:atidance@gmail.com


Szakmai tapasztalat 

 
 

 

Időtartam    2013 - 2016 

Foglalkozás / beosztás Szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag 

Főbb tevékenységek és feladatkörök a szabadidősport és a fogyatékosok sportjának szervezése, koordinációja és 

kapcsolattartás, 

javaslattétel a szakterület kiemelt nemzetközi versenyeire (világ- és 

Európa-bajnokságok, világ- és Európa kupák) delegálandó versenyzők 

(párosok és formációk) személyére, 

külföldi versenyekre (ideértve a nem kiemelt nemzetközi versenyeket is) 

kiküldendő (delegálandó) versenyzők (párosok és formációk) személyének 

meghatározása, 

javaslattétel a szakterület versenyszabályzatának módosítására és a 

szakterületek működési szabályaira, 

a szakterület hivatalos versenynaptárának összeállítása 

A munkáltató neve   MTáSZ 

Tevékenység típusa 

 

szabadidősport, fogyatékkal élő emberek táncsport és rehabilitáció 

 

Időtartam    1996 -  

Foglalkozás / beosztás  egyesületi tag, koordinátor, szervező  

Főbb tevékenységek és feladatkörök koreográfus, táncpedagógus, gyógy-testnevelő és táncsport mester, 

művészeti tikár és szervező, koordinátor feladatok 

A munkáltató neve   Grand  (Ukrajna),  Arevik (Oroszország), MDE (Magyarország) 

Tevékenység típusa 

 

 táncsport, szabadidősport, oktatás, művészet, fogyatékkal élő emberek 

táncsport és rehabilitáció 

 

Időtartam 1995 - 

Foglalkozás / beosztás koreográfus, táncpedagógus  

Főbb tevékenységek és feladatkörök koreográfiák készítése, színpadra állítása 

A munkáltató neve  szabad szellemi 

Tevékenység típusa 

 

művészet, kultúra 

Időtartam 2011-2012 

Foglalkozás / beosztás gyógy-testnevelő  

Főbb tevékenységek és feladatkörök komplex rehabilitáció, az életminőség javítása 

A munkáltató neve Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest 

Tevékenység típusa, ágazat 

 

rehabilitáció, tánc-, zene-, mozgásterápia  



Időtartam   2006-2007 

Foglalkozás / beosztás   művészeti koordinátor  

Főbb tevékenységek és feladatkörök   művészeti koordinátor, ügyintéző feladatok 

A munkáltató neve   Arabesque Alapfókú Műveszetoktatási Intézmény    

Tevékenység típusa 

 

oktatás, kultúra 

Időtartam 1994-1995  

Foglalkozás / beosztás koreográfus, táncpedagógus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök koreográfiák készítése, színpadra állítása 

A munkáltató neve  Fiatalok Színháza, Harkov, Ukrajna  

Tevékenység típusa 

 

művészet, kultúra 

Időtartam 1991-1994-2000 

Foglalkozás / beosztás gépészmérnök, értékesítési vezető 

Főbb tevékenységek és feladatkörök minőségellenőrzési folyamatok irányítása, egyéb mérnöki feladatok, 

piackutatás, marketing, vezetői feladatok ellátása  

A munkáltató neve 

 

Mashinostroitel, Harkov, Ukrajna 

   

Társas készségek és kompetenciák 

 

 Jó kommunikációs készségek, külföldi munkám   

 során elsajátított jó alkalmazkodási készség a  

 multikulturális környezethez. 

 

Szervezési készségek és kompetenciák 

 

Vezetési, szervezési tapasztalat (több nemzeti és nemzetközi bajnokság, 

továbbképzések, konferenciák, kongresszusok és egyéb rendezvények 

szervezése és lebonyolítása itthon és külföldön). 

 

Számítógép-felhasználói készségek  

 

PC használat, szoftverkezelés. 

 

Művészi készségek és kompetenciák 

 

Tanulóéveim alatt a városi néptánc együttesben (7 évig) és a fiatalok 

színházában (3 évig) szerepeltem, valamint RSG és táncsport egyesületben 

versenyeztem (8 évig). 

 

Kiegészítő információk 

 

Tudományos kutatásaim a táncsportban és a magyar néptánc területén 

számtalan idegen nyelvű publikációt eredményezett.  

Anyanyelv orosz 

Egyéb nyelvek ukrán, magyar, angol  

 

 

 

 



Céljaim:  

1. A szabadidő- és fogyatékkal elő emberek táncsportja szakterületeinek „tömegesítése”;  

a módszertan átadása. 

