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A Magyar TáncSport Szakszövetség 2019. május 15-ei tisztújító közgyűlésén megválasztotta a 

szakszövetség új tisztségviselőit, akik így a következő 3 évben lehetőséget kaptak arra, hogy az 

MTáSz céljainak, víziójának elérését előtérbe helyezve irányítsák a Magyar TáncSport 

Szakszövetség működését.   

 

Az MTáSz stratégiájának elsődleges célja a széles társadalmi elfogadottság mellett, az 

utánpótlás (6-18 éves korosztály) széleskörű fejlesztése, az egészséges életmódra, a fair-play 

szellemében történő egészséges versengésre nevelése, a kerekes székes, szabadidős, valamint 

új szakágként az autentikus-, modern- és divattáncos rétegek integrálása a magyar táncsport 

rendszerébe az MTáSz égisze alatt.  

 

Magyarországon jelenleg közel 9000 embernek van versenyengedélye, hozzávetőleg 100 000 

ember űzi a sportágat komolyabb szinten, de nem versenyszerűen, és megközelítőleg 300 000 

különböző táncformákban táncoló sportoló van.  

A sportág akkor válhat itthon is piacképes, önfenntartó sportággá, ha stabil lábakon áll és 

megfelelő stratégiai tervezés mentén, felzárkózunk a környező országok mellé infrastruktúra, 

oktatás és működés terén. 

A táncsportnak nagyon sajátos a helyzete, hiszen a sportág önmagában piacképes, egyes 

területei önfenntartóak, sőt profittermelőek is lehetnének, azonban ehhez jelenleg még nem 

minden feltétel adott. Ezek megteremtése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a sportot 

versenyszerűen űzők tábora folyamatosan növekedjen. 

 

 

VERSENYTÁNC SZAKÁG SZAKMAI TERVE 

 

Válogatott keretek  

Kiemelten fontosnak tartjuk a nemzeti válogatott keret kiválasztását, és a kiválasztott 

tehetségek gondozását. A szakági válogatott keret edzései külföldi trénerek, hazai eredményes 

szakemberek és neves sporttudományi és egyéb szakemberek bevonásával történik. 2022-ben - 

a megelőző év pozitív tapasztalatai alapján – folytatni szeretnénk a munkát az alábbi 

szakemberekkel: 

 

• Catia Vanone 

• Julie Fryer 

• Sándor Judit 

• Juhász Ágnes 

• Lengyel Claudia 

• Kisteleki Károly 

 

Alkalmi jelleggel további szakemberek bevonására is sor kerülhet. 

 

A válogatott keret képzések célja 2022-ben is – a járványhelyzethez igazodva – a magyar 

válogatott párosok folyamatos technikai, fizikai és mentális képzése, igazodva a párosok, 
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csapatok aktuális felkészültségéhez és eredményességéhez. A képzéseket jelenléti formában 

tervezzük megtartani, de - a megelőző év tapasztalatai alapján - szükség szerint online módon 

is kivitelezhető az oktatás és képzés. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és elemezzük hazai és külföldi versenyeiket, azon való 

teljesítményüket.  

A keretedzések célja 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 a trénereik kezébe, melyeket a 

jövőben jól tudnak hasznosítani a párosok fejlődésének érdekében.  

 

Válogatott edzések tervezete 

• kora tavaszi szezonban egy alkalommal (szükség esetén Zoom alkalmazáson 

keresztül) az utánpótláskorú válogatott versenyzők számára 

• késő tavaszi szezonban egy alkalommal (szükség esetén Zoom alkalmazáson 

keresztül) minden válogatott versenyző számára 

• nyári válogatott tábor (3-4 napos) szervezése minden válogatott versenyző számára 

• őszi-téli időszakban egy alkalommal az utánpótláskorú válogatott versenyzők számára 

• formációs válogatott képzések egy évben egy-két alkalommal külföldi trénerrel  

 

Oktatás, szakemberképzés területén az oktatásért és továbbképzésért felelős elnökségi tag 

aktív közreműködésével  

• 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 Főiskolával és a Semmelweis 

Testnevelési Egyetemmel. A tervek között szerepel az MTáSZ égisze alatt szervezett 

képzés is. 

