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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 2019-re (folyamatosan alakul) 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 (azóta többször átdolgozott) 

sportágfejlesztési stratégiánkban (állami forrás terhére) komolyabb fejlesztési tervek 

szerepelnek, amelyekhez az esetek nagy részében az állami sportcélú támogatást 

jelöltük meg forrásként. Tekintettel arra, hogy a szövetségünknek nyújtott állami 

támogatás mértéke még mindig messze elmarad a stratégiában szereplő 

összegektől, az éves szakmai programot és költségvetés tervezetet ennek 

figyelembevételével készítettük el.  



  

A közgyűlésnek benyújtott 2019. 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. 2018-

ban ilyen volt a Világjátékok felkészülés és eredményességi támogatás.   

  

A 2019-es évben a stratégiában megfogalmazott céljaink eléréséhez szükséges, 

megkezdett úton haladunk tovább, és mivel ezen célokat a megelőző években 

kellően megalapozzuk, ezért nagyobb változásokat, átalakításokat a 2019-es évben 

már nem tervezünk. 

 

 

1.  HELYZETELEMZÉS  

  

1.1. A SPORTÁG 2018. ÉVI KVALIFIKÁCIÓS VERSENYEIN, 

VILÁGBAJNOKSÁGOKON ÉS EURÓPA-BAJNOKSÁGOKON ELÉRT 

EREDMÉYEINEK ÉRTÉKELÉSE (2018. április 30-ig MEGRENDEZÉSRE  

KERÜLT VERSENYEKRŐL)  

  

A versenytánc szakágban minden évben a versenyszezon elején kerülnek 

megrendezésre magyar bajnokságaink. Ezen bajnokságok és az év folyamán az 

ország különböző területein megrendezésre kerülő ranglistaversenyek eredményei 

alapján biztosítja a Magyar TáncSport Szakszövetség versenyzői részvételét a 

kiemelt nemzetközi világversenyeken. A szövetség a világversenyekre való 

kiutazásokhoz nyújtott támogatással segíti, hogy versenyzőink, akik a hazai 

válogatóversenyeken kivívták a világversenyeken (Európa-bajnokság, Európa kupa, 

világbajnokság, világkupa) való indulás jogát, részt tudjanak venni korosztályuk 

kiemelt nemzetközi versenyein.  

  

Az idei évben, 2018. április 30-ig az alábbi hazai kvalifikációs versenyek zajlottak 

le:  

  

2018. február 3.   TáncSport Magyar Bajnokságok és Hungarian Dance Open  

2018. február 4.  TáncSport Magyar Bajnokságok és Hungarian Dance Open  

2018. február 10.   TáncSport Magyar Bajnokságok és Hungarian Dance Open  

2018. február 11.   TáncSport Magyar Bajnokságok és Hungarian Dance Open  

2018. február 24.  Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Senior Tíztánc és 

Professzionista Latin Ranglistaverseny 

2018. március 24.  Felnőtt-Ifjúsági Latin, Junior Tíztánc, Senior Latin és 

Professzionista Standard Ranglistaverseny  

2018. április 22.  Felnőtt-Ifjúsági Standard, Junior Latin, Senior Standard 

Ranglistaverseny 

  



Ezen versenyek alapján a Táncsport Világszövetség (World DanceSport Federation 

– WDSF) világversenyeire (vb, Eb) delegált párosok, formációs csapatok és 

eredményeik:  

 WDSF Standard Európa-bajnokság  

2018. február 17. Koppenhága Fodor Norbert Csanád –  

Vaszi Réka 

33-35.  

Bencze István – Prozlik Anna 40. 

     WDSF Ifjúsági Latin Európa-bajnokság   

2018. február 25. Sochi Novák István –  Sebesi Daniella  26-27.  

     WDSF Standard Formációs Európa-bajnokság  

2018. február 25. Sochi Szilver TSE 3.  

 WDSF Tíztánc Európa-bajnokság 

2018. március 10. Brno Hegyes Bertalan János – 

Farkas Boglárka 

20. 

 WDSF Latin Európa-kupa 

2018.04.08. Moszkva Miha Zerjav – Karcagi Laura 11. 

 WDSF Junior II Tíztánc világbajnokság 

2018.04.28. Kisinyov Urbán István – Urbán Lilla 

Andrea 

11. 

 WDSF Ifjúsági Tíztánc Európa-bajnokság 

2018.04.29. Kisinyov Szalai Dénes Ferenc – Balla Petra 20. 

Magyarország a versenytánc területén – néhány kiugró teljesítményt nyújtó és 

kimagasló eredményeket produkáló párosunktól eltekintve – még mindig az erős 

középmezőnyhöz tartozik. Jelenleg 25 párosunk van a világranglista első 100 

helyezettje között (különböző kategóriákban és táncnemekben).  

Kimagasló teljesítményével Andrea Silvestri és Váradi Martina (felnőtt latin) jelenleg 

a világranglista 5. helyén áll, Szalai Dénes és Balla Petra (ifjúsági standard) a 

világranglista 11. helyét foglalja el, Szánthó Péter és Juhász-Szánthó Szilvia (senior 

I latin) a világranglista 5. helyén áll, és Tímár Attila és Szalontai Kata a világranglista 

13. helyén áll. Kiss Mihály és Farkas Mónika (senior II latin) a világranglista 7. 

helyét foglalja el jelenleg. Kránicz József és Dobó Erika (senior III standard) a 

világranglista 13. helyén áll. 

Célunk, hogy a nemzetközi mezőnyben a helyzetünk stabilizálódjon, és lehetőség 

szerint fokozatosan közelítsük meg az élmezőnyben táncoló párosokat. A szövetség 

célja a szomszédos országokkal történő megállapodás alapján biztosítani 

versenyzőiknek a részvételi lehetőséget a hazai versenyrendszerben, illetve 

visszafelé ugyanezt mindkét szakágunk versenyzői számára, ezzel is növelve a 

versenyeken szerzett tapasztalatok, eredmények mennyiségét. Az erre vonatkozó 

személyes megbeszéléseket már megkezdtük ebben az évben.  



  

Akrobatikus rock'n'roll szakágunkban az idei évben, 2018. április 30-ig az alábbi 

hazai kvalifikációs versenyek zajlottak le:  

  

2018. március 24. Utánpótlás - Felnőtt Páros és Formációs Országos Bajnokság 

2018. április 28.  Utánpótlás - Felnőtt Páros és Formációs Országos Bajnokság 

2018. április 29.  Utánpótlás - Felnőtt Páros és Formációs Országos Bajnokság 

  

Ezen versenyek alapján az Akrobatikus Rock’n’Roll Világszövetség (World 

Rock’n’Roll Confederation – WRRC) világversenyeire (vb, Eb) delegált párosok, 

formációs csapatok és eredményeik:   

  WRRC Junior Világkupa   

2018. február 24. Sochi  Poór Dániel – Bárdosi Violett  10.  

Meskó Patrik Attila – Magyar Luca 19. 

Juhász Olivér – Németh Zorka Dorka 26. 

  WRRC Serdülő Világkupa  

2018. február 24. Sochi  Kovács Kornél – Szőke Kitti  17.  

Czetl Artúr Fülöp – Tapasztó Hanna Mira 31. 

 WRRC Felnőtt B kategória Világkupa  

2018. február 24. Sochi  Bánhidi Dániel – Czetl Fanni  12.  

 WRRC Junior Világkupa   

2018. április 7. Bourg en 

Bresse  

Poór Dániel – Bárdosi Violett 8. 

Meskó Patrik Attila – Magyar Luca 9. 

Juhász Olivér – Németh Zorka Dorka 19. 

 WRRC Serdülő Világkupa 

2018. április 7. Bourg en 

Bresse  

Kovács Kornél – Szőke Kitti 2. 

Ancsák Attila – Ökrös Júlia 5. 

Deák Hunor – Szabó Alexandra 11. 

Czetl Artúr Fülöp – Tapasztó Hanna Mira 13. 

 WRRC Felnőtt B kategória Világkupa 

2018. április 7. Bourg en 

Bresse  

Bánhidi Dániel – Czetl Fanni 7. 

Sevinger Dávid – Gönczöl Regina 25. 

 WRRC Junior Világkupa   

2018. április 21. Krakkó  Poór Dániel – Bárdosi Violett 12. 

Záhonyi Patrik – Bradács Tamara 14. 

Toma Patrik – Fazekas Noémi 16. 

Fodor Zsigmond – Kleizer Anna 29. 

Meskó Patrik – Magyar Luca 31. 

Ancsák András – Fekete Petra 32. 

Juhász Olivér – Németh Zorka Dorka 36. 



Nagy Bence – Lantos Lilla 37. 

Gábor László – Szalai Alexa 48. 

 WRRC Serdülő Világkupa 

2018. április 21. Krakkó  Kovács Kornél – Szőke Kitti 4. 

Ancsák Attila – Ökrös Júlia 5. 

Pór-Zselinszky Benedek – Pap Linda 16. 

Dénes Zoárd Norbert – Helembai 

Boglárka 

22. 

Bíró Sebestyén – Sümeghy Vivien 23. 

Deák Hunor – Szabó Alexandra 27. 

Ekler Kristóf – Veres Alíz 32. 

Czetl Artúr Fülöp – Tapasztó Hanna 33. 

Kaszab Antónió – Pintér Laura 38. 

Asbóth Barnabás – Cselédi Lili 41. 

 WRRC Felnőtt B kategória Világkupa 

2018. április 21. Krakkó  Bánhidi Dániel – Czetl Fanni 1. 

Balázs Bálint Bendegúz – Lampert Mira 13. 

Csortos Kristóf – Csényi Fanni 14. 

Brauer Jonas – Megyesi Veronika 21. 

Varga Dániel – Leéb Fruzsina 28. 

 WRRC Felnőtt A kategória Világkupa 

2018. április 21. Krakkó  Mészáros Gábor – Lengyel Bonita 10. 

 

A szakágban az eddig megrendezésre került WRRC (Rock and Roll Világszövetség - 

World Rock and Roll Confederation) világversenyen szép számmal sikerült komoly 

eredményeket elérnünk. Serdülő kategóriában két hazai páros van a világranglista 

első tíz helyezettje között, Kovács Kornél és Szőke Kitti a 3., Ancsák Attila és Ökrös 

Júlia az 5. helyen áll. A WRRC világranglistáját junior kategóriában Poór Dániel és 

Bárdosi Violett lépked felfelé a létrán, idén már a nyolcadik helyen állnak. Ugyanez 

érvényes a felnőtt ’B’ kategóriában versenyző Bánhidi Dániel és Czetl Fannira, akik 

tavaly még a 8. helyen álltak, de idén már a világranglista 2. helyét foglalják el.  

  

A kerekesszékes táncsport területén minden évben a versenyszezon elején – a 

versenytánc magyar bajnokságok programjába integráltan – kerülnek 

megrendezésre magyar bajnokságaink. Ezen bajnokságok és az év folyamán az 

ország különböző területein megrendezésre kerülő kvalifikációs versenyek 

eredményei alapján biztosítja a Magyar TáncSport Szakszövetség kerekesszékes 

versenyzői részvételét a kiemelt nemzetközi világversenyeken. 2017. évtől a Magyar 

Paralimpiai Bizottság közvetlen támogatással segíti kerekesszékes versenyzőink 

világversenyeinkre való kiutazását, elszállásolását és nevezését.  

  



2014-ben a közönség még csak bemutató jelleggel találkozhatott a kerekesszékes 

versenytánccal, a TáncSport Magyar Bajnokságokra a hazai kerekesszékes duó 

párosok mellett Szlovákiából hívtunk meg kombi bemutató párosokat. A 

kerekesszékes táncsport területén 2015-ben került sor először hazai bajnokság 

illetve kvalifikációs verseny megszervezésére az év eleji TáncSport Magyar 

Bajnokságok keretén belül. A 2015-2016-os időszakban már részt vettek 

táncosaink nemzetközi versenyeken is. Idén már több kategóriában indulhattak a 

kerekesszékes versenyzőink, ezek voltak a Freestyle Duó I, Szóló I-II, csoport I-II, a 

Standard Duó I és a Szóló Mix II. A 2018. év hazai és nemzetközi kerekesszékes 

táncsport eredményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.  

  

Dátum Helyszín 
Páros /Szóló 

/Csapat 

Verseny 

megnevezése 
Hely 

2018.02.04. Szigetszentmiklós 
Mester Csiki László 

- Ferenczi Tünde 

Kerekesszékes 

Magyar Bajnokság, 

Freestyle Duó I. 

1. hely 

2018.02.04. Szigetszentmiklós 
Mester Csiki László 

- Ferenczi Tünde 

Kerekesszékes 

Magyar Bajnokság, 

Standard Duó I. 

1. hely 

2018.02.04. Szigetszentmiklós 
ParaDance 

Company 

Kerekesszékes 

Magyar Bajnokság, 

Freestyle csoport I-

II. 

1. hely 

2018.02.04. Szigetszentmiklós 

Ferenczi Tünde Kerekesszékes 

Magyar Bajnokság, 

Freestyle Szóló I. 

1. hely 

Ungvári Mihályné 2. hely 

2018.02.04. Szigetszentmiklós 

Pazzagli Ágnes Rita 
Kerekesszékes 

Magyar Bajnokság, 

Freestyle Szóló II. 

1. hely 

Sárai Rita 2. hely 

Kátai Virág 3. hely 

2018.02.04. Szigetszentmiklós Sárai Rita 

Kerekesszékes 

Magyar Bajnokság, 

Szóló Mix II. 

1. hely 

  

 

A szabadidősport szakterületen jelenleg 3 335 fő regisztrált versenytánc 

szabadidősport sportolót tartunk nyilván. A versenyzés szabályzat rendszere 

elkészült, amelyet a sportági változásokat figyelembe véve folyamatosan aktualizálni 

kell. A versenyek kellő számban kerülnek megrendezésre, azonban az azokon 

résztvevő táncosok létszáma még növelhető.  

  



Fontosnak tartjuk, hogy sportágunkban – mind a versenytánc, mind az akrobatikus 

rock ’n’ roll szakágban –- csak olyan szakemberek dolgozzanak, akik államilag 

elismert végzettséggel, feladataik ellátásához szükséges naprakész tudással és 

képesítéssel rendelkeznek, ezért ennek ellenőrzésére komoly hangsúlyt kívánunk 

fektetni a jövőben.  

Az alap- és középfokú (OKJ) sportedző- és sportoktató képzés az ország több 

területén működik. A képzések színvonalával az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

szövetségünk nem minden esetben elégedett. A megfelelő szakmaiság biztosítása 

érdekében folytatjuk a képzőintézmények feltérképezését, hogy lehetőség szerint 

mindenhol biztosítani tudjuk a megfelelő szakmai hátteret. Különösen fontosnak 

tartjuk, hogy mind az oktatási tematikák, mind a gyakorlati képzések minősége, 

valamint az óraadó tanárok és edzők felkészültsége is megfelelő színvonalú legyen.  

 

 

1.2. 2019. ÉVI SZAKMAI PROGRAM ÉS KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET  

  

VERSENYSPORT ÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS  

  

Akrobatikus rock’n’roll szakág  

  

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 színvonalának tovább emelése – szövetségi segítséggel – minél 

több páros integrálása a kategóriába. 

 

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.   

o Az oktatási intézményekben folyó középfokú edzőképzések tematikájának 

egységesítése, oktatók és vizsgáztatók kijelölése a szakmai eredmények 

figyelembevételével.   

o Felsőfokú edzőképzés megteremtése.  

o Pályázaton keresztül nyert támogatás nyújtása utánpótlás válogatott edzőink 

számára – mindkét szakágban. 