2. Szabadidősport: 

 a Szövetség tevékenységének bővítése az aktuális nemzetközi táncstílusokkal, 

valamint az együttműködési stratégiák kidolgozása a művészetoktatási 

intézményekkel és szakmai szervezetekkel  

 a korcsoportok létszámbővítése gyermek, ifjúsági, felnőtt és szenior területen 

 szerevezett együttműködés a hazai és külföldi szakemberekkel 

3. Fogyatékkal elő emberek táncsportja: 

 az esélyegyenlőség és teljes értékű élet biztosítása a táncsport segítségével 

 az integráció megvalósítása és fúzió a versenysporttal  

 a speciális továbbképzések felépítése és a jelenlegi táncsport szakemberek / 

versenyzők aktivizálása a közös siker érdekiben 

 

Az említett célok megvalósításához rendelkezem: 

 a nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerrel  

 a nemzetközi szakmai anyagokkal  

 a megfelelő szakmai, szervezői képzetséggel és gyakorlattal 



Szakmai beszámoló 2013-2016 

 

Szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag –  

Jegonyán Okszána 

 

A 2013 májusában megválasztott új Elnökségben azzal kezdtem munkámat, 

hogy felkértem a partnereket, akik a Szakbizottságokban elvállaltak az 

együttműködést:  

 

2013-2014-ben 

A Szabadidősport Bizottság tagjai: 

● Jegesné Hornyák Hajnalka 

● Kozma Gábor 

● László Attila 

● Lengyel Veronika 

● Mantovay Viktória 

A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért Bizottság tagjai: 

● László Attila 

● Mészáros Gabriella 

● Sárai Rita 

● Téri Ildikó (Rozbora András helyett) 

● Ungvári Mihályné 

2014-2015-ben 

A Szabadidősport Bizottság tagjai: 

● Jegesné Hornyák Hajnalka 

● Kozma Gábor 

● László Attila 

● Tóth Mónika 

● Tóth Tamás  



A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért felelős Bizottság tagjai: 

● Kasza István 

● László Attila 

● Sárai Rita 

● Székely Ági 

● Téri Ildikó  

2015-2016-ben 

A Szabadidősport Bizottság tagjai 

● Jegesné Hornyák Hajnalka 

● Jegonyán Okszána 

● Kozma Gábor 

● Tóth Mónika 

● Tóth Tamás  

A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért felelős Bizottság tagjai 

● Jegonyán Okszána 

● Kasza István 

● László Attila 

● Sárai Rita 

● Székely Ági 

 

Havonta bizottsági üléseket tartottuk, ahol az aktuális feladatokat megtárgyaltuk, 

felelőseiket, határidőiket kijelöltük.  

A Szabadidősport nélkülözhetetlen része a hazai és a nemzetközi versenysport 

számára az utánpótlás és a tömegbázis széleskörű bővítése. 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 figyelemmel a bizottságok segítségével a 

szakterületekért felelős elnökségi tag folyamatosan építi fel a Szabadidősport és 



a Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért szakterületeit. Kitűzte a rövid és 

hosszú távú céljait, kidolgozta hozzá a koncepciókat és a munkaterveket. 

 

Rövid távú tervek, feladatok  – megvalósultak 2013-ban:  

Hivatalos kapcsolatok építése és tárgyalások a hazai és nemzetközi felsőbb 

szervezetek vezetőivel, munkatársaival (EMMI/Sport Államtitkárság, 

EMMI/Jogi Osztály, MOB, MPB, WDSF, IPC) valamint 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). Az említett szervezetekkel és 

személyekkel a kapcsolattatás és együttműködés folyamatos. 

Tárgyalások a hazai táncszervezetek vezetőivel (MDSSZ, MLTSZ stb.). 

A két szakterülethez kapcsolódó információkat begyűjtése (a jelenlegi helyzetről 

stb.), azok elemezése és feldolgozása. A fontos információkat továbbítása a 

szakmai szervezeteknek és az érintetteknek. 

A Szabadidősport és a Versenytánc Bizottsággal, az MTÁSZ elnökségével, 

valamint Domokos István főtitkár közreműködésével kidolgoztuk a Szabadidő 

Táncsport Szabályzatát, valamint a formanyomtatványok szerkezetét, 

előkészítettük a versenyrendszer beindítását. 

Megszerveztem és sikeresen lebonyolítottam 2 szakmai továbbképzést a 

Fogyatékossággal élő Emberek Táncsport területén pontozóbírók, edzők, 

táncosok részére, valamint tájékoztató jellegű előadást tartottam a MTÁSZ 

továbbképzésen pontozóbírók és edzők részére (Kerekesszékes klasszifikációról 

és pontozási feltételeikről), konzultáltam és kapcsolatokat építettem fel. 