• 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. 

Ennek érdekében került bevezetésre minden évben egy plussz, gyakorlati, helyszíni 

jelenléttel összekötött képzés a döntnöki kar számára.  

• 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.  

• Nemzetközi pontozóbírói licencet kiváltók számának növekedése is a célok közé 

tartozik.  

 

Utánpótlás létszámának növelése, tömegbázis biztosítása  

A járványhelyzet – ahogy ez minden sportág vonatkozásában elmondható, megfigyelhető – a 

mi műfajunkat is érzékenyen érintette. Csökkent az érdeklődés, sportágunk iránt. Ezt a 

folyamatot meg kell állítani, lehetőség szerint vissza kellene fordítani! 2022-ben is célunk az 

utánpótlás létszámának növelése.  
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• 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. 

Számos esetben tettük nyitottá, ezáltal elérhetővé az utánpótláskorú versenyzők 

számára kiírt válogatottkeret képzéseket.  

• Az utánpótlás nevelés területén kitűzött legfőbb cél a létszám növelése, új táncosok 

megtalálása, motiválása. Ennek eléréséhez az egyesületi szakemberekkel való szoros 

együttműködés szükséges.  

• Részben az utánpótlás létszámának növelését, illetve a meglévő, de párral éppen nem 

rendelkező versenyzők megtartását célozza a szóló lány kategóriák bevonása a 

versenyrendszerbe. 

Formációs táncok népszerűsítése:  

Ezen a téren legfontosabb feladatunk a formációs műfaj megismertetése a versenytánccal 

foglalkozó sportszervezetekkel. A jelenleg utánpótlásképzéssel foglalkozó egyesületek 

működését, sikereik okait vizsgálni kell. Szakmai segítségnyújtást kínálunk neves külföldi 

tréner személyben. Terveink között szerepe a válogatott keretbe bevonni az utánpótláskorú 

formációs táncosokat, illetve edzőiket is.  

 

Versenyzőink eredményességének növelése  

Nemzetközi kapcsolatok elmélyítése  

• 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. 2021-ban a Magyar Bajnokságokkal 

egybekötve az MTáSZ ismételten WDSF Open versenyeket, esetleg Világbajnokságot 

szeretne rendezni. A hazai rendezésű WDSF versenyeken való részvétel a válogatott 

keret sportolóinak a szabályzatban meghatározott módon, és számban kötelező, illetve 

2020-tól alapvetöen befolyásolja a ranglista pontok alakulását is. 

• Az élsport területén a szövetség legfontosabb feladata, hogy a nemzetközi versenyeken 

a lehető legmagasabb szinten képviseljék hazánkat versenyzőink. 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.  

• Kiemelten fontosnak tartjuk a nemzeti válogatott keret kiválasztását, és a kiválasztott 

tehetségek gondozását. A szakági válogatott keret edzéseinek külföldi trénerek, hazai 
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eredményes szakemberek és neves sporttudományi és egyéb szakemberek 

bevonásával történik, és ezt kívánjuk folytatni a 2021-es évben is. A 2020-es 

gyakorlatot folytatva 2021-ben ismét szeretnénk az utánpótlás korosztály fejlesztését 

külön, kifejezetten ennek a korosztálynak szervezett képzésekkel támogatni. 

• Részben a nemzetközi kapcsolatok elmélyítését, részben a hazai pontozóbírók 

lehetőségeinek növelését célozza a tervek között szereplő nemzetközi pontozóbírói 

továbbképzés. 

 

Ösztöndíjprogram a tehetségek gondozására:  

• 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 legalább részben átvállalja a felelős 

rendszer, azaz az MTáSZ. 2022-ben ismét 5-7 párost szeretnénk bevonni 

ösztöndíjprogramunkba, melynek keretösszegét is emelni tervezzük. 

