
Tanulmányok:  

 1999-2004 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 

Élelmiszertudományi kar: Okleveles élelmiszermérnök 

 2003-2007 Magyar Táncművészeti Főiskola: Modern-társastánc pedagógus 

 2007-2009 Szegedi Tudományegyetem, Közoktatási Vezetőképző Intézet: Közoktatás - vezető 

szakirányú diploma 

Szakmai tapasztalat: 

 1992-2001 Amatőr táncos évek (Standard és latin-amerikai táncok A osztály) 

 2001 Professzionista vizsga standard táncokból 

 2001 Kner Tánc-Sport Egyesület megalapítása: edző, szakmai vezető, 2012-től Egyesületi Elnök 

 2002 Professzionista vizsga latin táncokból 

 2004-től Különböző művészeti iskolákban (Gyomaendrőd, Mezőtúr, Tiszakécske, Vésztő) 

táncpedagógus, tanszak vezető, igazgató helyettes 

 2009-2010 Magyar TáncSport Szakszövetség- Versenytánc szakág elnökségi tag 

 2008-tól Magyar TáncSport Szakszövetség -Pontozóbíró és döntnök 

 2013-tól Magyar TáncSport Szakszövetség - Versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag 

 2014 WDSF pontozóbírói vizsga 

 2015-től WDSF pontozóbíró (B licence) 

Eredmények MTáSZ munkásságom alatt: 

Itt szeretnék köszönetet mondani a szakági bizottságom tagjainak, Fischer Mariannak, Juhász Ágnesnek 
és Kuzma Péternek, hiszen úgy gondolom nagyon sok újítást vezettünk be, dolgoztunk ki együtt. A 
bizottság önfeláldozó munkája, az építő jellegű kritikák, az együtt gondolkozás eredményeként 
indulhattunk el egy úton, melynek csak néhány szegmensét szeretném most kiemelni: 

 Versenyek színvonalának növelése: Az elmúlt évek tapasztalataként elmondható, hogy a 
versenyek színvonala folyamatosan javuló tendenciát mutat, a rendezők egyértelműbben, 
tisztábban látják a velük szemben támasztott elvárásokat, amelyeknek egyre magasabb szinten 
képesek megfelelni.  

 A TáncSport Magyar Bajnokságok színvonalának növelése: nemzetközi pontozóbírók 
meghívása, formációs versenyek beintegrálása a Szövetség által rendezett versenyekbe, online 
jegyvásárlási lehetőség, szolgáltatások bővítése, nemzetközi versenyek és WDSF pontozóbírói 
képzés megrendezése az eseménysorozat részeként. 

 Utánpótlás bázis növelése: Szabadidősport versenyek beintegrálása, szabadidős szabályzat 
kidolgozása, VSZ vonatkozó részének módosítása: csak szabadidős versenyek kerülhetnek 
megrendezésre a Versenytánc versenyekkel egy napon. 

Jenei Éva Evelin 

Jelöltség: Versenytánc szakág versenysportjáért 

  felelős elnökségi tag 

e-mail: ejen 80@gmail.com 



 Versenyeken való részvételi hajlandóság növelése: 2013 óta 23%-kal nőtt a versenyek átlag 
nevezési létszáma 

 Versenyszabályzat módosítás, új figurakatalógus kidolgozása, segédanyag elkészítése 
(DVD) 

 KSIS adminisztrációs és nevezőprogram bevezetése, fejlesztése és működtetése 
 Edzői licence rendszer kidolgozása és működtetése 
 Új továbbképzési és vizsgarendszer kidolgozása és működtetése: döntnökök, edzők, 

pontozóbírók továbbképzése, nemzetközi szakemberek bevonása 
 Formációs terület fejlesztése: Hiánypótló képzések indultak, konkretizáltuk a formációs 

szabályokat, útiköltség támogatásból nagyobb arányban részesülhettek a világversenyekre 
kiutazó csapatok, speciális formációs válogatott keret program került bevezetésre. 

 Válogatott keret átalakítása, edzések gyakoriságának növelése, képzések tematikájának 
fixálása, nemzetközi trénerek bevonása 

 Sportösztöndíj pályázat kidolgozása: mind az egyéni mind a formációs utánpótlás 
versenyzőkre kiterjesztve került bevezetésre. Külön pályázat került kiírásra az újonnan 
megalakuló junior standard formációknak. Azért ők voltak a célcsoport, mert jelenleg formációs 
vonalon ezen a területen nincsenek aktív csapatok. Sajnos egyetlen tagszervezet sem élt a 
lehetőséggel. 

 Az útiköltség támogatások elosztásának átalakítása: külön eredményességi támogatás 
bevezetése. 

 

Célok: 

Mint ahogy azt a bevezetésben is leírtam, elindultunk egy úton, ami átláthatóbb, következetesebb és 

konkrét célokat tartalmaz. Célunk alapvetően az utánpótlás bázis növelése, és eredményes párosok 

minőségi képzésének biztosítása, a támogatások célszerű és leghatékonyabb felhasználása. Át kell 

gondolnunk, elemeznünk kell az elmúlt három év folyamatait, és az eredmény ismeretében kell 

meghatároznunk további rövid- és középtávú feladatainkat. Ami bevált azt tovább kell folytatnunk, ahol 

nehézségekbe ütköztünk, azt szükség szerint át kell alakítanunk, továbbfejlesztenünk. 

Mi egy kis sportág vagyunk, bármit is szeretnénk elérni, arra csak közösen lehetünk képesek, 

ezért nagyon fontos hogy bárki, akinek építő jellegű ötlete, véleménye van, ossza meg velünk, mivel egy 

problémával csak akkor tudunk foglalkozni, akkor tudunk rá megoldási lehetőségeket kínálni, ha az 

eljut hozzánk. Ezen felül rendkívül fontosnak tartom, hogy az Elnökség minden egyes tagja 

kivegye a részét a munkából! 

A kommunikációban úgy érzem, fejlődnünk kell még, fontos, hogy elképzeléseink több csatornán is 

eljussanak az érintettekhez, és az is nagyon fontos, hogy az érintettek észrevételei eljussanak hozzánk. 

Mint ahogy az elmúlt években is, most is szükségesnek tartom a szakmai fórumok szervezését, viszont 

a részvételi arányon változtatnunk kell. 

Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki támogatta és segítette munkámat az elmúlt három évben, 

köszönöm a bizalmat!       

Budapest, 2016-05-12 

 

 

Jenei Éva Evelin 


