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23 év vezetői, projektmenedzseri, rendezvényszervezői tapasztalat 

sport, oktatás, politikai területén.  

3 év tapasztalat MTáSZ elnökként. 

 

 Határozottság, következetesség. 

 Mások tisztelete, elfogadása. 

 1,9 Milliárd Ft forrás előteremtése 23 év vezetői munka alatt. 

 Elkötelezettség a megkezdett folyamatok folytatásában. 

SZAKMAI – VEZETŐI - ÉLETÚT 

KLIK Mezőtúri tankerülete, Mezőtúr 2014.12.01 –   jelenleg is 

Tankerületi igazgató, 1.500 tanuló, 160 dolgozó, 1 milliárd forintos költségvetés. 

Magyar Országgyűlés, Budapest 2010.04.25 – 2014.11.31. 

Országgyűlési képviselő 

Általános Iskola, Óvoda ás AMI, Nagykörű  2007.08.01 – 2011.09.24. 

Főigazgató 

Páldi János Á.M.K., Mezőhék  1993.08.16 – 2007.07.31. 

Igazgató 

SPORTTAL KAPCSOLATOS SZEREPVÁLLALÁSOK 

 

 2014-  Magyar Olimpiai Bizottság tagja – Nem Olimpiai Sportágak tagozata elnökségi tag,  

 2013- Magyar TáncSport Szakszövetség - elnök, 

 2013- Martfűi VSE versenytánc szakosztály alapítása, 

 2012- Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tag, keleti régió,  

 2002- Martfűi VSE elnök, teniszedző, versenyszervező, 

 1994- Jász –Nagykun - Szolnok Megyei Tenisz Szövetség elnök,  

 1994- Tenisz játékvezető és versenybíró. 

 

VÉGZETTSÉGEK 

 2015,  Közigazgatási szakvizsga és alapvizsga 

 1999,  Műszaki Egyetem, Budapest, Közoktatási vezető - DIPLOMA 

 1994,  TF, Budapest, Teniszedző, sportszervező, menedzser 

 1993,  GATE, Gödöllő, Műszaki tanár - DIPLOMA 

 1990,  Szarvasi Főiskola, Szarvas, Növénytermesztő üzemmérnök - DIPLOMA 

 

 

mailto:elnok@martfuivse.hu


ELNÖKJELÖLTI PROGRAM 

Eredmények 2013-2015: 

 Sportágfejlesztési stratégia elkészítése 2020-ig terjedő időszakra, melynek köszönhetően 

bejutottunk a kiemelt sportágak közé, ezzel lehetőséget teremtve, hogy Szövetségünk nagyobb 

állami támogatásokhoz juthasson. 

 Utánpótlás bázis növelése: regisztrált sportolóink létszáma 2013 óta 1.827 fővel nőtt (2015 év 

végén 5.403 regisztrált versenyzővel rendelkeztünk). 

 Diákolimpia versenyrendszerének újbóli bevezetése sportágunkban: a Diáksport 

szövetséggel folytatott tárgyalásoknak köszönhetően 2014. évtől ismét rendezhetünk 

Diákolimpiát, melyet 2015-ben és 2016-ban újabb versenyszámokkal növeltünk. Tárgyalásainknak 

köszönhetően a Diákolimpián, Országos Bajnokságon 1-3. helyezést elért táncosok felsőfokú 

továbbtanulásukhoz többletpontszámot kapnak. 

 Állami támogatásokból származó bevételek növelése: 2013. évhez képest 6%-kal több 

állami támogatáshoz jutott Szövetségünk, mely jelenleg a teljes éves bevételünk 26%-át teszi 

ki. 

 Adminisztrációs terhek csökkentése: a KSIS adminisztrációs és nevezőprogram bevezetésével 

hosszú távon mind az iroda mind a tagszervezetek adminisztrációs terheit csökkenteni 

tudjuk. A program bevezetésével járó tesztelések, feltöltések ugyan rengeteg plusz terhet 

jelentettek az irodának a 2014-es és 2015-ös évben, de a program folyamatos fejlesztésének 

köszönhetően rengeteg plusz idő fog felszabadulni a jövőben. 

 Stabilitás: fontos volt számomra, hogy biztosítani tudjam a megbízható, stabil működéshez 

szükséges feltételeket. 

 Sportszakmai kiadások arányának növelése: Jelenlegi kiadásainknak 65%-át teszik ki a 

sportszakmai kiadások, ami a 2013-as évhez képest 11%-kal – 20 MFt - nőtt. 

 MB és HDO minőségi szintjének növelése: célunk volt, egy marketing szempontból eladható 

versenyt szervezni. A TáncSport Magyar Bajnokságok többnapos rendezvényünkhöz 2014-től 

nemzetközi versenyeket is csatoltunk, ezzel megalapozva egy későbbi kiemelt nemzetközi verseny 

sikeres megpályázhatóságát. Külön öröm volt számunkra, hogy Tagszervezeteink a vártnál is 

nagyobb segítséget nyújtottak versenyeink megrendezésében. 

 MOB tagság: 2014-ben beválasztottak a MOB NOS tagozatának elnökségébe, ahol a táncsport 

érdekeit még erősebben képviselhetem. 

 Kis Katalin alelnöke lett a WRRC-nek, Sándor Zoltán pedig tagja lett a WDSF Európai 

Szövetségének. 

 

Javítandó, fejlesztendő területek:  

 

 Elnökségi munkavégzés javítása: sportolókért felelős, a pontozókért (VT), és a gazdasági, 

marketing és kommunikációs, elnökségi tagok esetében komoly hiányosságok voltak 

tapasztalhatóak az elmúlt 3 évben a kitűzött célok eléréséhez képest. 