  

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 minél több 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 15-18 olyan kiemelt nemzetközi versenyünk van, 

amelyre delegációt küldenénk.   

 

 



Versenytánc szakág 

 

Válogatott keretek 

Kiemelten fontosnak tartjuk a nemzeti válogatott keretkiválasztását, 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 2018. 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 

hiányosságait felmérve, kifejezetten olyan témát, információt ad mind a táncosok, 

mind pedig trénereik kezébe, melyeket a jövőben jól tudnak hasznosítani a párosok 

fejlődésének érdekében.    

 

Válogatott edzések tervezete:   

- tavaszi szezonban egy alkalommal 

- nyári válogatott tábor (4-6 napos) szervezése,   

- őszi időszakban egy alkalommal,   

- formációs válogatott képzések egy évben két alkalommal külföldi trénerrel   

 

Oktatás, szakemberképzés területén az oktatásért és továbbképzésért 

felelőselnökségi 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. 

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 Egyetemmel 

és a 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, döntnökök 

és edzők képzési rendszerét, amelyet a továbbiakban is alkalmazni, fejleszteni 

szeretnénk.  

o A pontozóbírói, döntnöki és számlálóbírói vizsgarendszert és az edzői licence 

rendszert a 2019-es 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. Az elmúlt években is egyre több pontozóbírónk 

váltott nemzetközi licencet, 2019-ben további emelkedésre számítunk. 

 

Utánpótlás létszámának növelése, tömegbázis biztosítása 

o Az előző évekhez képest az utánpótlás létszámban is javuló tendencia figyelhető 

meg. Nőtt a versenyzők versenyre járó hajlandósága, és a szabadidősport 

versenyzőink átáramlása a versenysportba folyamatos. Sajnos a területi 

eloszlások még mindig nagy különbséget mutatnak. 2019-ben célunk az 

utánpótlás létszámának további növelése, valamint a szakmai 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, 

hogy továbbfejlesszük azt a rendszert, ami megkönnyíti a szabadidősport 

versenyzők beintegrálását a versenytánc versenyrendszerébe, valamint segítséget 

nyújtsunk az edzőknek, hogy nemzetközi szinten is kimagasló eredményt 

érhessenek el utánpótlás korú versenyzőink.  

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.   

 

Versenyzőink eredményességének növelése 

Nemzetközi kapcsolatok elmélyítése 

o 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. 2019-ben 

a Magyar Bajnokságokkal egybekötve az MTáSZ WDSF Open versenyeket és 

WDSF pontozóbírói képzést is szeretnénk rendezni az előző évekhez hasonlóan.  

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 2019-es 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 2018-as évhez hasonlóan 

szeretnénk összeállítani 2019-ben, annyi különbséggel, hogy a válogatott keret 

tábor napjainak számát, amennyiben anyagi kereteink engedik, szeretnénk 

emelni, és olyan helyszíneket választani, ahol megoldható, hogy nyitott képzés 

esetén is, a válogatott keretnek önálló edzései legyenek. 

 

Ösztöndíjprogram a tehetségek gondozására:  

o 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.   

o 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 2019-ben 5-7 párost szeretnénk bevonni ösztöndíjprogramunkba.  

 

Pályázat formációs csoportok részére: sajnos nagy gondot jelent, hogy formációs 

táncoknál nem elegendő az utánpótlás korosztálya, ezért pályázattal szeretnénk 

ösztönözni azon junior korcsoportú formációs csapatokat, akik 2019-ben 

regisztrálnak az MTáSZ regisztrációs rendszerébe, és indulnak a Magyar 

Bajnokságon.  

 

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 2018-as évhez hasonlóan az elért eredmény és 

kiemelt verseny távolságától tesszük függővé, ezen felül év végén eredményességi 

támogatást is osztanánk. 

 

Szabályzatok 

A versenyszabályzat 2018 második felében kerül módosításra, amennyiben 

szükséges, hogy a következő év elején már az aktuális szabályok alapján tudjuk 

megkezdeni a versenyévadot.  

 



Egyéb programok 

A hazánkban megrendezésre kerülő kiemelt WDSF versenyeken szeretnénk 

társrendezőként aktívan közreműködni. 

 

Versenyrendszer   

o A versenyrendszer működtetésében egyik szakágunk részéről sem terveztünk 

komolyabb változásokat. A hazai rendezésű versenyek színvonalának 

egységesítését és növelését prioritásként kezeljük 2019-ben.   

o 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.   

o A Magyarországot kiemelt nemzetközi versenyeken képviselő párosok 

eredményeinek fokozatos javulását várjuk.   

o A 2019. évi Versenytánc TáncSport Magyar Bajnokságok az eddigi évek 

gyakorlatának megfelelően ismét szövetségi szervezésben kerülnek 

megrendezésre.   

o 2019-ben ismét egy alkalommal tervezzük a versenyszabályzatok aktualizálását 

a nemzetközi szabályváltozásokkal összhangban, amennyiben szükség van rá. 

 

Terveink az iskolai, diák és egyetemi sport területén  

 

Konkrét tervek a 2019-es 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 

hangsúlyozása, amely az indulók továbbtanulása szempontjából bír komoly 

jelentőséggel.   

2. Iskolákban bemutatók szervezése, toborzás.   

3. Együttműködés kiépítése az Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel.  

4. A Visegrádi országok szövetségeivel egyetemi és főiskolai versenysorozat 

kialakítása és működtetése. 

5. Spotág népszerűsítése a Budapesti Nagy Sportágválasztó eseményein. 

 

 

Terveink az oktatás területén  

o Célunk, hogy az országban működő képzőintézményeknél a sportág specifikus 

szakmai képzést, valamint a vizsgáztatást kizárólag az MTáSZ által delegált 

szakemberek végezhessék.  

o Az oktatásért felelős elnökségi tag révén folytatni kívánjuk azt az 

együttműködést Semmelweis Testnevelési Egyetemmel, amely több, mint 20 évre 

nyúlik vissza.  



 

Terveink a szabadidősport területén  

A szövetség szabadidős táncsportjának területén legfontosabb céljaink  

o Az együttműködés lehetőségeit tovább építeni a szabadidősport területén 

tevékenykedő szervezetekkel.  

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

növelése. Utánpótlás létszámának növelése szükséges. Az akrobatikus 

rock’n’roll szakág formációs utánpótlás helyzete jó, nagyon sok formáció vesz 

részt hazai és nemzetközi versenyeken. A versenytánc szakágban illetve az 

akrobatikus rock’n’roll terén a páros utánpótlás létszámát még emelni kell.  A 

sporttánc területén a legfontosabb megoldandó probléma, hogy a táncosok ne 

hagyják abba a versenyzést, szabadidős sportolás után versenykönyvesként is 

versenyezzenek tovább. Másrészről minél több embert kellene megnyerni a 

táncnak, mindkét szakágra vonatkozóan. Minél több lehetőséget kell 

megragadni a táncsport különböző műfajainak népszerűsítésére.   

o Az MTáSZ keretén belül összefogni a különböző táncműfajokat, amelyek 

sokoldalú szakmai és tömegbázist biztosítanak a táncsportnak, ennek 

érdekében egyéb táncműfajokat kell bevonni a szabadidősportba (salsa, 

flamenco, break, balett stb.) a TáncSport Világszövetség (WDSF) és az MTáSZ 

stratégiai céljaival összhangban. Ehhez a táncosokat szintén a szabadidő 

szintjén lehetne elkezdeni versenyeztetni.  

o A versenyévadot átláthatóvá kell tenni. A versenyrendszer működtetéséhez 

elengedhetetlen a szabályzatok karbantartása.  

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).  

  

A fenti célok elérésének eszközei  

o    A sportág népszerűsítésében az egyesületek tudnak a legtöbbet segíteni. 

Szűkebb környezetükben keresni kell a megmutatkozási lehetőségeket. Az 

országos programokon is lehetőséget kell a megmutatkozásra teremteni. Saját 

műfajukkal vagy akár egy közös, több stílust is bemutató flashmob 

bemutatásával.   

o Egyeztetéseket kell folytatni a két szakág képviselőinek ahhoz, hogy az 

akrobatikus rock’n’roll szakágban is bevezetésre kerüljön a szabadidősport. 

o A sportolói létszám növekedésének eléréséhez fel kell mérni a jelenlegi helyzetet 

hazánkban. Kapcsolatba kell lépni az utánpótlást nevelő intézményekkel 

(művészeti iskolák, tánciskolák stb.) és olyan lehetőségeket kínálni nekik, amik 



kedvezőek számukra (alacsony költségek, egyszerű szabályok, átlátható, 

tervezett versenyrendszer, kitűzött célok). Miután a hazai helyzet feltérképezése 

befejeződik, létszámnövekedés mutatkozik és színvonalas szabadidős 

sportrendszer működik, akkor kell felvenni a kapcsolatot a környező országok 

hasonló szervezeteivel és nemzetközi versenyek rendezése és azokon való 

részvétel válik szükségessé.  

o Tárgyalásokat kell folytatni a divattánc, látványtánc vonalon tevékenykedő 

szakemberekkel, hogy azon műfajok képviselői, amiket a Táncsport 

Világszövetség elismer, az MTáSZ keretein belül versenyezzenek.  

o A szakmai anyag összeállításához fel kell kérni a szabadidősport területén 

dolgozó kiváló szakembereket. Mind írásos, mind képi anyag kidolgozása 

szükséges az összes megjelenő táncműfajról.  

o A versenyévad átláthatóvá tételéhez versenynaptár létrehozása szükséges, így 

tervezni lehet a párok, formációk nevezését. Kiemelt (országos, területi 

bajnokságok) és egyéb versenyek rendezését 2-3 hónappal a verseny 

megrendezése előtt kell bejelenteni. Ezzel összefüggően fel kell állítani a 

versenytánc és szabadidős versenyek mellett az akrobatikus rock and roll 

versenyekhez is az online nevezési programot.  

o Szakmai képzéseket és továbbképzéseket kell szervezni szakembereink számára. 

Ezzel párhuzamosan nemcsak az akrobatikus rock’n’roll és versenytánc 

szakágban, hanem más tánc műfajokból is kell képzéseket tartani, hisz jó lenne, 

ha e műfajok oktatása, versenyeztetése is megjelenne a szabadidősport terén 

mind egyéni, mind formációs vonalon.  

  

Terveink a fogyatékkal élő emberek táncsportjának területén  

o A fogyatékkal élő emberek táncsportja területén az együttműködés 

lehetőségeinek biztosítása a már működő aktív táncosokkal, csoportokkal és 

minden érdeklődő számára.  

o Kvalifikációs versenyrendszer kialakítása és működtetése több kategóriában, 

Kerekesszékes TáncSport Magyar Bajnokság rendezése.  

o A Magyar Paralimpiai Bizottsággal együttműködve biztosítani nemzetközi 

versenyekre kvalifikált sportolóink részvételét kiemelt nemzetközi 

bajnokságokon és kupákon.  

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

tábor szervezése, a szakmai munka áthelyezése egyesületi szintre.  

o Minél több sportszakember bevonása a szakterület munkájába, sportszakember 

állományunk fogyatékosok emberek sportjához kapcsolódó ismeretanyagának 

bővítése.   

o A szövetségi és egyesületi munka összehangolása, folyamatos együttműködési 

az egyesületekben dolgozó edzőkkel.  

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

sportéletébe, sportolási lehetőség biztosítása a kerekesszékes és egyéb 

fogyatékkal élő emberek számára mind szabadidő-, mind versenyszinten.  

  

 

 



A fenti célok elérésének eszközei 

o   A népszerűsítés és a közös siker érdekében bemutatók szervezése az MTáSZ 

versenyein és egyéb rendezvényeken hazai és külföldi (világbajnok) táncosok 

meghívásával.   

o Versenyrendszer felépítéséhez a szabályzatok, figurakatalógusok elkészítése és 

karbantartása az érvényes nemzetközi szabályzatok alapján.  

o A fogyatékkal élő emberek táncsportjával kapcsolatban fejlesztési elképzelések 

kialakítása, képzések és továbbképzések megszervezése és lebonyolítása, 

eszközök beszerzése.  

o Tagszervezeteinknél illetve egyéb sportszervezetekben vagy informálisan 

működő csoportok és sportolók létszámának, helyzetének feltérképezése, közös 

szakmai fórum létrehozása. Szoros együttműködés kialakítása az egyesületi és 

szövetségi edzők között, a felkészülési programok összehangolása, folyamatos 

kapcsolattartás és információcsere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. évi költségvetés  
a táblázatban szereplő nettó összegek ezer forintban értendők 
   

Bevételek eFt 

1. Cél szerinti tevékenység bevételei 84 603 

1.1. EMMI támogatás 22 343 

1.2. Tagdíj 4 550 

1.3. Versenykönyv, szabadidősport könyvek 3 228 

1.4. Versenyengedély 19 310 

1.5. Partnercsere, átigazolás 1 137 

1.6. Pontozói, számlálói, döntnöki és edzői licence díj 2 435 

1.7. Versenyrendezés pályázati díja 3 060 

1.8. Egyéb támogatás (SZJA 1%) 4 118 

1.9. Szakmai programok bevétele 4 285 

1.10. Saját versenyrendezés bevételei 20 200 

2 Egyéb bevételek 400 

2.1. Reklám, hirdetés 100 

2.2. Egyéb bevételek 300 

ÖSSZESEN: 85 066 
   

Kiadások eFt 

1. Anyagköltség, szolgáltatások 16 577 

1.1. Anyagköltség 1 895 

1.2. Tárgyi eszköz beszerzés 200 

1.3. Irodabérlet 1 506 

1.4. Regisztrációs díj 3 638 

1.5. Telefon és posta költség 1 000 

1.6. Utazási költségtérítés 2 500 

1.7. Szolgáltatások, szakértői díjak 2 838 

1.8. Hazai és nemzetközi tagdíjak 2 000 

1.9. Egyéb költségek 1 000 

2. Bérköltségek, járulékok 15 806 

2.1. Alkalmazottak bérköltsége 10 530 

2.2. Egyéb bérköltségek (megbízási díjak) 1 640 

2.3. Béren kívüli juttatások 440 

2.4. Közterhek 3 196 

3. Szakmai programok 32 650 

3.1. Válogatott keretek működtetése 6 200 

3.2. Szakmai képzések, konferenciák, programok 5 250 

3.3. Regisztrációs program  1 000 

3.4. Versenyrendezéssel kapcsolatos kiadások 20 200 

4. Támogatások 18 943 

4.1. Versenytánc utazási költség támogatások 5 800 

4.2. Akrobatikus Rock'n'Roll útiköltség 3 500 

4.3. VT szakág sportösztöndíj 2 500 

4.4. VT formációs pályázat 300 

4.5. Világjátékok támogatás 3 500 

4.6. Kiemelt edző program 3 343 

5. Tartalék 1 090 

ÖSSZESEN: 85 066 



BEVÉTELEK   

Költségvetés tervezet részletes bontásban   

  

Sorszám   Megnevezés   Terv Ft  

1.1.1 EMMI Alaptámogatás 10 000 000 Ft 
1.1.2 EMMI Világjátékok felkészülés 3 500 000 Ft 
1.1.3 EMMI Felzárkóztatási támogatás 5 500 000 Ft 
1.1.4. EMMI kiemelt edző program 3 342 852 Ft 
1.2 Tagdíj 4 450 000 Ft 
1.3. Versenykönyv 3 228 400 Ft 
1.4 Versenyengedély 19 250 000 Ft 
1.4.1 Versenyengedély PD 60 000 Ft 