Megszerveztem és előkészítettem a kerekesszékes versenyzők számára a 

regisztrációt (MTÁSZ irodával) és a kötelező kategóriás orvosi vizsgálatokat 

(MPB irodával). 

Elindítottam a kerekesszékes táncosok képzését a válogatott keret részére. 



Pályázatokat készítettem elő, sportágfejlesztési stratégiát és szakmai 

programokat dolgoztam ki. 

A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért felelős Bizottsággal több 

bemutatót szerveztünk különböző rendezvényeken. 

Tájékoztató jellegű kampányokat indítottunk minden elérhető Media eszközön 

(TV, rádió, internet, újságok, plakátok, szórólapok stb.). 

A nemzetközi sportdiplomácia szabályainak megfelelően hivatalos kapcsolatok 

építése és szakmai együttműködése elindult. 

A 2013-as két szakterület fejlesztéséhez a MTÁSZ-tól költségvetési támogatást 

nem kaptam, a személyes nemzetközi tárgyalásaimmal kapcsolatosan felmerült 

összes költségemet, valamint a megszervezett programokat saját erőből 

fedeztem. 

Közepes távú tervek, feladatok  

megvalósult 2014-ben:   

A Szabadidősport szakterületén bevezettük a regisztrációs rendszert (ahol 1 393 

fő regisztrált). 

Az első félévben megszerveztük az első Szabadidősport Területi Bajnokságokat, 

a második félévben a Területi Bajnokságok már pályázati úton kerültek 

megrendezésre. A kiemelt versenyek mellékletét kidolgoztuk Jenei Éva 

segítségével.   

A Szabadidősport Bizottsággal aktualizáltuk a Szabadidő Táncsport 

Szabályzatát, valamint a formanyomtatványok szerkezetét, elkészítettük a 

program-tervezetet és lebonyolítottuk a Szakmai Továbbképzéséket, Fórumokat.  

A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért felelős Bizottsággal 

bemutatókat szerveztünk a Magyar Bajnokságra, valamint az Opera bálnyitó 

műsorára. 

Támogatást igényeltem és kaptam az MPB-től az éves képzési programra. 

Kidolgoztam és lebonyolítottam az említett tervet, valamint a főtitkár 

segítségével szakmai és pénzügyi elszámolást végeztünk.      



Irányítottam a válogatott keret felkészülését. Oktató jellegű nyílt edzéseket 

tartottam heti gyakorisággal (kerekesszékes táncsport).  

A nemzetközi sportdiplomácia szabályainak megfelelően erősítettem 

kapcsolatainkat a magyar táncsport érdekében. Kiemelt eredmény, hogy sikerrel 

képviseltem Magyarországot a nemzetközi fórumokon és konferenciákon, ahol 

az oktató program részét szlovák és holland kollégákkal együtt kidolgoztuk, 

valamint fejlesztési koncepciók felépítésében vállaltam a szakmai rész 

elkésztését (kerekesszékes táncsport).    

Szakmai kiállításokat látogattam, továbbképzéseken vettem részt, ahonnan 

információs anyagokat gyűjtöttem az MTÁSZ részére. 

Pályázatokat készítettem. A Sportág Fejlesztési koncepció több részletét (a 

területeimhez tartozó, valamint oktatás, diák sport, egészségvédelem, határon 

túli, hátrányos helyzetű területek) és szakmai programokat dolgoztam ki. 

Több felsőfokú intézmény hallgatójának segítettem konzulensként a 

szakdolgozatok elkészítésében (a területeimhez kapcsolódó témakörben).    

A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért felelős Bizottsággal több 

bemutatót szerveztünk különböző rendezvényeken. Tájékoztató jellegű 

kampányokat folytattunk az elérhető média eszközökön (TV, rádió, internet, 

újságok, plakátok, szórólapok stb.) a terület népszerűsítése érdekében. 

 

megvalósult 2015-ben:   

Az említett szervezetekkel és személyekkel a kapcsolattartás és együttműködés 

folyamatos. 

A Szabadidősport szakterületén összesen 2 022 fő regisztrált (ebből 2015-ben: 

629 fő).  

A Szabadidősport Bizottsággal aktualizáltuk a Szabadidő Táncsport 

Szabályzatát. Az első félévben a Területi és Országos Bajnokságok, a második 

félévben a Területi és Országos Kupák pályázati úton kerültek megrendezésre. 