 Irodai munkavégzés körülményeinek javítása, ezáltal az irodai munkavégzés 

eredményességének biztosítása. 

 Kommunikáció javítása. 

Célkitűzések, tervek 2016-2019: 

 Stabil, kiszámítható, növekvő pénzügyi háttér biztosítása: tárgyalásokat folyatattam a MOB 

elnökkel, NOS elnökkel, EMMI Sportállamtitkársággal és Paralimpiai Bizottsággal az alábbi állami 

források bevonásával kapcsolatban: 2016-2019-ig összesen 191,8 MFt támogatás bevonása 

(melyből 44,1 MFt alaptámogatás, 25 MFt felzárkóztatás, 2,6 MFt sporteszköz pályázat, 12 MFt 

MB/HDO támogatás, 5,6 MFt Paralimpiai támogatás, 90 MFt EB-VB-EK-VK támogatás, 12,5 MFt 

Világjátékok támogatás). 

 

 

 

 

 

 



 

 Gazdasági szférából plusz források bevonása (a gazdasági alelnökkel együttműködve): 

o 100 MFt saját forrásteremtés MB/HDO rendezésre. 

o Egy új marketing stratégiának köszönhetően gazdasági és marketing tevékenységéből 

származó további minimum 20 MFt bevonása. 

o További tárgyalások folynak támogatóinkkal a Hungarikum Alkusz és Béres Gyógyszergyár Zrt. 

képviselőivel, egy évi 5-10 MFt-os versenyrendezés és utánpótlás nevelési támogatásról, a 

kiemelt versenyeken való megjelenésükről.  

o Szintén zajlanak a tárgyalások az alábbi cégekkel: Opel – transzfer szolgáltatás biztosítása, 

OTP, Vodafone – versenyek rendezésének támogatása. 

 Kedvezőbb média megjelenések:  

o ingyenes MOB NOS rövidhírek megjelenítése M4 és közmédia csatornákon 

o 2016-ban a műsorok ingyenes adásba küldése a Sport1,2 és M csatornákon 8-10 ismétléssel, 

kedvezőbb műsorkészítés. 

o 2017-re tárgyalások folynak a közmédia más csatornáin való megjelenésre, műsorkészítésre 

és jogdíjak fizetésére.  

o Saját rendezésű versenyeink Internetes közvetítése, a készített filmek Internetes tárhelyen 

való nyilvánossá tétele. Saját arculati elemek kialakításának folytatása. 

 

 Pályázatfigyelő tevékenység, EU-s források kihasználása: edzésközpontok kialakításához, 

szakmai munkához. 

 Táncos alapítvány létrehozása: segítségével olyan többletforrásokhoz, pályázati pénzekhez 

juthatnánk, melyekre a Szövetség jelenleg nem tud pályázni. 

 Tapasztalatcserék szervezése: versenyrendezők, nemzetközi pontozók, klubok bevonásával. 

 Színvonalas versenyek és válogatott felkészítés, tehetséges táncosok ösztöndíjrendszerének 

fenntartása és kibővítése.  

 Versenyrendszer működtetése, fenntartása, egyesületi terhek csökkentése. 

 Adminisztrációs terhek csökkentése: KSIS program további fejlesztése, a szabadidősport és 

az akrobatikus rock and roll szakágra való kiterjesztése, mellyel tovább csökkenhetnének az iroda 

és az egyesületek adminisztrációs terhei. 

 Sportdiplomácia: WDSF, WRRC kongresszusokon való aktív részvétel, hazai nemzetközi 

versenyek és pontozóbírói képzések szervezése, MOB-NOS tagsági munka további folytatása, 

Nemzetközi Szövetségekkel kapcsolattartás, közös projektek megtervezése, meglévő állami 

kapcsolatok fenntartása, ápolása. 

 Versenyrendezés: célom a versenyrendezési hajlandóság további növelése, mind a 

tagszervezetek részéről, mind a szövetség részéről. A sportágfejlesztési stratégiának megfelelően 

célunk WDSF kiemelt versenyek megrendezése Magyarországon. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Elsődleges célom az eddigi eredmények fenntartása, a problémás területek fejlesztése, megoldások 

kidolgozása és a folyamatos fejlődés biztosítása. A folyamatos építkezés híve vagyok, melyhez 

elengedhetetlen a megbízható, stabil működés fenntartása valamint az innováció.  

Sok fejlesztési területen elkezdődtek a pozitív változások, azonban további folytatásukhoz 

elengedhetetlen újabb anyagi és humán erőforrások bevonása. 

 

Elképzeléseimhez elengedhetetlen, hogy az Elnökségben olyan emberekkel dolgozhassam együtt, akik 

igazán tenni akarnak a táncsport jövőjéért.  

A Szövetség és az Elnökség nem egy elvont fogalom, a választott tisztségviselőknek a tagszervezetek, 

a sortolók és sportszakemberek érdekeit kell, hogy képviseljék.  

Felül kell emelkednünk a személyes érdekeken, sérelmeinken, problémáinkon, össze kell fognunk és 

segítenünk kell egymásnak, ahol csak tudunk.  

 

Én ezen elvek mentén szeretnék dolgozni, hiszen minden szakág, minden terület egyformán fontos 

számomra.  

Köszönöm figyelmüket, támogatásukat, melyet az elmúlt 3 évben nyújtottak.  

A közgyűlésen állok rendelkezésükre programom részletes kifejtésével. 

 

Martfű, 2016.05.11. 

        Sági István sk. MTáSZ elnökjelölt 