1.5.1. Partnercsere regisztráció 748 000 Ft 
1.5.2. Átigazolási díj 388 960 Ft 
1.6.1. Pontozói licence 1 074 840 Ft 
1.6.2. Számlálói licence 125 984 Ft 
1.6.3. Dötnöki licence 289 380 Ft 
1.6.4. Edzői licence 945 000 Ft 

   
1.7. Verseny pályázati díj 3 060 000 Ft 

1.7.1. Versenytánc versenyek 2 180 000 Ft 
1.7.2. Akrobatikus R'n'R versenyek 800 000 Ft 

 Szabadidős versenyek 80 000 Ft 

   
1.8. Egyéb támogatás 4 118 200 Ft 

1.8.1. Adó 1% 100 000 Ft 
1.8.2. Egyéb támogatás (pályázat) 500 000 Ft 
1.8.3. MTáSZ alapítvány pályázat 3 000 000 Ft 
1.8.4. Tagszervezeti támogatás 518 200 Ft 
   
1.9. Szakmai programok bevétele 4 284 700 Ft 

1.9.1. VT pontozóbírói továbbképzés 1 181 250 Ft 
1.9.2. VT Pontozóbírói vizsga 157 475 Ft 
1.9.3. VT számlálói vizsga 31 495 Ft 
1.9.4. VT szakág döntnöki képzés bevétel 0 Ft 
1.9.5. VT szakág edző továbbképzés bevétel 945 000 Ft 
1.9.6. VT szakág válogatott bevétel 630 000 Ft 

1.9.7. VT Szakág Asszisztensi vizsga 59 050 Ft 
1.9.8. RNR szakág edzőképzés bevétel 472 500 Ft 
1.9.9. RNR szakág válogatott képzés bevétel 94 488 Ft 
1.9.10. RNR Pontozói továbbképzés 283 500 Ft 
1.9.11. RNR Versenyfelügyelői továbbképzés 141 750 Ft 
1.9.12. RNR Számlálói továbbképzés 28 350 Ft 
1.9.13. RNR Pontozói képzés, vizsgadíj 118 110 Ft 
1.9.14. RNR Versenyfelügyelői képzés, vizsgadíj 94 488 Ft 
1.9.15. RNR Számlálói képzés vizsgadíj 47 244 Ft 

   
1.10. Versenyrendezés bevételei 20 200 000 Ft 

1.10.1. MB-HDO Jegybevétel, nevezési díj 13 500 000 Ft 
1.10.2. MB-HDO Szponzoráció, támogatás, pályázat 6 700 000 Ft 

   
2.1. Reklám, hirdetés 100 000 Ft 

   



2.2. Egyéb bevétel 300 000 Ft 

   

KIADÁSOK   

Költségvetés tervezet részletes bontásban   

  

Sorszám   Megnevezés   Terv Ft  

1.1. Anyagköltség 1 895 000 Ft 

1.1.1. Versenykönyv 420 000 Ft 
1.1.2. Szabadidős versenykönyv 75 000 Ft 
1.1.3. Nyomtatvány, irodaszer 500 000 Ft 
1.1.4. Serleg, érem, minősítések 800 000 Ft 
1.1.5. Egyéb anyagköltség 100 000 Ft 

   
1.2. Tárgyi eszköz beszerzés 200 000 Ft 

1.2.1. 
irodai tárgyi eszköz 
beszerzés 200 000 Ft 

   
1.3. Irodabérleti díj 1 506 000 Ft 

   
1.4. Regisztráció 3 638 000 Ft 

1.4.1. versenyengedély 3 500 000 Ft 
1.4.2. pontozói, számlálói licence 138 000 Ft 

   
1.5. Telefon- és postaköltség 1 000 000 Ft 

1.5.1. Telefonköltség 650 000 Ft 
1.5.2. Postaköltség 350 000 Ft 

   
1.6. Utazási költségtérítés 2 500 000 Ft 

1.6.1. Elnökség 600 000 Ft 
1.6.2. VT Szakág 300 000 Ft 
1.6.3. R'n'R Szakág 300 000 Ft 

1.6.4. 
Szabadidősport és 
kerekesszékes 50 000 Ft 

1.6.5. Ellenőrző Testület 100 000 Ft 
1.6.6. Fegyelmi Bizottság 50 000 Ft 

1.6.7. 
Versenyfelügyelői útiköltség 
térítés 500 000 Ft 

1.6.8. Külföldi kiküldetések 600 000 Ft 

1.6.8.1. WDSF General Meeting 250 000 Ft 
1.6.8.2. WRRC General Meeting 250 000 Ft 
1.6.8.3. Egyéb külföldi kiküldetések 100 000 Ft 

   
1.7. Szolgáltatások, szakértők 2 838 000 Ft 

1.7.1. könyvelőiroda 1 560 000 Ft 
1.7.2. könyvvizsgáló 150 000 Ft 
1.7.3. nyomdai munkák 100 000 Ft 
1.7.4. rendszerfelügyelet 168 000 Ft 
1.7.5. webhosting 30 000 Ft 

1.7.6. 
egyéb szolgáltatások 
(szállásköltség) 350 000 Ft 

1.7.7. kommunikációs költségek 300 000 Ft 

1.7.8. 
számlázóprogram 
terméktámogatás 50 000 Ft 



1.7.9. üzemorvos 30 000 Ft 

1.7.10. 
javítás, karbantartás 
költségei 100 000 Ft 

   
1.8. Tagdíjak 2 000 000 Ft 

1.8.1. WDSF 360 000 Ft 
1.8.2. WRRC 250 000 Ft 
1.8.3. WDSF PD 210 000 Ft 
1.8.4. NVESZ 850 000 Ft 
1.8.5. MPB 200 000 Ft 
1.8.6. WDSF Europe 130 000 Ft 

   
1.9. Egyéb költség 1 000 000 Ft 

1.9.1. 
Bankköltség, 
árfolyamveszteség 750 000 Ft 

1.9.2. Reprezentáció 150 000 Ft 
1.9.3. Közgyűlés 50 000 Ft 
1.9.4. Egyéb kiadások 50 000 Ft 

   
2.1. Alkalmazottak bérköltsége 10 530 000 Ft 

2.1.1. főtitkár 3 900 000 Ft 
2.1.2. gazdasági ügyintéző 2 470 000 Ft 
2.1.3. titkárnő 2 470 000 Ft 
2.1.4. adminisztrátor 1 690 000 Ft 

   
2.2 Megbízási díjak 1 640 000 Ft 

2.2.1. Elnökség 1 080 000 Ft 
2.2.2. Ellenőrző Testület 240 000 Ft 
2.2.3. Fegyelmi bizottság elnöke 120 000 Ft 
2.2.4. Jogi tanácsadó 200 000 Ft 

   
2.3. Béren kívüli juttatások 440 000 Ft 

2.3.1. BKK bérlet 440 000 Ft 

   
2.4. Közterhek 3 196 020 Ft 

2.4.1. munkabérek utáni közteher 2 632 500 Ft 

2.4.2. 
megbízási díjak utáni 
közteher 398 520 Ft 

2.4.3. 
béren kívüli juttatások 
közterhe 165 000 Ft 

   
3.1. Válogatottak működése 6 200 000 Ft 

3.1.1. Versenytánc válogatott 4 200 000 Ft 
3.1.2. R'n'R válogatott 2 000 000 Ft 

   

3.2. 
Szakmai programok, 
képzések 5 250 000 Ft 

3.2.1. VT szakág képzés, vizsga 2 300 000 Ft 
3.2.2. R'n'R szakág képzés, vizsga 1 300 000 Ft 
3.2.3. Antidopping tevékenység 120 000 Ft 
3.2.4. Kerekesszékes programok 100 000 Ft 
3.2.5. Szabadidősport programok 100 000 Ft 

3.2.6. 
VT nemzetközi 
szerepvállalás 400 000 Ft 



3.2.7. Sportágnépszerűsítés 50 000 Ft 

3.2.8. 
WDSF pontozóbírói 
továbbképzés 600 000 Ft 

3.2.9. Diákolimpia 280 000 Ft 

   
3.3. Regisztrációs program 1 000 000 Ft 

   

3.4. 
Versenyrendezési 
kiadások 20 200 000 Ft 

3.4.1. 
TáncSport Magyar 
Bajnokságok 10 200 000 Ft 

3.4.2. 
WDSF Open 
versenyrendezés 10 000 000 Ft 

   
4.1. Támogatások 18 942 852 Ft 

4.1.1. Versenytánc útiköltség 5 800 000 Ft 

4.1.2. 
Akrobatikus Rock'n'Roll 
útiköltség 3 500 000 Ft 

4.1.3. VT szakág sportösztöndíj 2 500 000 Ft 
4.1.4. VT formációs pályázat 300 000 Ft 
4.1.5. Világjátékok támogatás 3 500 000 Ft 
4.1.6. Kiemelt edző program 3 342 852 Ft 
  

   

  



1.3. JELENLEGI SZAKMAI ÉS INFRASTUKTÚRÁLIS FELTÉTELEKBEN 

TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK KÖLTSÉGEI  

  

A SPORTÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE  

  

A Magyar TáncSport Szakszövetség akrobatikus rock’n’roll szakágában amatőr, 

versenytánc szakágában vegyes versenyrendszert működtet. A versenyzők 

elsősorban sportegyesületi kereteken belül, ritkább esetben sportvállalkozással 

kötött sportszerződés alanyaiként sportolnak, amiért díjazásban nem részesülnek, 

legfeljebb a versenyre utazások költségeit térítik meg számukra a sportszervezetek.   

  

A Magyar TáncSport Szakszövetség két szakága révén működteti a hazai 

versenyrendszert, és a kiemelt versenyek (Magyar Bajnokságok, ranglistaversenyek) 

eredményei alapján biztosítja a versenyzők számára a részvételt a nemzetközi 

világversenyeken. A Magyar TáncSport Szakszövetség irányítását a szövetség 

közgyűlése, elnöksége, bizottságai látják el és az operatív tevékenységet a szövetség 

irodájának munkatársai végzik. A szövetség legfőbb szerve a tagszervezetek 

képviselőiből álló közgyűlés. A két közgyűlés közötti időszakban a képviselő és 

ügyintéző szerv a közgyűlés által megválasztott kilencfős elnökség. A hatékonyabb 

feladatmegosztás és működtetés, irányítás érdekében 2013-ban szervezeti 

átalakítást hajtottunk végre, a korábbi ötfős elnökség kibővítve, területenként 

külön-külön személyi felelőssel működik. Az új rendszer kiépítése, a feladatok 

összehangolása a változtatás évében megválasztott elnökségi tagokkal befejeződött, 

azonban ezen a területen is folyamatosan ellenőrizzük és javítjuk a működés 

hatékonyságát.  

  

A különböző szakfeladatokat az adott szakágban működő, elnökség által kinevezett 

szakbizottsági tagok segítik. A szövetség az előbb említett két szakági bizottság 

(versenytánc és akrobatikus rock’n’roll) mellett állandó jelleggel egy háromfős 

ellenőrző testületet, egy ötfős fegyelmi bizottságot és egy háromfős sportolói 

bizottságot működtet.   

  

Az adminisztratív feladatokat a szövetség irodájának munkatársai végzik a főtitkár 

irányítása mellett. Az iroda alkalmazottainak létszáma a múlt év végén szinte 

teljesen kicserélődött (3 fő: főtitkár, gazdasági ügyintéző és sportreferens). Az év végi 

és 2018. év eleji feladatok zavartalan ellátása érdekében 2017-ben pályázati úton 

pótoltuk a hiányzókat. Sajnos a sok munka, más szférákhoz képest alacsony 

bérezési lehetőség nehezíti az irodai dolgozók foglalkoztatását.  A Magyar TáncSport 

Szakszövetségben 2018 januárjában négy fizetett alkalmazott dolgozik: két fő 

(főtitkár, sportreferens) teljes munkaidőben, két fő (adminisztrátor, gazdasági 

ügyintéző) hat órás munkaviszonyban. Bízunk benne, hogy a jelenlegi felállással 

2018-tól biztosítani tudjuk a zavartalan működést.  

  

A Magyar TáncSport Szakszövetség működését a hatályos törvényeken és 

jogszabályokon felül saját szabályzatai szabályozzák, amelyek a következőek: 



Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei, 

Versenyszabályzatok,  

Igazolási – és Átigazolási Szabályzat, Sportfegyelmi Szabályzat, Gazdálkodási  

Szabályzat, Pénzügyi Szabályzat, Vagyoni értékű Jogok Hasznosításáról Rendelkező 

Szabályzat, Dopping Szabályzat, Sportrendezvények biztosításáról Szóló 

Szabályzat, Képesítési Szabályzat, Etikai Kódex. E szabályzatok és a szövetségben 

dolgozók munkája garantálják a szövetség hatékony és célszerű működését. A 

2012-es évben megkezdett átfogó szabályzataktualizálási munkálatokat 

folyamatosan végeztük, és ma is végezzük azokat. 

  

A szövetség szervezeti és irányítási rendszerének folyamatos működése biztosított a 

Magyar Sport Házában kialakított irodahelyiségekben.   

Az irodai adminisztráció elektronikus úton történő munkavégzése szintén 

biztosított, a számítógéppark lépcsőzetes fejlesztése elkerülhetetlen, 2018-ban két 

darab asztali gépet laptopra kell cserélnünk. Az eszközök karbantartása megoldott. 

A bizottsági munka hatékonyságának növelésére jó módszer a bizottság saját 

munkatervének kialakítása, és folyamatos ellenőrzések beiktatása.   

  

A szervezeti és irányítási rendszeren (a szövetségi alkalmazottak foglalkoztatásánál 

felül) komolyabb átalakításokat nem tervezünk a 2019. évben, ezért ehhez a 

feladathoz különleges kiadásokat nem terveztünk a költségvetésben.  

  

A Magyar TáncSport Szakszövetségen belül működtetett fogyatékosok sportja 

szakterületért felelős elnökségi tag munkáját szintén az MTáSZ főtitkára és 

munkatársai segítik. A Szövetség jelenleg nem rendelkezik a sportszakmai 

felkészülés folyamatos biztosításához szükséges infrastrukturális háttérrel (sem 

saját létesítménnyel, sem speciális sporteszközökkel nem rendelkezünk).   

  

A hazai és nemzetközi versenyeztetés területén – sportolóink nemzetközi szintre 

történő fejlesztése mellett – legfontosabb feladatunk – amennyiben ezt a jövőben 

sem sikerül egyesületi szinten megoldani – legeredményesebb versenyzőink 

számára versenysportra alkalmas kerekesszékek beszerzése (az már látható, hogy 

ezt csak a Paralimpiai Bizottsággal együttműködve tudjuk megoldani). A jelenlegi 

szinten tervezett versenyeztetési költségeink csupán néhány sportolónk nemzetközi 

versenyen való részvételét teszik lehetővé szövetségi finanszírozással. Amennyiben 

a jövőben nő nemzetközi versenyzőink létszáma, kiutaztatásukat csak részben 

tudjuk finanszírozni. Ha nem sikerül erre plusz forrásokat bevonnunk szövetségi 

szinten, ezt is csak az egyesületekkel közös tehervállalással tudjuk majd megoldani. 

2017-től ezen tevékenységünket a Paralimpiai Bizottság költségvetése is segíti.  