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

táncoknál nem elegendő az utánpótlás korosztálya, ezért a jövő évben is pályázattal 

szeretnénk ösztönözni azon junior korcsoportú formációs csapatokat, akik 2022-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 az 

elmúlt évhez hasonlóan az elért eredmény és kiemelt verseny távolságától tesszük függővé, 

ezen felül év végén eredményességi támogatást is osztanánk.  

 

Terveink az iskolai, diák és egyetemi sport területén  

Konkrét tervek a 2022-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 (járványhelyzet függvényében) 

3. Együttműködés kiépítése az Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel.  

4. Spotág népszerűsítése a Budapesti Nagy Sportágválasztó eseményein.  

 

Világjátékok 2022 

A Világjátékokra való felkészülés, illetve a Világjátékokon való részvétel kiemelt figyelmet 

érdemel. 
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PONTOZÓBÍRÓI KÉPZÉSEK, BESOROLÁSOK VÁLTOZTATÁSÁNAK 

TERVEZETE 

Versenytánc szakágának pontozóbírói és számlálói feladatok ellátásáról szóló szabályzat és 

mellékleteinek módosítása egyeztetéssel. 

 

2022-től életbe lépő változások tervezete a versenytánc szakág pontozóbírói besorolásában.  

„A” kategória  

- MTáSZ által szervezett pontozóbírói képzésen való részvétel és vizsga 

- A képzés időtartama 50 óra (15 óra standard, 15 óra latin, 15 óra formáció, 5 óra 

kűr) 

- Tartalma: egyéni, formációs és kűr kategória 

- Az „A” kategóriás besorolást elért pontozóbírók 3 évente kötelesek megújítani 

képzésüket és vizsgájukat. 

- Jelentkezés feltétele: kidolgozás alatt 

„B” kategória 

- MTáSZ által szervezett pontozóbírói képzésen való részvétel és vizsga 

- A képzés időtartama 30 óra (15 óra standard, 15 óra latin) 

- Tartalma: egyéni 

- A „B” kategóriás besorolást elért pontozóbírók 3 évente kötelesek megújítani 

képzésüket és vizsgájukat. 

- Jelentkezés feltétele: kidolgozás alatt 

„C” kategória 

- MTáSZ által szervezett pontozóbírói képzésen való részvétel, évi legalább 3 

alkalommal az 5 szervezett képzésből 

- A „C” kategóriás besorolást elért pontozóbírók évente kötelesek megújítani 

képzésüket. Részükre vizsgázási kötelezettség nincs. 

- Jelentkezés feltétele: kidolgozás alatt 

 

Pontozóbírói kijelölések menete: 

- Magyar Bajnokságokra: kizárólag „A” kategória jelölhető 

- Országos és Területi Bajnokságokra: legalább „A” és „B” kategória jelölhető. 50%-ot 

meghaladóan „A” kategória 

- Klubközi versenyekre: valamennyi kategória jelölhető, arányosítás nincs 

A pontozóbírói képzésben érintettek értesítésének tervezete 2022. február hónapban (A, B, C 

kategória számára) és a képzéseket 20222. március – április hónapban tervezzük elkezdeni. 

Az éves képzésnaptár kiküldése 2022. január hónapban történik meg, mely tartalmazza az 5 

db MTáSZ által szervezett képzés időpontját. A besorolások várható összegzése 2022. végén 

fog történni és az új szisztéma kezdete 2023. január 1. 
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AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SZAKÁG SZAKMAI TERVE 

 

A 2022-es év megtervezése nagy kihívást jelent számunkra. Az elmúlt két év történéseit 

figyelembe véve, szinte lehetetlen összeállítani egy olyan tervet, amelyben 100%-ig bízni is 

tudunk. Ezt nehezíti a körülmény, hogy az év folyamán tisztújító közgyűlés lesz, ami 

befolyásolhatja az elnökség, a szakág és a bizottságok összetételét, munkáját.  

