
ELNÖKJELÖLTI PROGRAM  

 

Tisztelt választásra jogosult Képviselők, tisztelt Tagszervezetek! 

 

A Magyar Táncsport Szakszövetség életében háromévente, legalább a tisztújító közgyűlés az 

a fórum, ahol Önök voksukkal és véleményeikkel a megválasztott tisztségviselők felé hangot 

adhatnak elismerésüknek, esetleges nemtetszésüknek. Fórumok természetesen vannak, ahol 

vagy meghallgatják Önöket, vagy tudomást sem vesznek a kérésekről, segítő szándékú 

tanácsaikról. A szabad véleménynyilvánítás egy fontos eszköze a demokráciának! Fontos, 

hogy Önök hallassák hangjukat, hisz mindannyian ebből tanulhatunk, és fontos az is, hogy a 

problémákat, a megoldásra váró feladatokat ne seperjük a szőnyeg alá. 

 

Az elnökjelölti program összefoglalója egy kivonat, mely nem a korábbi évek hibáira kíván 

rávilágítani, de azokból kiindulva ad megoldási javaslatokat, nem ígéreteket és hangzatos 

tanácsokat, csupán a – már most - rendelkezésre álló anyagi és szakmai humánerőforrást 

mozgósítva világítja meg a jövőt és a fejlődés lehetőségeit. 

 

Önök döntik el, hogy ezek, és a személyem garanciát jelentenek-e ahhoz, hogy bizalmat 

szavazzanak a következő három évre. 

 

A holdpontról való kimozdulás érdekében nem szándékaim vannak, hanem konkrét 

előrelépéseket tettem: 

• 2017-2019-es évekre 150.000 Euró törzstőkével egy szakmai projektcéget alapítottunk 

(Zártkörű Részvénytársaság), mely a következő évek magyar vonatkozású világversenyeit 

rendezné meg: WDSF U21 Latin Világbajnokság, WDSF Felnőtt Latin Világbajnokság, 

WRRC Korosztályos Páros Világbajnokság. 

A Zrt. nyitott egyéb vonatkozású hazai rendezésű nemzetközi verseny támogatására is. 

• Szándéknyilatkozat Magyarország legnagyobb kereskedelmi televíziójával a táncsport 

támogatására. Évi legalább 10 verseny felvétele ingyenes műsorba kerülésére és promózására. 

A versenyrendezők megszabadulnak költséges TV közvetítések fizetése alól. 

• Szándéknyilatkozat Magyarország legnagyobb telekommunikációs cégével a szövetség 

anyagi támogatására. 

• Megbeszélések folytatása Magyarország egyik legnagyobb gépkocsi gyártójával szövetségi 

szállításra és fuvarozásra. 

• Megbeszélések folytatása egy édességforgalmazó cég anyagi támogatására. 

• Támogatói szerződés előkészítése az IN-FOOD 2000 Kft. támogatásáról. 

• Támogatási szerződés előkészítése egy befektető céggel évi 5 millió forint utánpótlás 

fejlesztésre. 

 

Ezek azok a konkrét dokumentumok, melyeket a kapcsolati tőkén keresztül a cégek 

felajánlottak, illetve bizonyos feltételek mellett szavatolnak is a Magyar Táncsport 

Szakszövetségnek. 

 

A szakmai koncepció kialakításában a 2017. évi program pénteki elfogadása után már 

nagyrészt csak akkor lehet változtatni, ha abba plusz anyagi erőforrást vonunk be, így a 

megszavazott költségvetésben belső átcsoportosítással további táncszakmai fejlődést érhetünk 

el. 

  



Úgy érzem, hogy elfogadhatatlan, hogy egy közel 80 millió forintos sportági szakszövetség 

költségvetésében szakmai programokra (6,2%), szakmai tevékenységre 5,2 millió, 

továbbképzésre (5,6 %) pedig csak 4,55 millió forint legyen jóváhagyva. Versenyrendezésre 

pedig 19 millió forintot költünk úgy, hogy 2 millió forint a vesztesége. A beszámoló adataiból 

olvasva reklám és hirdetési bevételi terv 2 millió forint a teljesült 10 ezer forinttal szemben. 

Az MTASZ-hoz befolyt egyéb támogatások összege – állami költségvetési forrásokat levéve 

– 35 ezer forint. Szponzori és támogatói bevételekre 10 millió forintot terveztek, melyből 782 

ezer folyt be. A költségvetés felülvizsgálata elengedhetetlen, hisz táncosaink jövőjét a 

szakmai tudáson kívül az anyagi ráfordítás mértéke is nagyban meghatározza. 