  

Az eddigi években a felkészülés nagyrészt központosítva folyt, a jövőre nézve célunk, 

hogy minél több szakember és egyesület bevonásával a szakmai munka hangsúlya 

a tagszervezeteink felé tolódjon el, amelyhez továbbképzésekkel és folyamatos 

szakmai konzultációval kívánunk segítséget nyújtani. Reményeink szerint ezzel 

fontos lépést tudunk tenni a hazai versenyrendszer megalapozása és későbbi 

fenntartása felé.   



A SPORTÁG FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN  

  

A Magyar TáncSport Szakszövetség a 2019. évre egy új szponzorációs és marketing 

stratégiának kidolgozását tűzte ki célul, amelyeken keresztül hatékonyabbá tenné 

az üzleti szférában mozgó cégek szerepvállalását a szakszövetség költségeinek 

finanszírozásában.  

A sportpályázatokon való sikeres részvételt pályázatíró cégekkel kötött keret 

megállapodás segítheti. Ezen cégek folyamatos pályázatfigyeléssel, és a szakmai 

anyagok elkészítésével segítik a sikeres pályázati részvételt. Mindkét területen a 

költségek szabályozása érdekében csak sikerdíjas rendszerben történik kifizetés a 

partnereink felé.  

  

A szponzori kapcsolatok kiépítése és tárgyalások sikerének egyik fontos eleme egy 

bemutatkozó kisfilm elkészítése, amely egy változata pár éve elkészült. A másik 

fontos tényező a mai modern világban egy jól működő modern honlap, amelynek 

alapjait már lefektettük, jelenlegi feladatunk a benne rejlő lehetőségek kiaknázása, 

tartalommal történő feltöltése. A honlap látogatottságával és sikeres működésével a 

leendő szponzorok a reklámjaikkal még több az általuk fontosnak talált 

célcsoporthoz tudnak eljutni. A honlap mellett a közösségi felületekre is nagyobb 

hangsúlyt szeretnénk fektetni a jövőben. Ezen feladatok végrehajtása a marketing 

stratégiánk részét kell, hogy képezze.   

  

A területen elsődleges feladatunk a hiteles adatokon alapuló szakmai fejlesztési 

koncepció és költségvetés készítése. Az elkészült dokumentum segítségével célunk 

az állami sportirányítóknak, önkormányzati vezetőknek sportágunk értékeinek 

bemutatása, fejlesztéseinkhez támogatásuk megnyerése, minden hazai kiemelt és 

nemzetközi versenyre, magyar bajnokságra meghívó küldése (MOB elnök, főtitkár, 

Nemzeti Versenysport Szövetség elnöksége sportért felelős államtitkár, terület 

országgyűlési képviselőinek, polgármestereinek).  

  

Az állami támogatás jelenlegi rendszere költségvetésünk maximum 1/5-ét teszi ki. 

Pályázati tevékenységünk (szervezetünk kategóriája miatt) is kevésbé volt eddig 

hatékony. Az állami finanszírozás területén rendkívül fontos lenne a működési 

támogatás növelése (akár címkézett felhasználással), illetve olyan állami pályázati 

lehetőség megteremtése, amely valós lehetőséget teremt a szakszövetségeknek 

további forrásokhoz való hozzájutásra. Ennek megvalósulása lehetőséget 

biztosítana nemzeti válogatottaink felkészítésére (8 M Ft), Eb-n, vb-n való 

részvételük költségeinek fedezésére (9,5 M Ft), nemzeti edzésközpont létrehozására 

(400-500 M Ft), edzők, pontozóbírók, döntnökök képzésére (3,5 MFt), valamint egy 

rendkívül színvonalas nemzetközi verseny megrendezésére (12,5 M Ft). Itt már több 

területen volt jelentős elmozdulás.  

  

Tagszervezeteink sikeres működését képzésekkel, versenyeik költségeinek 

támogatásával, pályázatfigyelő, menedzselő tevékenységgel kell segítenünk. 

Szponzoraink száma, támogatásuk mértéke elenyésző a költségvetésünk egészéhez 

képest, ezért ezen a területen is jelentős változásokra van szükség, harminc 



százalékos jutalékot fizetünk azoknak, akik szövetségünknek plusz pénzügyi 

forrást, támogatót találnak. 

  

Weblapunkat modernizáljuk, jó terméket „csinálunk” a táncból, megnöveljük 

látogatóink számát, szolgáltatásokat nyújtunk az ide látogatóknak. Keressük fő 

támogatóinkat, akiknek az alábbi lehetőségeket tudjuk biztosítani: honlapunkon, 

versenyeinken, médiában, válogatottak öltözékén való megjelenést, fellépést, egyéb 

táncszolgáltatásokat rendezvényeiken. Mindezt a 132 tagszervezetünknek 

köszönhetően, az ország egész területén tudjuk biztosítani.  

A finanszírozás növelésének elengedhetetlen feltétele a médiában (tv, Internet, újság) 

a jelenleginél hatékonyabb jelenlét. A Sport Tv mellett, nyitnunk kell más csatornák 

felé is, valamint fontos lenne egy sportágunkat bemutató szakmai sorozat készítése. 

Nagy előrelépés volt a 2017-es évben az internetes közvetítés beemelése a média 

megjelenések közé, továbbra is szeretnénk minél több versenyünket elérhetővé tenni 

online felületeken is. Itt sajnos az MB tekintetében kérésre volt egy kis visszalépés, 

ami utólag megítélve nem volt szerencsés. Vállalandó feladatok: versenyzők 

létszámának növelése, szabadidősport, fogyatékkal élők integrálása, Egyéb táncok 

beemelése: break, salsa, fitkid…, feladathoz kötött plusz források, hatékony 

forráskutatás, eredményességi mutatók javítása, más sportágakkal való 

összehasonlíthatóság, diákolimpiai rendszer fejlesztése.  

 

Összességében elmondható, hogy az állami támogatás, forrás folyamatosan, 

szerényen növekszik. A legtöbb kiemelt hazai nemzetközi verseny támogatott, 

hasonlóan támogatott a sportágfejlesztési program, utánpótlás edzők, világjátékok 

felkészülés és eredményesség, MTáSz működés, MB és HDO. 

  

A SPORTÁGI LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETÉN  

  

A Magyar TáncSport Szakszövetségnek nincs saját tulajdonú létesítménye. A 

Szövetség a Magyar Sport Házában bérel két darab húsz négyzetméter nagyságú 

irodahelyiséget, ahol a Szövetség alkalmazottai és a választott tisztségviselők végzik 

munkájukat. A szövetség tagszervezeteinek csupán elenyésző része rendelkezik 

saját létesítménnyel, edzőteremmel, legtöbbjük bérli vagy más szervezetekkel 

megosztva használja az edzések helyszínét biztosító tornatermet, művelődési házat, 

tánctermet, sportlétesítményt. Ennek több hátránya is van, azt viszont 

mindenképpen nagy előnynek kell tekinteni, hogy a sportág nem igényel speciális 

kialakítású edzőtermet, edzésre bármilyen megfelelő nagyságú, parketta borítású 

terem megfelel.  

  

A nem olimpiai sportágak MOB égisze alá történő bevonása után, azonos feltétel 

rendszer lehetőségét ajánlották fel. Sajnos ezt a lehetőséget szövetségünk nem 

érzékelte minden területen, mivel az Olimpiai Sportközpont bérleti költségei egy 

olimpiai sportági szövetséghez képest 3,5 szeres volt. Szakszövetségünk 2017 év 

eleje óta az újonnan megalakult Nemzeti Versenysport Szövetség égisze alá tartozik, 

mely a MOB nem olimpiai sportágak tagozata alapján jött létre. Bízunk benne, hogy 

az elkövetkezendő években nagyobb támogatást kapunk létesítményfejlesztésre, 



mely segítene minket, egy nemzeti táncközpont létrehozásában az elkövetkező öt 

éven belül. Eddig Budapesti és környékbeli önkormányzatokkal vettük fel a 

kapcsolatot, hogy segítsék ezen elképzelésünk megvalósítását.   

Több önkormányzat is nyitottnak bizonyult egy stratégiai megállapodás 

megkötésére, azonban sajnos ezidáig ezen a területen számottevő előrelépés nem 

történt. Mivel a projekt megvalósításának feltételei rövid távon nem biztosítottak, 

ezért erre sem állítottunk be forrást a jövő évi költségvetésbe.  

  

A hazai rendezésű kiemelt nemzetközi versenyeket tagszervezeteink és a szövetség 

maga is a nemzetközi igényeknek és szabályoknak megfelelő körülmények 

biztosításával rendezik. Ezen versenyek megrendezésére a már jelenleg is 

rendelkezésre álló hazai sportlétesítmények nagy része kiválóan alkalmas. Az elmúlt 

évek során több hazai településen is került megrendezésre nemzetközi szintű 

táncsport verseny, egyes sportlétesítményeink már több évtizede adnak otthont 

kiemelt rendezvényeinknek.   

  

Fentiek alapján elengedhetetlen középtávon egy saját üzemeltetésű pályázati úton 

épített, hosszabb távon bérelt, vagy tartós használatba térítésmentesen átadott 

Nemzeti Edzésközpont létrehozása. Megfontolandó önkormányzati, vagy állami 

együttműködés kialakítása a cél elérése érdekében.   

  

Rövidtávon pályázati, vagy szponzori forrásból bérelt létesítményben kell a 

feladatokat megvalósítani. Rendkívül fontos ezen a területen is az 

önkormányzatokkal való korrekt együttműködés, mert egyesületeink döntő 

többsége az általuk működtetett létesítményeket használja. Saját tulajdonú Nemzeti 

Edzésközpont létrehozása egyszeri 400-500 MFT-ból, majd évi 10-15 MFT működési 

költségből megvalósítható. Mindez pályázati lehetőség bevonásával 20 % önerővel, 

önkormányzati együttműködéssel megvalósítható lenne.  

 

A SZAKEMBERKÉPZÉS TERÜLETÉN  

 

Az edző- és szakemberképzés jelenleg alap- és középfokon alapvetően a Testnevelési 

Egyetemen és különböző OKJ képző helyszíneken, valamint felsőfokon a Magyar 

Táncművészeti Egyetemen folyik. Megtörténtek az első lépések a TF. 

vonatkozásában a BSC/MSC képzéshez. Elkészült az akrobatikus rock ’n’ roll 

szakedzői felvételi követelményrendszere, a képzés beindítását megfelelő létszám 

esetén a 2018-2019-es tanévre, míg a versenytáncét a 2019/2020-as tanévre 

tervezik. Szakembereink (edzők, pontozóbírók, számlálók, döntnökök és 

versenyfelügyelők) továbbképzése és vizsgáztatása továbbra is a szövetség 

szervezésében történik.  

Mindkét szakágban elsődleges célunk ezen a területen az, hogy a hazai 

szakemberképzés (edzők, pontozóbírók) a lehető legmagasabb színvonalon 

történjen. 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. A szövetség fontosnak tartja, hogy a 



sportágban csak olyan szakemberek dolgozhassanak, akik az államilag elismert 

képzettséggel, feladataik ellátásához szükséges legfrissebb tudással és végzettséggel 

rendelkeznek, ezért ennek ellenőrzésére is komoly hangsúlyt fektetünk és kívánunk 

fektetni a jövőben is.  

Mindkét szakágunkban az alap- és középfokú (OKJ) sportedző- és sportoktató 

képzés az ország több területén történik. Bár most már rendszeres információt 

kapunk a képző intézményektől a képzés menetéről, ennek ellenére szövetségünk 

nem maradéktalanul elégedett minden képzőintézmény esetében az oktatás 

színvonalával és hatékonyságával. A megfelelő szakmaiság biztosítása érdekében a 

képzőintézmények feltérképezése jelenleg is folyamatban van. Versenytánc edzőink 

nagy része a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott, a Magyar Táncművészeti Egyetemen 

megszerezhető táncpedagógus képesítéssel rendelkezik. A szövetség saját 

szabályzata rögzíti, hogy a táncsport területén kik minősülnek sportszakembernek, 

és az egyes feladatok ellátáshoz milyen végzettség, egyéb feltétel szükséges.  

 

A két szakágunkban regisztrált szakemberek számát az alábbi táblázat tartalmazza. 

(2018. április 30-ai állapot szerint) 

versenytánc edző  145 fő 

versenytánc pontozóbíró  97 fő 

versenytánc számlálóbíró  6 fő 

versenytánc döntnök  20 fő 

akrobatikus rock’n’roll edző  123 fő 

akrobatikus rock’n’roll pontozóbíró  36 fő 

akrobatikus rock’n’roll számlálóbíró  5 fő 

akrobatikus rock’n’roll versenyfelügyelő  18 fő 

 

A már végzett és a szövetségnél regisztrált szakemberek tudásának naprakészen 

tartását, folyamatos frissítését a két szakág ezzel a feladattal megbízott bizottsága 

évenként több alkalommal megtartott, központi szervezésű továbbképzésekkel 

biztosítja, amelynek közelmúltban megnövelt gyakoriságát a jövőben is tartani 

kívánjuk. A továbbképzések szervezésével párhuzamosan kialakítottuk 

szakembereink kötelező továbbképzéseken való részvételének komplex oktatási- és 

vizsgarendszerét, ennek pontos és hatékony nyilvántartását, ellenőrzését.   

Emellett a válogatott keretek központi edzései és továbbképzései nyitottak az edzők 

és pontozóbírók számára. Jövőbeni feladatunk sportszakembereink részvételének 

növelése ezen továbbképzéseken.  

A végzett táncsport edzők nyilvántartásba vételével párhuzamosan megtörtént a 

szövetségen belül az edzői továbbképzési rendszer kidolgozása. Középtávú cél 

mindkét szakágban a felsőfokú sportszakember képzés lehetőségének 



megteremtése. Az ez irányú tárgyalások már megvalósulni látszanak, első körben 

az akrobatikus rock ’n’ roll BSC képzés, a következő tanévben pedig a versenytánc 

szakedző képzés tűnik reálisnak. Tervünk még a közép- és alapfokú sportszakember 

képzés rendszerének teljes feltérképezése, valamint erős táncszakmai felügyelete.  

 

Akrobatikus rock’n’roll és versenytánc középfokú szakemberképzés több oktatási 

intézményben folyik. (TF, BSU, stb.) Minden évben meghirdetésre kerülnek ezek a 

képzések. Célunk az intézményekben folytatott munka felülvizsgálata és a szakmai 

képzések egységesítése központilag elfogadott tematika szerint.  

Terveink az oktatás és szövetségi továbbképzések 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.   

Képzéseinkbe igyekszünk minél több külföldi oktatót bevonni, ezzel tágítani hazai 

szakembereink tudását. 

 

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 Egyetemmel és 

a Semmelweis Testnevelési Egyetemmel.   

 

Az oktatásért felelős elnökségi tag továbbra is folytatja munkálatait a felsőfokú 

sportszakember képzéseket illetően. 2019-re várhatóan 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.  

 

  

A SPORTÁG MARKETINGJE, EZEN BELÜL KOMMUNIKÁCIÓJA 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. A saját rendezésű versenyünk szervezési munkájában külön marketing 

csapat segédkezik majd, amelynek feladata a verseny kommunikációjának 

megtervezésén és megszervezésén túl a szponzorok felkutatása és megnyerése. 2018 

elején összeállításra került egy színvonalas szponzori kiajánló a szövetségről. Ennek 

naprakészen tartását tervezzük a jövőben is, bízva abban, hogy az igényes anyaggal 

a támogatók szélesebb körét elérhetjük. 