Olyan alap tervet készítettünk, amely az év folyamán könnyen tud alkalmazkodni az esetleges 

változásokhoz és inkább egy stabil alap ahhoz, hogy a folyamatos munka haladjon. Kiemelt 

projektek:  

 

• Képzések 

• Hazai versenyrendszer működtetése 

• Utánpótlás helyzete 

• Válogatott keret  

• Világjátékok 2022 

• Nemzetközi rendezvények  

 

Képzések 

Az új felnőttképzési rendszer a szakemberképzésre hatással volt. A kényszerű váltást 

kihasználva új követelményrendszert dolgoztunk ki, mely reményeink szerint még magasabb 

színvonalú képzést fog biztosítani a leendő edzők számára. Az új oktatási rendszerben 

szeretnénk, ha szövetség nagyon szerepet vállalna, mint eddig – ennek érdekében teszünk 

lépéseket.  

A hagyományos képzéseinket online és jelenléti oktatásban vegyesen tervezzük megvalósítani.  

A szakemberképzésen és az pontozóbírói szemináriumon a gyakorlati oldalt fogjuk előnyben 

részesíteni az elméleti anyaggal szemben. A képzések időpontjait a szokott idősávokban 

határozzuk meg, hogy mindenki számára könnyen tervezhető legyen a részvétel.  

 

Hazai versenyrendszer működtetése 

A hazai versenyeket a nemzetközi versenynaptárhoz igazítjuk, hogy a kvalifikálás a lehető 

legideálisabban alakuljon. Az elmúlt időszakban először nagyon sok verseny elmaradt, aztán 

pedig rengeteg verseny összesűrűsödött. Igyekszünk a versenyrendezési igényeket fair módon 

teljesíteni, de semmiképpen nem szeretnénk a versenyzőket túlterhelni a túlzott mennyiségű 

verseny engedélyezésével.  

A Kelet-magyarországi régió fejlesztése, felzárkóztatása érdekében egyeztetéseket folytatunk 

tagszervezeteinkkel. Terveink között szerepel érdeklődés és hajlandóság esetén Pest megye 

keleti székhelyű egyesületeinek bekapcsolása a Kelet-magyarországi versenyekbe megbízás 

útján ezáltal növelve a versenyzői létszámot az adott régióban. 

 

Utánpótlás helyzete 

Felmérjük a károkat az előző évek iskolai és sportoktatást érintő lezárásait követően. 

Remélhetőleg nem kell kalkulálni további hasonló szigorításokkal.  
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A számok ismeretében szükség esetén a közgyűlést követően bizottságot hozunk létre, hogy a 

károk enyhítésére megoldást találjunk.  

A Diákolimpia versenysorozatába szeretnénk bevonni minél több táncost.   

 

Válogatott keret 

Az elmúlt években örömmel tapasztaltuk, hogy terveink szerint fejlődik a válogatott keret 

munkája. A felkészítő csapat nagyon jól összeszokott, az újonnan felkért oktatók pedig könnyen 

be tudnak illeszkedni. Tovább folytatjuk a kijelölt utat, melyben nagy hangsúlyt fektetünk a 

helyes alapok elsajátítására.  

Bővítjük a foglalkozások palettáját, a gyakorlati képzések mellett mentális felkészülésre is 

figyelmet fordítunk. A sportolókat ellátjuk olyan speciális feladatokkal, amelyek személyre 

szabottan alkalmazandóak az otthoni munka során a hatékonyabb fejlődés érdekében.  

A felnőtt és utánpótlás korú válogatott sportolók számára közös órákat is szervezünk, hogy 

ezáltal is motiváljuk a fiatalabb sportolókat.  