A Kerekesszékes Versenytánc szakterületén a következő kiemelt versenyek 

kerültek megrendezésre: Országos Kerekesszékes Kvalifikációs Táncverseny / 

Standard Duó /, Országos Kerekesszékes Kvalifikációs Táncverseny / Freestyle 

Szóló /, Országos Kerekesszékes Kvalifikációs Táncverseny / Freestyle Duó /. 

A Kerekesszékes Versenytánc szakterületén a következő nemzetközi kiemelt 

versenyeken képviseltük hazánkat: Kerekesszékes TáncSport Világ Kupa, 

Kerekesszékes TáncSport Világ Bajnokság.          

A Nemzetközi Kerekesszékes Versenytánc Szabályzatot lefordították és 

előkészítették a magyar változatát, de a munkafolyamán lényeges változtatások 

történtek a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság Kerekesszékes Versenytánc 

Szabályzataiban, ezért a hazai változat elfogadását 2016-re helyeztük át.   

Támogatást igényeltem, amit megkaptunk az MPB-től az éves képzési 

programra, valamint költségterítést a külföldi versenyekre. A szakterület felelőse 

kidolgozta és lebonyolította az említett tervet, valamint a főtitkár segítségével 

szakmai és pénzügyi elszámolást végeztünk. A Fogyatékossággal élő Emberek 

Táncsportjáért Bizottság segítségével a hiányzó költségeket beszereztük. 

A területért felelős elnökségi tag irányította a válogatott keret felkészülését. 

Oktató jellegű nyílt edzéseket tartott heti gyakorisággal (kerekesszékes 

táncsport).  

A nemzetközi sportdiplomácia szabályainak megfelelően erősítettem 

kapcsolatainkat a magyar táncsport érdekében. Kiemelt eredmény, hogy sikerrel 

képviseltem Magyarországot a nemzetközi fórumokon és konferenciákon.  

Nemzetközi edzőtábor társszervezője voltam (Ruzsomberok, Szlovákia), ahol 

több külföldi szakemberrel együtt oktatott. Az említett nemzetközi edzőtáborban 

a hazai válogatott részére pénzügyi támogatást biztosítottam.  

Hazai pontozóbírók részére előadást tartottam a kerekesszékes versenytáncok 

értékelésének témakörében. 



2015-ben nem rendeztünk a szabadidősport szakterületen szakmai 

továbbképzéseket (az elnökség döntése volt), de az egyik VT szakág képzésen 

szerveztünk szakmai fórumot. 

Több felsőfokú intézmény hallgatójának segítettem konzulensként a 

szakdolgozatok elkészítésében (a területeimhez kapcsolódó témakörben).    

A Szabadidősport Országos Bajnokságra a területért felelős elnökségi tag 

Bizottság segítségével szervezte Flash-Mob-ot, amely internetes élőközvetítéssel 

sikeresen lezajlott. 

A területért felelős elnökségi tag előkészített a koncepciókat promóciós 

filmekhez és aktíván részt vett a stúdiómunkálatokon. 

A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsportjáért felelős Bizottsággal több 

bemutatót szerveztünk különböző rendezvényeken.  

Tájékoztató jellegű kampányokat folytattunk az elérhető média eszközökön 

(TV, rádió, internet, újságok, plakátok, szórólapok stb.) a terület népszerűsítése 

érdekében. 

 

Hosszú távú tervek 2016-2017: 

A Szabadidősport szakterületén –versenyrendszerünk nemzetközi elfogadtatása, 

több nemzetközi esemény megrendezése, a terület népszerűsítése és a létszám 

bővítése, továbbképzések megszervezése, új kategóriák indítása, a 

sportdiplomáciai tevekénység bővítése, a további aktív szerepvállalás a 

szakterület nemzetközi munkájában. 

A Fogyatékossággal élő Emberek Táncsport szakterületén – speciális eszközök 

beszerzése, versenyrendszer működtetése, folyamatos fejlesztése, a terület 

népszerűsítése és a létszám bővítése, az utánpótlás helyzetének javítása, 

edzőtáborok szervezése, a sportdiplomáciai tevekénység bővítése, a további 

aktív szerepvállalás a szakterület nemzetközi munkájában, hazai szakemberek 

felkészítése a nemzetközi vizsgákra (pontozóbírók, minősítők).  

 



Az együttműködő Partnereimnek tisztelettel köszönöm a sikeres munkát! 

 

 

 

Budapest, 2016.03.08 

                                                             sk.   Jegonyán Okszána       

                                                                  felelős elnökségi tag 

 