  



Terveink a marketing és kommunikáció területén 

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 - weboldalunk és facebook oldal folyamatos 

frissítése  

 

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 facebook oldalunk naprakészen tartását 

az iroda dolgozóival tervezzük továbbra is. Az internetes versenyközvetítések kettős 

reakciót váltottak ki a tagszervezetek, versenyzők között, így annak alkalmazását 

alaposan át kell gondolnunk.  

  

Továbbra is 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.  

 

 A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KAPCSOLATOK TERÜLETÉN  

  

A nemzetközi szervezetekkel a szövetség irodája elsősorban elektronikusan tartja 

fent a kapcsolatot, mivel a nagy nemzetközi versenyeken a szövetség vezetői a 

szűkös anyagi lehetőségek miatt nem tudják képviselni országunkat. 

Kijelenthetjük, hogy a versenytánc és az akrobatikus rock’n’roll területén – 

tekintettel arra, hogy mindkettő pontozásos sportág – a sportpolitika szerepe 

hatványozottan fontos.   

A meghatározó országok természetesen minden fontos eseményen képviseltetik 

magukat, és ezzel is úgymond ”nyomást” gyakorolnak a pontozókra, de ez nem csak 

a táncsport sajátossága. Célunk, hogy az elmúlt évektől aktívabban vegyük ki 

részünket a sportág nemzetközi munkájában. Ezen a területen komoly előrelépést 

jelentett elnökségi tagunk, Kis Katalin beválasztása 2014-ben a Nemzetközi 

Akrobatikus Rock’n’Roll Szövetség elnökségébe. Katalin az oktatásért felelős alelnök 

tisztségét tölti be. 2018-ban a WRRC Közgyűlésen pozíciójában újraválasztották, így 

munkáját a továbbiakban is tudja folytatni nemzetközi szinten. A 2015. június 12-

én Granadában megtartott WDSF Európai Szövetség első tisztségviselő választásán 

szervezetünk delegáltját, Sándor Zoltánt is beválasztották az újonnan felállt 



elnökség tagjai közé. Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, a jövő évben is növelni 

kívánjuk nemzetközi tisztségviselőink számát.   

  

A magyarországi működésünk szíve a kapcsolattartásban és az 

információáramlásban a szövetség honlapja. Ahogy azt már előzőleg is jeleztük, a 

megújulás folyamatán állandó jelleggel dolgozunk. A nemzetközi kapcsolatok 

építésének és fejlesztésének – a nemzetközi közgyűléseken való részvétel mellett – a 

hazai rendezésű nemzetközi versenyek és nemzetközi továbbképzések szervezése 

biztosítják a legjobb terepet. A 2019. évi saját rendezésű versenyeink elé emiatt 

ismét WDSF pontozóbírói továbbképzés megtartását tűztük ki célul.  

Tervezzük élversenyzőink kiemelt világversenyeken való eredményességének segítése 

érdekében – a szövetség anyagi lehetőségein belül – a szövetség képviselete iránt 

jelentkező igények teljesítését. A nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok építése 

céljából a nemzetközi szövetségek mellett az egyes országokkal való kapcsolatok 

elmélyítésére a közeljövőben nagyobb figyelmet fordítunk. A környező országok 

nemzeti versenyein való magyar versenyzők és pontozóbírók nagyobb számú 

részvételének elősegítése érdekében fontos célunknak tekintjük a már megkezdett 

szövetségi tárgyalások folytatását, és a konkrét eredmények realizálását ezen a 

területen. Hosszú távú célunk a szomszédos országokkal közös versenyszabályzat 

megalkotása.  

 

 

A HAZAI RENDEZÉSŰ NEMZETKÖZI VERSENYEK TERÜLETÉN  

  

A szövetség rövid távú 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 a szövetség 

több komoly nemzetközi eseményt is Magyarországra szeretne hozni illetve a hazai 

rendezésű nemzetközi open versenyek számának növelésére törekszik.  

  

Terveink között szerepel, hogy kétévente egy korosztályos vagy felnőtt világverseny 

rendezése Magyarországra kerüljön. Nemzetközi megítélésünket és a 

világszervezetekkel való kapcsolat fenntartás egyik legfontosabb eleme a magas 

szintű nemzetközi rendezvények sikeres lebonyolítása. Természetesen a 

versenyzőink részére ugyanúgy, mint bármely más sportágban, a saját közönség 

előtt történő szereplés plusz inspirációt és energiát biztosít a versenyek folyamán, 

elősegítve a minél sikeresebb szereplést.  

  

Magyarországon évente több alkalommal is sor kerül nemzetközi versenyek 

megrendezésére. Ezeket a versenyeket a szövetséggel együttműködve a szövetség 

tagszervezetei önerőből, a hazai és a nemzetközi szövetség által átruházott jogok 

alapján önállóan rendezik. Az idei évben negyedik alkalommal szövetségi szinten is 

megrendezésre került a WDSF Hungarian Dance Open, amely az előző évekhez 

hasonlóan rendkívül sikeresen zajlott le. A jövő évben folytatjuk a versenysorozatot, 

az év első hazai versenye ismét a WDSF HDO lesz.  



  

A közeljövőben e területen komoly feladatot jelent a szövetség számára a sikeres 

versenyrendezések anyagi feltételeinek biztosítása, ezen belül is ki kell emelnünk a 

több évtizedes múlttal rendelkező szombathelyi Savaria, a több mint tíz éve 

megrendezésre kerülő Kistelek Open, valamint a szegedi Szőke Tisza Nemzetközi 

Táncversenyeket, mivel ez nagyobb részben még mindig a helyi szervezőkre hárul.   

A hazai rendezésű világversenyek színvonalas megrendezése és a sikeres magyar 

szereplés révén célunk a magyar táncsport nemzetközi ismertségének és 

elismertségének növelése. Tervünk évente legalább egy-egy kiemelt világversenyt 

Magyarországra, illetve lehetőség szerint Budapestre hozni. További céljaink között 

szerepel a már évek óta tagszervezeteink által hazánkban megrendezett nemzetközi 

nyílt versenyek megtartása, számuk esetleges növelése továbbá a szövetségi 

szervezésben megvalósuló, a fővárosban vagy közvetlen környezetében 

megrendezésre kerülő Hungarian Open versenysorozat további fejlesztése 

(akrobatikus rock’n’roll és/vagy versenytánc nemzetközi kiemelt versenyek 

rendezésével).  

  

Az akrobatikus rock'n'roll szakág részéről nagyon kevés nemzetközi verseny került 

megrendezésre az elmúlt években. Ennek oka vélhetően a nagyon magas rendezési 

költség, melyet a tagszervezetek nem tudnak bevállalni.   

Magyarország megítélésében nagyon nagy jelentőséggel bírna, ha rendszeresen 

lehetnének nálunk színvonalas hazai rendezésű világversenyek, amelyek 

lebonyolításban a szövetség komoly részt vállalhatna. Az elmúlt néhány évben 

csupán klubok szintjén történt kiemelt nemzetközi versenyek szervezése (Felnőtt A 

osztályos Európa-bajnokság, World Masters (Világkupa), Junior és Serdülő 

Világkupa).   

A szövetség rövid távú 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 a szövetség 

több komoly nemzetközi eseményt is Magyarországra szeretne hozni illetve a hazai 

rendezésű nemzetközi open versenyek számának növelésére törekszik.  

  

    

A SPORTEGÉSZSÉGÜGYI ÉS DOPPINGELLENES TEVÉKENYSÉG TERÜLETÉN  

  

Válogatott kereteink mellett a szövetség mindezidáig külön egészségügyi szakembert 

nem foglalkoztatott, a válogatott képzésekhez kapcsolódóan eseti és tájékoztató 

jelleggel szerveztünk sportegészségügyi (pl. táplálkozástudományi, antidopping) és 

sportpszichológiai előadásokat.  

  

Egy válogatott szintű sportoló számára szükséges és elengedhetetlen a korszerű 

kiegészítő szakmai tevékenységek támogatása. A fitnesz, dietétika, sportorvosi 

felmérések, valamint sportpszichológia mind alapvető igényként merülnek fel a 

válogatott sportolók részéről. Jelenleg ezek a területek egyéni és családi 



finanszírozásban történnek, ameddig nem sikerül további anyagi forrásokat 

biztosítani erre a célra. A sportpszichológia talán a legfontosabb olyan terület, 

amelyre a táncosoknak pályafutásuk során gyakorta szükségük van.   

  

Mindezek központi megoldásának érdekében a Sportkórházzal történő 

együttműködés révén kívánjuk biztosítani válogatott versenyzőink részére az évi egy 

alkalommal történő teljes körű sportorvosi vizsgálatot. Céljaink elérése érdekében 

szándékunkban áll a Sportkórház munkatársainak felkérése táplálkozással és 

egyéb sportegészségügyi témával kapcsolatos előadás megtartására tagszervezeti 

képviselőink, szakembereink, válogatott versenyzőink részére.  

  

Szövetségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a doppingellenes 

szabályokat maradéktalanul betartsa, illetve versenyzőivel, sportszakembereivel 

betartassa. A doppingellenes tevékenységben résztvevő szervezetekkel szövetségi 

megbízottként a főtitkár tartja a kapcsolatot. A szövetség doppingellenes 

tevékenységben a saját megrendelésre történő rendszeres ellenőrizések mellett 

elsősorban a tájékozatlanság miatti doppingvétségek megakadályozására fekteti a 

hangsúlyt folyamatos tájékoztató és felvilágosító tevékenysége révén. A 

Világjátékokra készülő, és arra kvalifikációt szerzett sportolóinkra és válogatott 

versenyzőinkre folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk.   

Mivel a táncsport nem tartozik a dopping-érzékeny sportágak közé, emiatt a 

sportágat űzők talán az átlagosnál kevesebb ismerettel rendelkeznek a doppinggal 

összefüggő ismeretek terén. Emiatt doppingellenes prevenciós munkánk révén 

szeretnénk biztosítani, hogy sportolóink között ne legyen olyan, aki 

tájékozatlansága miatt esik doppingvétség bűnébe.   

  

Doppingellenes céljaink elérése érdekében a Magyar Antidopping Csoport 

munkatársainak közreműködésével évente szervezünk dopping megelőzéssel 

kapcsolatos tájékoztató előadást tagszervezeteink, szakembereink és versenyzőink 

részére, amelyek az eddigi tapasztalataink alapján igen hatékonynak bizonyultak. 

Kiemelt versenyeinken továbbra is folytatjuk a szövetségi megrendelésre történő 

dopping-ellenőrzések végzését.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. VÁLOGATOTT KERETEK  

  

AKTUÁLIS VERSENYTÁNC VÁLOGATOTT KERET NÉVSOR  

No.  Név  Tagszervezet  

1.  Almási László Tibor – Kubinyi Emese  

Brilli-Art Stúdió Közhasznú Táncsport 

Egyesület 

2. Antal Krisztián – Prozlik Melinda Lenke 
Szilver Táncsport Egyesület   

3.  Balga Kristóf János – Forgó Éva Patrícia  Szilver Táncsport Egyesület   

4.  Balikó Gergely – Hári Nikolett  Oktogon Tánccentrum   

5. Bánfi Antal – Bellágh Mária Papiron Szeged VTE 

6. Bátor Tamás – Hercsik Zsuzsanna Valcer Táncstúdió 

7. Bencze István – Prozlik Anna Szilver Táncsport Egyesület   

8. Berta Mihály – Bertáné Nagyfejeő Gyöngyi Szoldance TSE 

9. Biri Gábor György - Nagy Fruzsina  Forma Táncsport Egyesület  

10.  Bődi Dénes – Késmárki Vanessza  Szilver Táncsport Egyesület   

11. Börcsök Balázs – Németh Laura Forma TSE 

12. Budai Attila - Barna Lilla  Valcer Táncstúdió  

13. Csomor Csaba – Zum Edit  Szoldance - Oktogon 

14.  Fodor Norbert Csanád - Vaszi Réka Beáta  Szilver Táncsport Egyesület   

15.  Gáspár Patrik – Szondi Fanni  Valcer Táncstúdió  

16.  Gervasi Marco – Törőcsik Tímea  DanceStation TSE 

17. Gombkötő Balázs – Laskovics Petra Lorigo 

18. Gordan David Daniel – Barna Nicole 

Vanessa 

Szoldance 

19. Halász Barna – Weidinger Ágnes Szigo KTSE 

20. Härtlein Ákos – Farkas Gréta Forma TSE 

21.  Hegyes Bertalan János – Farkas Boglárka  Szilver Táncsport Egyesület  

22.  Hidi Balázs – Kis Violetta  

Valcer Táncstúdió –  Szilver 

Táncsport Egyesület  

23.  Horti Árpád - Fekete Krisztina  

Goldance Táncsport Egyesület –  

Oktogon Tánccentrum   

24. Horváth Kende Soma – Hajnal Regina Stúdió 2000 TSE 

25.  Kaszás Richárd - Foteini Pangea  STEPHANY-DANCE Kft.   

26.  Kemény Tamás - Princz Nóra  Goldance Táncsport Egyesület – 

Szilver Táncsport Egyesület  

27. Kiss Mihály – Farkas Mónika Oktogon Tánccentrum 

28.  Kovács-Kalic Károly Péter – Farkas 

Liliána 

Pro-Art Táncstúdió  



29. Kozák László Richárd – Juhász Dóra Pro-Art Táncstúdió 

30.  Králik János - Králik Jánosné  Nyíri Lajos Táncsport Egyesület  

31.  Kránicz József - Dobó Erika  Dancestation Táncsport Egyesület  

32. Krizmanics Ferenc – Máriné Patton Klára Szoldance TSE 

33.  Krizsán Dominik - Nagy Réka  Pro-Art Táncstúdió  

34. Marjanovic Petar – Fazekas Fanni Szilver Táncsport Egyesület – Valcer 

Táncstúdió 

35.  Mészáros Bence - Balanescu Liliána  Szilver Táncsport Egyesület  

36.  Miha Zerjav – Karcagi Laura  Valcer Táncstúdió – Stúdió 2000 TSE 

37.  Nagy Márk – Unger Fanni  
Szoldance TSE – Pro-Art Táncstúdió 

38.  Novák István – Sebesi Daniella  Pro-Art Táncstúdió 

39. Pálinkás András – Pálinkás Andrásné Nyíri Lajos TSE 

40.  Papp Ádám István – Gál Dalma  Szilver Táncsport Egyesület 

41. Popovich Richárd – Dénes Edina IKON 

42. Pusch Kevin – Albert Emma Szigo KTSE 

43. Rákóczy Zsombor – Józsa Janka Ritmo 

44.  Rischák Balázs - Gálfi Petra  Szilver Táncsport Egyesület  

45.  Rónyai Zoltán – Busa Dóra  Szilver Táncsport Egyesület  

46.  Silvestri Andrea - Váradi Martina  Valcer Táncstúdió  

47.  Somoskői László - Pós Polett  Miskolci Revitál TSE  

48.  Suti András Zsolt – Tóth Katalin  Pro-Art Táncstúdió – Valcer 

Táncstúdió 

49.  Süttő Roland - Tombácz Anikó  Valcer Táncsport Egyesület  

50.  Szabó Ábel Zsombor – Bokodi Panna  Valcer Táncstúdió   

51.  Szabó Ádám – Fábián Anna  Stúdió 2000 TSE - Szilver 

52. Szabó Noel – Mártha Mercédesz Valcer Táncstúdió 

53.  