 

Világjátékok 2022 

A kvalifikációs versenyek után kiderül, hogy párosaink közül ki indulhat – csak egy páros – a 

Világjátékokon (Birmingham – USA, 2022. július 8-9.). Mivel idén először nemzetenként 

maximum 1 páros indulhat a versenyen, ezért annak a magyar párosnak, aki részt vesz a 

Világjátékokon, akár a döntőbe kerülésre is nagyon jó esélyei lesznek. Mivel ez sportágunk 

legrangosabb versenye, ezért természetesen szakmai szempontból is igyekszünk a lehető 

legnagyobb támogatást adni a kvótát szerző párosnak (és természetesen az őket követő második 

helyen állónak.)  

 

Nemzetközi rendezvények  

2021-re hiába pályáztunk világverseny rendezési jogára, a korábban elmaradt nemzetközi 

versenyzek rendezői előnyt élveztek a versenyek szervezésekor. 2022-re viszont várhatóan 

megkapjuk 2 kategóriában is az Európa Bajnokságot (2022. május 21-22., Budapest), mellette 

pedig több kategóriában is Világkupát rendezhetünk. A konkrétumok egyeztetése folyik – a 

WRRC összehangolja a rendezési kérelmeket és utána kapunk tájékoztatást a végső döntésről.  

Ezt a versenyt szeretnénk nagyon magas színvonalon megrendezni, hogy a következő években 

újra megkapjunk kiemelt nemzetközi versenyeket.  

 

InterRock 2020 – helyett 2021 – végül 2022 (reméljük) 

Sajnos az egy év halasztás sem volt elegendő, hogy a nemzetközi edzőtábort megrendezzük, 

így harmadszorra is nekifutunk. Időközben a BoogieWoogie szakág is csatlakozott a 

rendezvényhez, így még nagyobb létszám várható. Ráadásul a Boogie Woogie jelenleg 

Magyarországon teljesen inaktív versenykategória, így reményeink szerint a rendezvény 

pozitív hatással lesz a hazai Boogie Woogie táncosok versenyzési kedvére.  

Sportpolitikai szempontból is nagyon hasznos lehet az InterRock2022, hisz az edzőtábor mellett 

WRRC konferencia és nemzetközi pontozóbírói képzés is helyet kap a rendezvényen.  

Keressük a megoldást arra, hogy (legalább) a kiemelt válogatott sportolóink részvételét 

támogatni tudjuk, hiszen a világ kiemelkedő oktatói fognak tanítani a táborban.  
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SZABADIDŐSPORT ÉS KEREKESSZÉKES TÁNCSPORT SZAKMAI TERVEI 

 

A szabadidősport szakterületen jelenleg 371 fő regisztrált versenytánc szabadidősport sportolót 

tartunk nyilván. A versenyzés szabályzatrendszere elkészült, amelyet a sportági változásokat 

figyelembe véve folyamatosan aktualizálni kell. A versenyek kellő számban kerülnek 

megrendezésre, azonban az azokon résztvevő táncosok létszáma még növelhető.  

 

Terveink a szabadidősport területén  

A szövetség szabadidős táncsportjának területén legfontosabb céljaink: 

• Az együttműködés lehetőségeit tovább építeni a szabadidősport területén tevékenykedő 

szervezetekkel. 

• 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, így elsődleges feladat a 2022-ben 

bevezetett „Lány Szóló” Versenyrendszer működtetése. Másrészről minél több embert 

kell megnyerni a táncnak, mindkét szakágra vonatkozóan. Minél több lehetőséget kell 

megragadni a táncsport különböző műfajainak népszerűsítésére.  

• Az MTáSZ keretén belül összefogni a különböző táncműfajokat, amelyek sokoldalú 

szakmai és tömegbázist biztosítanak a táncsportnak, ennek érdekében egyéb 

táncműfajokat is támogatni kell. 

• A versenyévadot átláthatóvá kell tenni, a 2020-ban elkészült adminisztrációs és Nevező 

rendszer segítségével. A használat közben felmerült igények szerint a Rendszer 

továbbfejlesztését is el kell végezni.  

• Szemléletformálás a táncsport és az egyéb táncterületek népszerűsítése érdekében.  