Magyarországon évente négy nagy nemzetközi versenyt rendeznek tagszervezetek. Egy ilyen 

kis országhoz ez azt gondolom elég is. Az akrobatikus rock and rollt erősíthetnénk ezen a 

téren. Szakmai érvek mentén sem látom azon összefüggéseket, hogy ezért a tagszervezetektől 

befolyt pénzekből miért kell majd 19 milliót versenytánc versenyrendezésre költeni, ráadásul 

veszteségesen. 

 

Az MTASZ iroda működése racionalizálásra szorul. A munkakörök és feladatkörök pontos 

elhatárolása, továbbá az elvégzett munka minőségi igénye mindannyiunk számára elvárás. 

Látom és tapasztalom, hogy a közösségi érdekek egyre inkább háttérbe szorulnak, melyeket 

az egyéni érdekvonalak hálóznak be. A közös gondolkodásba mindannyiukat be kell vonni! 

Az egyéni érdek nem lehet fontosabb egy szervezet érdekeinél, céljainál és a magyar 

táncsport képének külföld felé való közvetítésében. Az MTASZ működésében és 

elnökségében nagyobb súlyt kell biztosítani az akrobatikus rock and roll szakágnak, melyhez - 

amennyiben nem rokis elnök kerül megválasztásra - az alelnöki pozíció mindenképp járna. 

Erősíteni kell a sportdiplomácia vonalát, ahol helyes önkritikával az elnökség is lát 

hiányosságokat. Egy külföldi versenyen nem csak részt kell venni, hanem igazi jelenlétre van 

szükség. Szervezett, átgondolt és a táncszakmai célkitűzéseink mentén kell építeni 

nemzetközi megbecsülésünket. 

 

Az utánpótlás nevelése a gyér anyagi erőforrások függvényében nagyon lassan halad. 

Tudnunk kell, hogy hova helyezzük a hangsúlyt, ha Andea Silvestri és Váradi Martina amatőr 

pályafutását követően ismét 10 évet kell majd várnunk egy elismert magyar versenytáncosra. 

Közel 10 év telt el Mauricio Vescovo és Törökgyörgy Melinda gyönyörű sikerei óta is.  

Örülök és egyben gratulálok az akrobatikus rock and roll szakágnak, hogy náluk ezen 

problémákkal talán kevésbé kell foglalkozniuk. 

Párbeszéd a szakmával, párbeszéd a táncsport legnagyobb szponzorával és segítőjével a 

szülőkkel és párbeszéd a táncosokkal. Amennyiben az elnökségben van képviselője a 

táncosoknak, úgy azt gondolom (szakmai beszámoló alapján), hogy az Ő problémáikkal kell 

foglalkozni, fórumot összehívni, nem pedig teremdíszítést kell vállalni. Értékes és fontos 

meghallgatni őket, hogy mire van szükségük a felkészülésükhöz, munkájukhoz, 

fejlődésükhöz. 

 

A válogatott képzés és a beválogatás feltételei is új koncepcióra szorulnak. Életszerű, akár 

rugalmas feltételeket kell teremtenünk ahhoz, hogy a legtehetségesebbek ideiglenesen se 

kerüljenek ki a rendszerből. 

  



A pontozóbírói besorolás vizsgáztatás és továbbképzés is reformokra szorul. Ennek szakmai 

vitáját Önökkel közösen kell eldönteni. Az idősebb korosztály munkáját meg kell becsülni, 

hisz mi sem lehetnénk a táncsport szolgálói, ha 30-40-50 évvel ezelőtt büszkeségeink – kikről, 

sajnos sokszor megfeledkezünk – nem harcoltak volna ugyanezen ügyért. 

 

Mindannyian szolgálatot teljesítünk egy nemes cél érdekében, és ennek a munkának Önök, mi 

a kedvezményezettjei vagyunk. A táncsport működtetése jól tudjuk, hogy nem hoz anyagi 

megbecsülést, csupán erkölcsi eredményeket. Alázattal és kellő odafigyeléssel őrizhetjük meg 

értékeinket, táncosainkat. Az évről-évre csökkenő aktív versenyzői létszám kudarc, de egyben 

egy új kihívás is annak a feladatnak az ellátására, mely megerősítheti a táncsport jövőjét. 

Önök döntik el táncosaik jövőjét! Önök tudnak új inspirációt és célt kitűzni a táncosaik elé 

egy kudarc után, vagy a tehetetlenség állapotában elengedni őket, hogy úgysem tudunk 

változtatni a dolgon. 

 

Ha úgy látják, hogy a rövid elnökjelölti összefoglaló gondolatokat ébresztett Önökben, akkor 

a május 13-i tisztújító közgyűlésen további fórumot biztosíthatunk az Önökben 

megfogalmazottak megvitatására. 
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