Szabó Zsolt Mihály - Ónodi - Szabó 

Valéria  Sway Táncsport Egyesület  

54.  Szalai Dénes - Balla Petra  Pro-Art Táncstúdió  

55.  Szánthó Péter - Juhász - Szánthó Szilvia  Claudius  

56. Széles András – Sipos Viktória Valcer Táncstúdió 

57.  Szőllősi Jenő – Darvasi Gabriella  Stúdió 2000 – Sziget Dance 

58.  Szőts Dániel - Egresi Melinda Beatrix  Szilver  

59.  Temesvári Bálint Máté – Haddad Szabrina  iDanceStudio KTSE - Szilver 

60. Tímár Attila – Szalontai Kata Judit Oktogon Tánccentrum 

61. Tóth Alex – Balogh Zsófia Pro-Art Táncstúdió 

62.  Urbán István – Urbán Lilla Andrea  Forma TSE 



       

Utánpótlás válogatott keret névsor   

No  Név  Tagszervezet  

1.  Balázs Dominik – Kondacs Jázmin 

Bíborka  

Szilver – Békésszent. 

2.  Bódis Botond – Kiss Flamina Hanna  
Ritmo Sporttánc Egyesület 

3.  Farkas Ferenc – Börcsök Sarlott  Pro Art Táncstúdió – Fulldance TSE 

4.  Házas Ádám – Paluska Emese  Ritmo Sporttánc Egyesület 

5.  Juhász Gábor Krisztián – Kocsis Johanna  Szoldance 

6.  Kiss Zoltán – Pinka Franciska Ramóna  Szilver Táncsport Egyesület 

7.  Kosztolányi Elek – Bartók Laura  Szilver Táncsport Egyesület  

8.  Kovács Ádám – Faludi Eliza Eszter  Lorigo 

9.  Kovács Dávid László – Kiss Beatrix Valcer Táncstúdió 

10.  Kovács Péter Benedek – Márton Lili Ritmo Sporttánc Egyesület 

11.  Rozina Ákos – Kapronczai Sára  Szigo 

12.  Süle Zsombor – Szél Csenge Szilver Táncsport Egyesület  

13. Szegfű Balázs – Német Ena Szigo 

14. Szőts Dávid – Fekete Renáta Szilver Táncsport Egyesület 

         

Formációs válogatott keret névsor   

No  Név  Tagszervezet  

1.  Adria Szigo  Adria-Szigó KTSE  

2. Gála TE "A"  Gála Társastáncklub Egyesület  

3.  Gála TE "Future"  Gála Társastáncklub Egyesület  

4  Savaria TSE Felnőtt Csapat  Savaria Táncsport Egyesület  

5.  Szilver TSE  Szilvert Táncsport Egyesület  

  

    

AKROBATIKUS ROCK’N’ROLL SZAKÁG  

  

A válogatott keret összeállítására ebben a szakágban is az év elején kerül sor, a 

versenyszabályzat mellékletében rögzített, alábbi szabályok alapján.  

  

Válogatott bekerülési szabály   

Válogatott keretbe, a tervezett tábort megelőző országos versenyt követő aktuális 

ranglista alapján lehet be- illetve kikerülni. A ranglistával nem rendelkező 

kategóriák részvételi lehetőségeiről a Szakági Bizottság dönt. A részvételi feltéteket 



és a további információkat mindenkor az aktuális válogatott tábor kiírás 

tartalmazza.   

Kiemelt válogatott keret   

1. Felnőtt „A” kategória ranglistáján szereplő párosok.   

2. Felnőtt „B” kategória ranglistáján szereplő 1- 5. helyezett páros.   

  

Kibővített válogatott keret   

3. Felnőtt „B” kategória ranglistáján szereplő 6- 10. helyezett páros.   

4. Felnőtt „C” kategória ranglistáján szereplő 1-3. helyezett páros.   

5. Serdülő és Junior kategória ranglistáján szereplő 1-3. helyezett páros.   

6. Junior és Felnőtt Nemzetközi Lányformáció ranglistáján szereplő 1-3. 

helyezett csapat.  

 

 

AKTUÁLIS VÁLOGATOTT KERET NÉVSOR  

FELNŐTT B   

No  Név  Tagszervezet  

1  Bánhidi Dániel - Czetl Fanni Galaxy R’n’R Klub, Szombathely 

2  Csortos Kristóf – Csényi Fanni Rock And Magic, Budapest 

3  Balázs Bálint Bendegúz – Lampert Mira  Négy Muskétás SE Rock And Magic 

SE, Budapest  

4  Kovács Bence Bálint – Paukovics Kata  Meteor Dance TSE, Budapest 

5  Bodó Zsombor – Ács Vivienn  Kenguru TSE, Debrecen 

6  Varga Dániel – Leéb Fruzsina RÓK and Roll – DancEarth TSE 

7  Holló Zsolt – Váradi Kitti  RÓK and Roll SE, Budapest 

8  Horváth András - Farkas Viktória Rockin' Board, Budapest 

9  Sevinger Dávid – Gönczöl Regina  KID Rock’n’Roll SE, Veszprém 

10  Maroga Zsolt – Kardos Lilla Nikolett  Dancing Feet SE,  

11  Rácz Barna – Tóth Brigitta  Masters SE, Budapest 

FELNŐTT A   

No  Név  Tagszervezet  

1  Deli Alex – Sárfy Krisztina  Rock and Magic SE – Masters SE, 

Budapest 

2  Mészáros Gábor - Lengyel Bonita  Négy Muskétás - Rock And Magic  

3 Karácsony Zsolt – Szabó Nikoletta RÓK and Roll SE – DancEarth TSE 

SERDÜLŐ   

No  Név  Tagszervezet  

1  Kovács Kornél – Szőke Kitti  Tornádó – Musztáng SE, Budapest 



2  Ancsák Attila – Ökrös Júlia  Rock And Magic SE, Budapest 

3  Czetl Artúr Fülöp – Tapasztó Hanna  Galaxy R’n’R Klub, Szombathely 

4  Asbóth Barnabás – Cselédi Lili  Galaxy – Rocky Dilly RRC 

5  Kulacs Kristóf – Fartek Réka  HUNGARockY TE, Mosonmagyaróvár 

6  Deák Hunor – Szabó Alexandra  Musztáng SE, Budapest 

7  Radics Bálint – Pintér Laura  Musztáng SE, Budapest 

8  Ekler Kristóf – Veres Alíz  Musztáng SE – Pink Panthers TSE, 

Budapest 

9  Tarr Bálint - Tóth Nikol  Fortuna TSE, Gyöngyös  

10  Pór-Zselinszky Benedek – Pap Linda  Musztáng SE – Rock and Magic SE, 

Budapest  

11 Göncző-Dutkay Dániel – Balázs Boglárka Fortuna TSE, Gyöngyös 

JUNIOR   

No  Név  Tagszervezet  

1  Poór Dániel - Bárdosi Violett Dinamik SE, Ajka 

2  Záhonyi Patrik – Bradács Tamara  Masters SE, Budapest 

3  Gábor László – Szalai Alexa  Masters SE, Budapest 

4  Fodor Zsigmond Lázár – Kleizer Anna 

Evelin  

HUNGARockY TE, Mosonmagyaróvár 

5  Szabó Norbert – Dömötör Viktória  Rockin’ Board TSE, Budapest 

6  Meskó Patrik – Magyar Luca  Island Rock Csepel TSE, Budapest 

7  Juhász Olivér – Németh Zorka Dorka  HUNGARockY TE – Galaxy 

8  Nagy Bence – Lantos Lilla Négy Muskétás SE, Budapest 

9  Ancsák András – Fekete Petra  Rock And Magic SE, Budapest 

10  Halász Máté – Pászti Eszter  Fortuna TSE, Gyöngyös 

11 Neuherz Richárd – Zalaváry Enikő HUNGARockY TE – Galaxy 

  

KEREKESSZÉKES VERSENYTÁNC 

A 2018. év első negyedévében aktuális kerekesszékes válogatott keret a következő 

tagokból áll össze: 

Freestyle Szóló II. Pazzagli Ágnes Rita 

 Sárai Rita 

 Mészáros Gabriella 

 Kátai Virág 

 Ferenczi Tünde 

 Szilágyi Adrienn 

Freestyle Szóló I. Szilágyi Adrienn 



 Ferenczi Tünde 

Freestyle Duó I. 

Mester Csiki László/ Ferenczi 

Tünde  

Standard Duó I.  

Mester Csiki László/ Ferenczi 

Tünde  

Freestyle Csoport 

I+II  Para Dance Company 

Szóló mix II Sárai Rita  

 

 

3. A 2019. ÉVI TERVEZETT EREDMÉNYESSÉGI CÉLKITŰZÉSEK (EB, VB, 

VILÁGJÁTÉKOK)  

 

Versenytánc szakág  

Eredményesség szempontjából konkrét célunk, hogy a versenytánc szakágban a 

következő évben a kiemelt világversenyeken delegált versenyzőink a legjobb 

huszonnégy között végezzenek és amatőr latinban és professzionista standardben a 

legjobb hatban. Senior párosainktól döntős szereplés és éremszerző helyeket 

várunk. Továbbá a világranglistán a magyar párosok száma az első száz helyezett 

között megduplázódjon, és az első húszban legalább tíz párosunk fixen szerepeljen. 

A következő évben a formációs táncokban mind standard, mind latin-amerikai 

kategóriában célunk a nemzetközi sikerek fokozása, mindkét ágban a csapatok 

középdöntős helyezésének stabilizálása, lehetőség szerint a jelenlegi döntős 

eredmény megtartása.  

 

Versenytánc  

Szempontok  Darabszám  Verseny  Kategória  

Aranyérmek száma  0  EB, VB, EK, VK Felnőtt, utánpótlás  

Érmek száma  3  EB, VB, EK, VK Felnőtt, utánpótlás  

Pontszerző helyezések száma  10  EB, VB Felnőtt, utánpótlás  

 

Akrobatikus rock’n’roll szakág  

Szempontok  Darabszám         Verseny   Kategória  

Aranyérmek száma  8  Eb, Vb, Vk  Felnőtt, utánpótlás 

Érmek száma  8  Eb, Vb, Vk  Felnőtt, utánpótlás 

Pontszerző helyezések száma 20 Eb, Vb  Felnőtt, utánpótlás 

 

A 2017-es Világjátékok kimagasló eredményét követően kiemelt figyelmet kell 

fordítanunk arra, hogy a négy év múlva esedékes versenyig a lehetséges résztvevők 

minél jobb felkészítést kapjanak, és 2021-ben lehetőségük legyen felülmúlni az eddigi 

legsikeresebb szereplést 

 

 

 



4. EGYES SZAKMAI MUTATÓK TERÜLETÉN KITŰZÖTT CÉLOK  

 

Versenytánc szakág  

 

Az egyes szakmai mutatók területén kitűzött célok alapvetően minden ágban: 

- tánctechnikai tudás fejlesztése 

- fizikai állapot fejlesztése (gyorsaság, dinamika, erőnlét) 

- mentális képességek fejlesztése 

- versenyző párok és formációs csapatok számának növelése 

- nemzetközi sikerek növelése 

 

A táncsportban a válogatott kerettagok edzése, felkészítése alapvetően tagszervezeti 

kereteken belül zajlik. A külföldi és hazai szakemberek irányításával megtartott 

válogatott keretedzések és továbbképzések elsősorban a legújabb trendek és 

stílusirányzatok, technikák megismertetését szolgálják, de egyúttal minden esetben 

a hazai munka kontrollját is jelentik. A válogatott keretedzések célja többek között a 

technikai, taktikai tudásszint emelése, a fizikai állapot fejlesztése, mentális 

tulajdonságok erősítése, a motiváció és akarati tényezők fokozása. Ennek érdekében 

hazai és nemzetközileg elismert szaktekintélyek állandó bevonása szükséges.  

Egy válogatott szintű sportoló számára szükséges és elengedhetetlen a korszerű 

kiegészítő szakmai tevékenységek támogatása. A fitnesz, dietétika, sportorvosi 

felmérések, valamint sportpszichológia mind alapvető igényként merülnek fel a 

válogatott sportolók részéről. Ahogyan azt már korábban is említettük, a 

sportpszichológia talán a legfontosabb olyan terület, amelyre a táncosoknak 

pályafutásuk során gyakorta szükségük van. A válogatott keretedzéseken keresztül 

célunk a válogatott versenyzők további motiválása, a válogatott keret folyamatos és 

egyre eredményesebb működtetése, továbbá a gyakorlati munka mellett az 

előzőekben felsorolt kiegészítő tréningek, információk biztosítása az eredményesség 

növelése érdekében.  

Tervezzük a formációs munka felpezsdítését is a következő elvek alapján   

 

Formációs csapatokat összefogása  

o meghatározott időközönként „kerekasztal” megbeszélések szervezése a 

formációs csapatok trénerei számára (tapasztalatcsere, felmerült problémák, 

szükséges változtatások a versenyszabályzatban… stb.) 

o az egyesületi edzők szerepének meghatározása a közös célok elérése érdekében 

Képzések és oktatások szervezése a csapatoknak  

o kifejezetten formációs tudással és tapasztalatokkal rendelkező, nemzetközileg 

is ismert és elismert, esetleg formációs versenyeket is pontozó szakember(ek) 

felkérése a rendszeres időközönként megszervezett gyakorlati képzések 

lebonyolítására (Alexey Litvinov, Oroszország) 

o formációs csapatok két-két párosának részvétele a válogatott keret edzésein 

o felkészítő edzőtáborok szervezése 

Képzések és oktatások szervezése a trénereknek és a pontozóknak  

o a rendszeres időközönként megrendezésre kerülő pontozóbírói továbbképzések 

témakörei között szerepeljen a formáció is, elismert hazai szakemberek 

előadásainak keretein belül. 



Formációs Magyar Bajnokság és Ranglista sorozat szervezése  

o versenyévadonként egy formációs Magyar Bajnokság, és három formációs 

ranglista verseny megszervezése és lebonyolítása 

o a ranglista versenyek időpontjainak megállapításánál figyelembe venni a 

Magyar Bajnokság időpontját (Magyar Bajnokság előtt és után minimum 2 

hónap teljen el) 

o a kiemelt formációs versenyek helyszíneinek körültekintő megválasztása, 

figyelembe véve az esélyegyenlőséget az induló csapatok vonatkozásában (pl.: 

ne mindig ugyanazoknak a csapatoknak kelljen utazni, szállást foglalni… stb.) 

Lányformációk versenyrendszerének további támogatása és erősítése 

o cél: táncpartnerrel jelenleg nem rendelkező versenyzők bevonása a 

versenyrendszerbe, ezáltal a regisztrált létszám növelése, valamint a lányok 

tánctechnikai felkészülésének elősegítése a későbbi páros versenyzésre 

 

A versenytánc speciális területéről lévén szó, javasolt fenti témakörök, célok és 

feladatok területén a végleges változtatások előtt a formációs csoportok trénereivel 

történő egyeztetés.  

 

Válogatott keret tagjaink fejlesztése érdekében évente több alkalommal szervezünk 

központi edzőtáborokat hazai és nemzetközi szaktekintélyek bevonásával. A 

csoportos foglalkozások és közös edzések elsődleges célja sportolóink technikai, 

taktikai tudásszintjének emelése, a fizikai állapot fejlesztése (beleértve a gyorsaságot, 

állóképességet és az erőfejlesztést is), mentális tulajdonságaik és személyiségük 

fejlesztése, motivációjuk és akarati tényezőjük szinten tartása és fokozása. A 

válogatott tréningek kiváló terepet nyújtanak ezen területek fejlesztését szolgáló új 

technikák elsajátításához és gyakorlásához. 