• Alternatív lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére minden 

korcsoportnak.  

• A táncot rekreációs sportként űzők számának növelése a gyermekek, tánciskolások, 

diákok, felnőttek és nyugdíjasok körében.  

• A táncban, mint egészségmegőrző tevékenységben, rejlő kapcsolatteremtő lehetőségek 

maximális kihasználása.  

• A szabadidő területén kitűzött célok végrehajtása érdekében rövidtávon egységes 

program és tematika kidolgozása speciális szakmai anyag összeállításával (népek tánca, 

hagyományos társasági táncok és egyéb).  

 

A fenti célok elérésének eszközei  

A sportág népszerűsítésében az egyesületek tudnak a legtöbbet segíteni. Szűkebb 

környezetükben keresni kell a megmutatkozási lehetőségeket. Az országos programokon is 
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lehetőséget kell a megmutatkozásra teremteni. Saját műfajukkal vagy akár egy közös, több 

stílust is bemutató flashmob bemutatásával.  

A sportolói létszám növekedésének eléréséhez, a jelenlegi sportolói létszám felmérése 

megtörtént. 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.  

 

A versenyévad átláthatóvá tételéhez versenynaptár létrehozása elkészült, 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 

fejleszteni kell a versenytánc mellett a szabadidős versenyek elektronikus adminisztrációs 

programját új funkciókkal.  

 

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  

• A fogyatékkal élő emberek táncsportja területén az együttműködés lehetőségeinek 

biztosítása a már működő aktív táncosokkal, csoportokkal és minden érdeklődő 

számára.  

• Kvalifikációs versenyrendszer kialakítása és működtetése több kategóriában, 

Kerekesszékes TáncSport Magyar Bajnokság rendezése.  

• A Magyar Paralimpiai Bizottsággal együttműködve biztosítani nemzetközi 

versenyekre kvalifikált sportolóink részvételét kiemelt nemzetközi bajnokságokon és 

kupákon. 

• Évente egyszer, a nyári időszakban Magyar Para TáncSport Fesztivál és központi tábor 

szervezése, a szakmai munka áthelyezése egyesületi szintre.  

• Minél több sportszakember bevonása a szakterület munkájába, sportszakember 

állományunk fogyatékosok emberek sportjához kapcsolódó ismeretanyagának 

bővítése. 

• A szövetségi és egyesületi munka összehangolása, folyamatos együttműködési az 

egyesületekben dolgozó edzőkkel.  

• 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.  
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A fenti célok elérésének eszközei  

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

versenyein és egyéb rendezvényeken hazai és külföldi (világbajnok) táncosok 

meghívásával. 

• Versenyrendszer felépítéséhez a szabályzatok, figurakatalógusok elkészítése és 

karbantartása az érvényes nemzetközi szabályzatok alapján.  

• A fogyatékkal élő emberek táncsportjával kapcsolatban fejlesztési elképzelések 

kialakítása, képzések és továbbképzések megszervezése és lebonyolítása, eszközök 

beszerzése.  

• 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.  

 

A kerekesszékes táncsportban a válogatott kerettagok edzése, felkészítése alapvetően 

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.  

 

A kerekesszékes válogatott keret összeállításának irányelveire és szabályrendszerére 

elkészült. 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, mivel Nemzetközi Verseny 2020 évben egyáltalán és 2021 évben csak néhány esetben 

tudott megvalósulni.  

 

Kerekesszékes versenytánc  

Jelenleg kevés kerekesszékes sportolóval van közvetlen kapcsolatunk szövetségi szinten. 

Elsődleges feladatunk az országos helyzet felmérése, majd a felmérés eredményének 
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ismeretében az utánpótlás bővítésre és nevelésre vonatkozó stratégiánk kialakítása és a 

feladatok meghatározását követően az azok megvalósításához szükséges erőforrások 

előteremtése.  

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.  