A korábbi Utánpótlás Edzői Programot folytatni kívánjuk 2019-ben is. Bízunk benne, 

hogy több edző bevonása is megoldható lesz. A program edzői szakmai munkájukkal 

a szövetség által szervezett képzések, programok kidolgozásában, lebonyolításában 

folyamatosan részt vesznek. Ezen tevékenységükre a jövőben is számítunk. 

 

Akrobatikus rock’n’roll szakág  

Magyarország szakemberei több munkacsoportban is részt vesznek nemzetközi 

szinten. A 2014-ben bevezetésre került új pontozási rendszer kialakításban, 

oktatásában, valamint az új tagországok bevonására kialakított csapatokban.   

Ezekre a feladatokra nagyon büszkék vagyunk, és tervezzük a munkafolyamatok 

egy részének megvalósítását hazai helyszíneken a WRRC-vel együttműködve. 

(Nemzetközi pontozóbírói képzések, nemzetközi edzőtáborok hazai szakemberek 

vezetésével, stb.)  

Az akrobatikus rock'n'roll szakág részéről beállított két válogatott edzőtábor hivatott 

azon munkák (mentális tulajdonságok és motiváció fejlesztése, technikai tudásszint 

emelése) elvégzésére, amelyek nem minden esetben tudnak megvalósulni 

tagszervezeti szinten. Ezen eredmények elérésére, előadások kerülnek beépítésre a 

programba. Az elmúlt év sikere alapján 2018-ban is tervezzük, hogy a válogatott 

táborral egyidejűleg kerüljön megrendezésre minél több szakmai továbbképzés.   



Az egyesületi munka jelentőségét is meg kell említeni, mivel a munka (fizikai állapot 

fejlesztése, technikai tudásszint emelése stb.) oroszlánrésze ott zajlik.  

A korábbi Utánpótlás Edzői Programot folytatni kívánjuk 2019-ben is. Bízunk benne, 

hogy több edző bevonása is megoldható lesz. A program edzői szakmai munkájukkal 

a szövetség által szervezett képzések, programok kidolgozásában, lebonyolításában 

folyamatosan részt vesznek. Ezen tevékenységükre a jövőben is számítunk. 

 

A kerekesszékes táncsportban a válogatott kerettagok edzése, felkészítése 

alapvetően központosítottan folyt, célunk, hogy ez a jövőben elsősorban 

tagszervezeti kereteken belül történjen. Célunk, hogy a szövetségi szervezésben 

hazai (és lehetőség szerint később külföldi) szakemberek irányításával megtartott 

válogatott keretedzések és továbbképzések elsősorban a legújabb trendek és 

stílusirányzatok, technikák megismertetését szolgálják, de egyúttal minden esetben 

a hazai munka kontrollját is jelentsék. A válogatott keretedzések jövőbeni célja 

többek között a technikai, taktikai tudásszint emelése, a fizikai állapot (beleértve a 

gyorsaságot, állóképességet és az erőfejlesztést is) fejlesztése, mentális 

tulajdonságok erősítése, a motiváció és akarati tényezők fokozása kell, hogy legyen. 

A válogatott tréningek fő erőssége, hogy kiváló terepet nyújtanak ezen területek 

fejlesztését szolgáló új technikák elsajátításához és gyakorlásához.  

  

A kiegészítő területek közül a sportpszichológia talán a legfontosabb olyan terület, 

amelyre a táncosoknak pályafutásuk során gyakorta szükségük van. A válogatott 

keretedzéseken keresztül célunk a válogatott versenyzők további motiválása, a 

válogatott keret folyamatos és egyre eredményesebb működtetése, továbbá a 

gyakorlati munka mellett a kerekesszékes sportolók számára hasznosítható 

kiegészítő tréningek, információk biztosítása az eredményesség növelése érdekében.   

  



5. A FELKÉSZÜLÉS SZAKASZAI ÉS KIEMELT FELADATAI ÉVES BONTÁSBAN  

 

Versenytánc szakág  

 

A versenytáncban a felkészülési időszak a nyári hónapokra esik. Ilyenkor a 

versenyzők a tagszervezetek által szervezett edzőtáborokban készülnek fel az őszi  

versenyszezonra. A válogatott keret edzések egyikét – több napos tábor keretében – 

is  ennek a legfontosabb időszaknak a záró motívumaként tervezzük. Ez a nyári 

felkészülési időszak hivatott arra, hogy versenyzőink mind mentálisan, mind 

fizikálisan megerősödve, és egyéb kiegészítő sportágakkal és technikákkal 

megismerkedve vágjanak neki a szezonnak. Szeptembertől folytatódnak a 

kvalifikációs ranglista versenyek, illetve hétvégenként folyamatosan zajlanak a 

klubközi táncversenyek. A csúcsformát az év eleji Magyar Bajnokságokra kell 

időzíteni, hiszen az itt elért eredmény nagyon fontos a nemzetközi kvalifikáció 

szempontjából. Korosztályoktól függően a tavaszi és az őszi versenyszezonban 

zajlanak a legrangosabb világversenyek (EB, VB), így a versenytáncban nagyon 

nehéz a formaidőzítés, ugyanis szinte egész évben helyt kell állni, minden évszakra 

tevődik legalább egy, meghatározó verseny. Az éves bontásban az alapozó 

felkészülés szinte kizárólag a nyári időszakra tevődik.   

 

Akrobatikus rock’n’roll szakág  

Hónapok    

Január- február  Alapozó időszak, válogatott tábor 

Március- április  Területi versenyek 

Április- május- június  Országos-, nemzetközi versenyek 

Hónapok    

Július- augusztus  Egyesületi táborok, válogatott tábor 

Szeptember  Szintfelhozó időszak 

Október- november  Területi-, országos-, nemzetközi versenyek 

December  Technikai fejlesztési időszak 

 

 

 

 

 



Kerekesszékes versenytánc  

  

IDŐSZAK  FELKÉSZÜLÉSI SZAKASZ 

Január- február  alapozó időszak, bajnokság – kvalifikációs verseny 

Március- április  technikai fejlesztési időszak, felkészülési időszak 

Április- május- június  
kvalifikációs versenyek, nemzetközi nyílt versenyek 

 

Július- augusztus  egyesületi táborok, válogatott tábor 

Szeptember  szintfelhozó időszak 

Október- november  
kiemelt nemzetközi versenyek 

 

December  technikai fejlesztési időszak 

 

 

6. A VÁLOGATÁS ELVEI  

 

Versenytánc szakág  

Fontos célunk, hogy a versenyzők közül minél fiatalabb korban válasszuk ki a 

legjobb adottságokkal rendelkező és legtehetségesebb gyermekeket. Ennek 

érdekében a gyermek I, gyermek II és junior I korosztályú versenyzőket bevontuk a 

központilag szervezett válogatott keret edzés rendszerébe. Számukra korosztályukra 

specializálódott elismert sportszakemberek segítségét kérjük. Az eddigi évektől 

eltérően a szabálymódosítás szerint a válogatott keretet egy alkalommal év közben 

is felül fogjuk vizsgálni a továbbiakban. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy a 

világversenyeken folyamatosan a legjobb versenyzőink képviselhessék az országot. 

 

Akrobatikus rock’n’roll szakág  

Az akrobatikus rock'n'roll szakág felnőtt páros mezőnye sajnos nagyon kicsi, a 

válogatott keretben a ranglista első tíz felnőtt B párosa és az összes A kategóriás 

páros helyet kap.  

A jelenlegi válogatott alapvetően a felnőtt ’B’ és ’A’ osztályos sportolókból áll, de 

szükségesnek éreztük, hogy a keretet kibővítsük a két utánpótlás kategória (serdülő 

és junior), valamint a felnőtt ’C’ osztály táncosaival is. A keret bővítése beváltotta a 

hozzá fűzött reményeinket, így a válogatott keretek működtetését a jövő évben is 

ezen elvek alapján folytatjuk. Mivel a felnőtt kategóriák nem tánctudás szerint, 

hanem akrobatikus elemek megengedett szintje alapján vannak megkülönböztetve, 



ezért nagyon fontos, hogy az alacsonyabb kategória legsikeresebb párosai számára 

segítséget nyújtsunk a kategóriaváltáshoz.  

A válogatottba meghívott táncosokat két csoportban képzeljük el:  

o kiemelt válogatott páros (minden kategóriából a három legjobb páros a 

ranglista alapján)  

o válogatott páros (ranglistahelyezés alapján meghívott párosok)  

A különböző csoportok költségtérítés és szakmai irányítás szempontjából is eltérő 

szintet jelentenek. A válogatás részleteit a válogatott keret tagokról szóló korábbi 

fejezetben ismertettük részletesen.  

A kerekesszékes válogatott keret összeállításának irányelveire és 

szabályrendszerére vonatkozóan még nem készült írásos előterjesztés, a válogatott 

kereteket a fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag állította össze. Tekintettel 

arra, hogy az elmúlt néhány év elsődleges célja a hazai bázis létrehozása, a 

versenysport megalapozása volt, bő válogatott keret került kialakításra. A válogatott 

keret tagjainak szövetségi szinten nyitott és ingyenes képzéseket tartottunk, ezzel is 

biztosítva az érdeklődő sportolók és szakemberek részére a bekapcsolódási 

lehetőséget a szakmai munkába. A válogatott keret összeállítására vonatkozó 

szabályrendszer kialakítása még egy jövőbeli feladat, amint elkészült és elfogadásra 

került, haladéktalanul megküldjük a Magyar Paralimpiai Bizottság részére.   

 

 

 

7. A SPORTÁG UTÁNPÓTLÁS HELYZETE  

 

Versenytánc  

 

A táncsportban az utánpótlás nevelés elsősorban tagszervezeti keretek között zajlik. 

Az iskolai oktatási rendszerben jelenleg elsősorban az alapfokú művészeti iskolák 

munkássága révén jelenik meg a táncoktatás, amelyek közvetítésével a tanulók a 

táncot inkább művészeti oldaláról ismerik meg. Ez azonban sport szempontból is 

komoly jelentőséggel bír, ugyanis az utánpótlás nevelésben fontos szerep jut a 

művészeti iskoláknak, ahonnan a tehetséges fiatalokat a sportszerűen gyakorolt tánc 

vagy a versenysport felé lehet irányítani. Támogatjuk, hogy a művészeti iskolás és 

tánciskolás gyerekek is folyamatosan bekapcsolódjanak a versenyszerű sportolásba, 

célunk az ehhez szükséges feltételek megteremtése és szabályrendszer megalkotása, 

ezzel is folyamatosan növelve az igazolt versenyzők létszámát.  

 

A szövetség célja a táncsport népszerűsítése az alap-, a közép-, és felsőfokú oktatási 

intézményekben tanulók körében, célunk, hogy a tanulók a táncra ne csak úgy 

tekintsenek, mint művészeti tevékenységre, hanem mint alternatív sportolási 

lehetőségre. További cél, hogy az iskolai testnevelés keretein belül minél több 

intézményben jelenjen meg az alapfokú tánctanítás.  

 

Az igazolt versenyzők létszámának területi megoszlását vizsgálva megállapítottuk, 

hogy az nem mutat egységes képet, néhány megyében a táncsport igencsak 



alulreprezentált. Tervünk és feladatunk az alacsony létszám okának vizsgálata 

ezeken a területeken, és az eredmény függvényében a szükséges lépések megtétele, a 

feltételek megteremtése a helyi szakemberek és szervezetek bevonásával és szövetségi 

segítségnyújtással (oktatók, népszerűsítő rendezvények szervezése, stb…)  

 

Utánpótlás-nevelés területén tervezett további javaslatok a versenysportban:  

- utánpótlás korú gyerekek felmérése  

- az utánpótlás korú párosok korosztályok szerinti besorolása: gyerek I, gyerek 

II, junior I, junior II, ifjúsági  

- azon párosok kijelölése, akikkel hosszú távon lehet gondolkodni eredményeik 

miatt  

- az edzőkkel és a szövetségi kapitánnyal való egyeztetés a közös munka 

érdekében (miután az edzők a szülőkkel egyeztettek)  

- az út kijelölése a célok elérése érdekében  

Utánpótlás növekedése terén céljaink  

- elsődleges a meglévő utánpótlás korú gyerekek megtartása  

- új tagok bevonása (művészeti iskolák, szabadidős táncok)  

- jó kapcsolat kiépítése a művészeti iskolás tanárok és az egyesületvezetők 

között  

Sportág utánpótlás helyzete (április 30) 

Sajnos jelenleg nagyon kevés páros versenyez:  

Gyerek I: 11 páros  

Gyerek II: 54 páros  

Junior I: 83 páros  

Junior II: 107 páros  

Ifjúsági: 152 páros  

 

Az utánpótlás korúakat alapvetően két csoportba lehet sorolni:  

1. akik nem régóta táncolnak, főleg kis versenyeken vesznek részt, és nem látják 

azt, ha eljutnak egy magasabb szintre, milyen munka, elismerés és anyagi 

ráfordítás kell. Ezek a párosok között vannak, akik el sem szeretnének jutni a 

magasabb szintre, elégedettek azzal, hogy egy-egy versenyen részt vesznek és 

viszonylag jó eredményt érnek el. Ebben a csoportban a másik részük többnyire 

tanári ösztönzésre szeretne eljutni a legmagasabb szintre, és meg is tesznek 

mindent annak érdekében.  

2. akik részt vesznek a Magyar Bajnokságon 2018-ban:  

Gyerek I-II standard 12 pár, latin 16, 8T 12 pár  

Junior I standard 7, latin 10, 10T 8 pár  

Junior II standard 11 pár, latin 20, 10T 11 pár  

Ifjúsági standard 15 pár, latin 23 pár, 10T 13 pár  

 

Ők azok, de ezek közül is inkább a Junior I első három, és Junior II, Ifjúsági párosok, 

akik nagyjából tudják, hogy milyen áldozatok kellenek, és csak sejtik, milyen anyagi 

ráfordítás, hogy továbbléphessenek.   

Jelenleg ezek a párosok, akikre oda kellene figyelni szövetségi szinten. A Junior II és 

Ifjúsági Világbajnokságokon elért eredmények arra adnak okot, hogy segítenünk kell 

őket.   



 

Kiemelt feladatok:  

- párosok jobb felkészültségének segítése magyar-külföldi tanárok 

segítségével  

- sportdiplomácia javítása (világversenyen magyar pontozóbírók)  

- anyagi segítség (világversenyekre való kiutazás költsége, esetleg 

felkészülési költség, órázások díjának csekély átvállalása)  

Az összeget a továbbképzések száma, a szakemberek (külföldi, magyar), a válogatott 

edzések száma határozza meg, egy nemzetközi tréner csoportos óradíja 100 eurotól 

akár 250 euróig is terjedhet.  

 

Akrobatikus rock’n’roll  

Az akrobatikus rock'n'roll szakág utánpótlás helyzete rendkívül jó: nagyon sok 

páros és formáció vesz részt a versenyeken, az egyetlen probléma, amit nem sikerült 

még megoldani, hogy a páros versenyzők nagyobb számban jussanak el felnőtt 

kategóriákba. Ennek érdekében a lányok korai kiválasztására lenne szükség, hogy 

időben elkezdődhessen a felkészítésűk.  

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 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. Ha lehetőséget biztosítunk a serdülőknek és junioroknak, hogy 

a felnőtt kategóriák top párosaival készüljenek, az a szakmai fejlődésen túl nagyon 

komoly ösztönzést is jelenthet.  

Az MTáSZ a következő időszakban 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. 

 

Kerekesszékes versenytánc  

Jelenleg kevés kerekesszékes sportolóval van közvetlen kapcsolatunk szövetségi 

szinten. Elsődleges feladatunk az országos helyzet felmérése, majd a felmérés 

eredményének ismeretében az utánpótlás bővítésre és nevelésre vonatkozó 



stratégiánk kialakítása és a feladatok meghatározását követően az azok 

megvalósításához szükséges erőforrások előteremtése.  

  

A kerekesszékes táncsportban alapvető célkitűzésünk, hogy az utánpótlás nevelés 

elsősorban tagszervezeti keretek között történjen. Az utánpótlás helyzet javítása 

érdekében legfontosabb céljaink és feladataink:  

- fiatalabb kerekesszékes sportolók bevonása a sportágba,  

- szabadidősport bázisunk növelése a sportág népszerűsítésével,  

- meglévő sportolóink technikai tudásának bővítése, fizikai állapotuk 

javítása, - az utánpótlás bázisra támaszkodva versenyzői létszámunk 

növelése.  

 

 

8. A VÁLOGATOTT KERETBE VALÓ BEKERÜLÉS SZABÁLYAI 

 

A válogatott keretbe történő bekerülés valamin abból kikerülés feltételeit, 

követelményeit a Magyar TáncSport Szakszövetség szabályzataiban részletesen 

meghatározza. 

 

 

9. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, SPORTORVOSI HÁLÓZAT, SPORTTUDOMÁNYOS 

HÁTTÉR  

 

A Szövetség nem rendelkezik saját sportorvossal, sportegészségügyi háttérrel. 

Sportversenyeinken a területileg illetékes sportegészségügyi szakemberek biztosítják 

a sportorvosi ügyeletet. Sportolóink a törvényben meghatározott rendszerességgel 

vesznek részt sportorvosi vizsgálaton. A Sportkórház által válogatott sportolóinknak 

biztosított fizikális (terheléses) és klinikai vizsgálat lehetőségével eddig igen kis 

arányban éltek versenyzőink, ezen a közeljövőben mindenképpen változtatni 

szeretnénk.  

  

A válogatott keret mellett a Szövetség mindezidáig külön egészségügyi szakembert 

nem foglalkoztatott, a válogatott képzésekhez kapcsolódóan eseti és tájékoztató 

jelleggel szerveztünk sportegészségügyi (pl. táplálkozástudományi, antidopping) 

előadásokat.  

  

 

10. A SPORTÁG DOPPINGELLENES KÜZDELME  

  

Szövetségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a doppingellenes szabályokat 

maradéktalanul betartsa, illetve versenyzőivel, sportszakembereivel betartassa. A 

doppingellenes tevékenységben résztvevő szervezetekkel szövetségi megbízottként a 

főtitkár tartja a kapcsolatot. A szövetség doppingellenes tevékenységben a saját 

megrendelésre történő rendszeres ellenőrizések mellett elsősorban a tájékozatlanság 

miatti doppingvétségek megakadályozására fekteti a hangsúlyt folyamatos 

tájékoztató és felvilágosító tevékenysége révén. A Világjátékokra készülő, és arra 



kvalifikációt szerzett sportolóinkra és válogatott versenyzőinkre folyamatosan kiemelt 

figyelmet fordítunk.  

  

Mivel a táncsport nem tartozik a dopping-érzékeny sportágak közé, emiatt a sportágat 

űzők talán az átlagosnál kevesebb ismerettel rendelkeznek a doppinggal összefüggő 

ismeretek terén. Emiatt doppingellenes prevenciós munkánk révén szeretnénk 

biztosítani, hogy sportolóink között ne legyen olyan, aki tájékozatlansága miatt esik 

doppingvétség bűnébe.   

  

Doppingellenes céljaink elérése érdekében a Magyar Antidopping Csoport 

munkatársainak közreműködésével évente szervezünk dopping megelőzéssel 

kapcsolatos tájékoztató előadásokat tagszervezeteink, szakembereink és 

versenyzőink részére, amelyek az eddigi tapasztalataink alapján igen hatékonynak 

bizonyultak. Kiemelt versenyeinken továbbra is folytatjuk a szövetségi megrendelésre 

történő dopping-ellenőrzések végzését. Kifejezetten a kerekesszékes sportolók 

számára külön előadásokat nem szervezünk, számukra a jövőben is a központilag 

szervezett tájékoztatókon biztosítjuk a részvételi lehetőséget.  

  

 

11. SPORTDIPLOMÁCIAI  FELADATOK,  A  SPORTÁG 

NEMZETKÖZI TISZTSÉGVISELŐI  

  

Nagy örömünkre, hosszú évek után mindkét TáncSport Világszövetség (WDSF, 

WRRC) van magyar tisztségviselő. Az akrobatikus rock and roll szakág 

világszövetségének (WRRC) elnökségében Kis Katalin oktatásért felelős alelnökként, 

a versenytánc szakág frissen létrehozott Európai Szövetségébe Sándor Zoltánt 

választották be elnökségi tagnak. Emellett nemzetközi pontozóbírói licence-szel a 

versenytánc szakágban 23 fő, az akrobatikus rock’n’roll szakágban 5 fő rendelkezik. 

Nemzetközi pontozóbírónkat rendszeresen foglalkoztatják nemzetközi kiemelt és open 

versenyeken.  

  

Mint minden sportágban, a táncsportban is fontos szerepet játszik a sportvezetők 

diplomáciai tevékenysége a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésben. 

Ennek érdekében a Magyar TáncSport Szakszövetség rendszeresen képviselteti magát 

mindkét szakágának nemzetközi közgyűlésein, a Szövetség elnöke, főtitkára vagy az 

elnökség által megbízott képviselőjén keresztül. A közgyűlések között a nemzetközi 

szövetséggel és azok tagszervezeteivel a kapcsolattartás elsősorban telefonon, emailes 

levelezés útján történik. A nemzetközi kapcsolattartásban fontos szerepet töltenek be 

a nemzetközi versenyek, ahol pontozóink, szakembereink, tisztségviselőink 

közvetítésével nyílik lehetőség a kapcsolattartásra, tapasztalatcserére.   

  

Jelenleg egy generációváltás zajlik úgy a magyar, mint a nemzetközi táncszövetség 

elnökségében is. A jövőben arra törekedünk, hogy mindkét szakág nemzetközi 

szövetségénél az elmúlt évek magyar világbajnokai meghatározó szerepet töltsenek 

be, ezzel is segítve az fiatal tehetségeink sikeres szereplését a nagy nemzetközi 

megmérettetéseken. Rendkívül fontos feladatunk szomszédos országainkkal való 

szorosabb együttműködés, amely felöleli az alábbi területeket: kiemelt versenyeken 



pontozóbírók cseréje, közös képzések, versenyszabályzatunk, ruha és 

figurakatalógusunk összehangolása. Aktív részvétel a nemzetközi szakmai 

szervezetekben.  

  

Az IPC tisztségviselői szakágaink nemzetközi közgyűlései közül a WDSF közgyűlésén 

képviseltetik magukat. A nemzetközi kapcsolattartásban fontos szerepet töltenek be 

a nemzetközi versenyek, ahol pontozóink, szakembereink, tisztségviselőink 

közvetítésével nyílik lehetőség a kapcsolattartásra, tapasztalatcserére. A 

kerekesszékes táncsport területén a nemzetközi kapcsolattartás részben a Magyar 

Paralimpiai Szövetségen keresztül, részben az MTáSZ irodáján keresztül történik. 

Jelenleg a kerekesszékes táncsporthoz kapcsolódó területen nincsen tisztségviselőnk 

semmilyen nemzetközi szervezetben.  

  

További terveink a nemzetközi tevékenység területén  

➢ 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.   

➢ A 2019. 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 2019. elején.   

 

 

12. A SPORTÁG LÉTESÍTMÉNY HELYZETE  

  

A hazai rendezésű kiemelt nemzetközi versenyeket tagszervezeteink és a szövetség 

maga is a nemzetközi igényeknek és szabályoknak megfelelő körülmények 

biztosításával rendezik. Ezen versenyek megrendezésére a már jelenleg is 

rendelkezésre álló hazai sportlétesítmények nagy része kiválóan alkalmas. Az elmúlt 

évek során több hazai településen is került megrendezésre nemzetközi szintű 

táncsport verseny, egyes sportlétesítményeink már több évtizede adnak otthont 

kiemelt rendezvényeinknek.   

  

Fentiek alapján elengedhetetlen középtávon egy saját üzemeltetésű pályázati úton 

épített, hosszabb távon bérelt, vagy tartós használatba térítésmentesen átadott 

Nemzeti Edzésközpont létrehozása. Megfontolandó önkormányzati, vagy állami 

együttműködés kialakítása a cél elérése érdekében.   

  

Rövidtávon pályázati, vagy szponzori forrásból bérelt létesítményben kell a 

feladatokat megvalósítani. Rendkívül fontos ezen a területen is az 

önkormányzatokkal való korrekt együttműködés, mert egyesületeink döntő többsége 



az általuk működtetett létesítményeket használja. Saját tulajdonú Nemzeti 

Edzésközpont létrehozása egyszeri 400-500 MFT-ból, majd évi 10-15 MFT működési 

költségből megvalósítható. Mindez pályázati lehetőség bevonásával 20 % önerővel, 

önkormányzati együttműködéssel megvalósítható lenne.  

  

  

13. A SZÖVETSÉG ÉS AZ EGYESÜLETEK KAPCSOLATA  

  

A szövetség vezetése részéről az elnökség törekszik a szoros kapcsolattartásra a 

tagszervezetekkel. Ha lehet, minden magyarországi versenyen legalább egy elnökségi 

tag jelenlétét kívánjuk biztosítani, ezáltal a helyszínen szerezhetünk közvetlen 

tapasztalatot a sikeres lebonyolítással vagy a nehézségekkel kapcsolatban. A 

versenyeken a klubvezetők és trénerek nagy számban jelennek meg, és a közvetlen 

kapcsolattartás ezeken a rendezvényeken keresztül valósítható meg a 

leghatékonyabban. A tagszervezetek felé a szövetség elektronikus levelezés 

formájában ad tájékoztatást az aktuális pályázati és továbbképzési lehetőségekről. A 

regionális nagyobb tagszervezeteket személyesen keresik fel az elnökség tagjai, és a 

sikeres egyesületi modelleket próbálják a még fejlődésben lévő kisebb tánciskoláknak 

átadni.  

  

A szokásos adminisztrációs tevékenység mellett az alábbi területek fejlesztése 

javasolt: aktuális információk küldése, képzések biztosítása, versenyrendezés 

támogatása, pályázati tevékenység segítése, összefogása. Fontos, hogy az elnökségből 

legyen aktív, hatékony felelőse egy-egy térségnek, egy szakfeladatnak, egyértelmű és 

gyors legyen a problémákra való reagálás. A kapcsolattartás módja: személyes, email, 

honlap, hírlevél. Komoly és gyorsan elvégzendő feladat egy modern honlap, nevezési 

és adminisztrációs program megvalósítása, mely 2-4 MFT-ba kerül.  

  

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.   

  

Sajnos egyelőre a kerekesszékes táncsporthoz kapcsolódó szakmai munka csupán 

egy tagszervezetünknél illetve olyan másik egyesületnél folyik, amely nincs tagsági 

jogviszonyban a Magyar TáncSport Szakszövetséggel. Célunk minél több 

tagszervezetünk bevonása a kerekesszékes táncsportba illetve a fogyatékosok 

táncsportjával foglalkozó egyesületek beléptetése Szövetségünkbe.  

  

A Magyar Paralimpiai Bizottsággal történő együttműködésünk folyamatos, célunk itt 

is a minél szorosabb és hatékonyabb munkakapcsolat kialakítása, illetve fenntartása. 

Beszámolási és elszámolási kötelezettségeinknek igyekszünk minden esetben 



határidőre eleget tenni és folyamatosan részt venni a sportági konzultációkon, 

tájékoztatókon. 

 

 

14. A FELKÉSZÜLÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK  

 

Versenytánc  

A válogatott keretedzések közötti időszakban a válogatott kerettel kapcsolatos 

munka az edzőkkel történő folyamatos konzultációval és a versenyeredmények 

elemzésével történik. Nagyon fontos szakmai szempont a válogatott versenyzők 

részére a nemzetközi versenytapasztalat, amely nélkül nem várható el kimagasló 

eredmény táncosainktól. Ehhez sokkal több versenyzésre lenne szükség, amely 

további anyagi források bevonását teszi szükségessé.  

 

Amint már említettük, a tánc mint sporttevékenység elsősorban tagszervezeti 

keretek között zajlik, emiatt nagyon fontos a tagszervezetek anyagi támogatása, 

hogy megfelelő körülmények között készülhessenek párosaink a versenyekre.  

 

Akrobatikus rock’n’roll  

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 kívánjuk tenni szakemberek, táncosok 

számára – edzéslátogatás formájában. Ez a lehetőség vonatkozik a válogatott 

számára nyújtott elméleti előadásokra is.  

A felkészülést sajnos nagyban befolyásolja, hogy kiemelt versenyeket megelőzően 

milyen nemzetközi szereplésre van lehetősége a párosoknak. A sportolókra nagyon 

komoly anyagi terhek hárulnak, mivel a versenyek teljesen önköltségesek (a rendező 

nem biztosít semmit), a szövetség szűkös anyagi helyzete miatt pedig a delegálások 

támogatása csekély. A válogatott sportolók felkészülését jelentősen javítaná, ha a 

versenyeztetés nem önköltségen működne szinte teljes mértékben.   

A válogatott képzés tervezett tematikája:  

- közös edzések  

- egyéni edzések  

- sportpszichológus előadása – személyes konzultáció lehetősége  

- dietetikus előadása – személyes konzultáció lehetősége  

- gyógytornász/masszőr előadása – személyes konzultáció lehetősége  

- más táncműfaj oktatása – elsősorban jazz-training  

torna- és trambulinoktatás 

 

Kerekesszékes versenytánc  

Terveink szerint a jövőben a válogatott keretedzések közötti időszakban a válogatott 

kerettel kapcsolatos munka az edzőkkel történő folyamatos konzultációval és a 



versenyeredmények elemzésével történik majd. A magas színvonalú és folyamatos 

felkészítés mellett nagyon fontos szakmai szempont a válogatott versenyzők részére 

a nemzetközi versenytapasztalat, amely nélkül nem várható el kimagasló eredmény 

táncosainktól. Ehhez sokkal több nemzetközi versenyen való részvételre lenne 

szükség, amely további anyagi források bevonását teszi szükségessé.  

  

Sportszakembereink számára évente több 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 edzéseket a jövőben is nyitottan kívánjuk megrendezni, amely lehetőség 

vonatkozik a válogatott számára nyújtott elméleti előadásokra is.  

  

15. ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK  

  

Reméljük az anyagunkban már fentebb megemlített sportközpontok használatában 

segítségünkre lesz a NVESZ és ténylegesen azonos feltételek mellett tudjuk 

sportolóink részére biztosítani a felkészülést. Szeretnénk, ha az NVESZ kidolgozná 

a sportolóink világversenyen (Eb, vb) való részvételének lehetőségét egy különálló 

finanszírozási rendszeren belül. Szövetségünk szűkös anyagi lehetőségei miatt több 

versenyzőnket, akik a világranglista első húsz helyén állnak, nem tudtuk és tudjuk 

teljes támogatással kiutaztatni a rendezvényekre.  

  

 

Budapest, 2018. május 3. 

 

 
Sági István 

elnök 