 

 

BREAK SZAKÁG SZAKMAI TERVE 

A 2021-es év elejétől, - az olimpiai sportággá avanzsált breaking táncsport-, szakterületként 

működött az MTáSZ-on belül, az Akrobatikus Rock And Roll szakághoz csatolva. A 

szakszövetség, a Break szakterület igazgatójának Fodor Lajost nevezte ki elnökségi határozat 

alapján, valamint további négy tisztségviselő került kijelölésre a szakterületen belül. A 

tisztségeket ellátó személyek, Cseh János, Nagy Viktor, Hermann Roland és Rácz Tamás 

voltak. Akik így a 2021-es év harmadik negyedéig lehetőséget kaptak arra, hogy az MTáSZ 

céljainak, víziójának elérését előtérbe helyezve irányítsák a Magyar Táncsport 

Szakszövetségen belül a break szakterület működését.  

Szakterületünk az MTáSZ 2021. évi rendes közgyűlésén önálló szakággá alakult. A break 

szakág megalakulását követően, az azt alkotó egyesületek vezetőinek javaslatára, tisztújító 

szakági közgyűlésen újra választották a break szakág tisztségviselőit, akiket az elnökség 

mandátumuknak lejártáig megbíz a szakági feladatok ellátásával: Fodor Lajos szakágvezető, 

Nagy Viktor nemzetközi kapcsolatokért felelős személy, Rácz Tamás online marketing és 

kommunikáció, Lippert Márton gazdasági referens, Gáspár Krisztina Gyöngyi sport szakmai 

felelősök.  

 

A 2022. ÉVI TERVEZETT EREDMÉNYESSÉGI CÉLKITŰZÉSEK  

Eredményesség szempontjából konkrét célunk, hogy a break szakágban a következő évben a 

kiemelt világversenyekre delegált versenyzőink még eredményesebbek legyenek.  

A WDSF nemzetközi pontozóbírói képzésekre további hazai szakembereket delegálni, emellett 

breaking szakoktató és szakedző képzések terminológiájának kidolgozása, ezen képzések 

akkreditálása, a képzések megkezdése.  

 

Egy válogatott keret felállítása, a válogatott csapat tagjainak kijelölése.  

 

A Magyar Olimpiai Bizottsággal történő szorosabb együttműködés, a MOB tagság legrövidebb 

időn belüli kialakítása, a táncsportágunk támogatási rendszerének és lehetőségeinek kiépítése. 

A WDSF Breaking For Gold Series-hez történő csatlakozás, a WDSF fenti versenyrendszer 

követelményének figyelembevételével.  

 

Az elnök irányításával tárgyalásokat folytatni az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a 

Sport Államtitkársággal a táncsportág további támogatások kidolgozásával kapcsolatosan, 
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valamint tárgyalásokat kezdeni egy esetleges kontinens viadal vagy világbajnokság 

magyarországi megszervezésével kapcsolatban.  

 

További szponzor kapcsolatok kiépítése a breaking táncsportág folyamatos fejlődése 

érdekében.  

A Magyar Diáksport Szövetséggel szorosabb kapcsolatépítés és a breaking táncsportág 

népszerűsítése egy esetleges diákolimpiai versenysorozattal.  

Megindítani a gyermekek versenyeztetését és felkészülés a 2026. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai 

Játékokra, ahol a breaking táncsportág várhatóan ismét szerepelni fog az olimpiai sportágak 

között. 

  

EGYES SZAKMAI MUTATÓK TERÜLETÉN KITŰZÖTT CÉLOK  

Az egyes szakmai mutatók területén kitűzött célok alapvetően minden ágban:  

• tánctechnikai tudás fejlesztése  

• fizikai állapot fejlesztése (gyorsaság, dinamika, erőnlét)  

• mentális képességek fejlesztése  

• versenyzők létszámának növelése, válogatott gyerek és felnőtt csapat felállítása  

• nemzetközi sikerek növelése  

 

A FELKÉSZÜLÉS SZAKASZAI ÉS KIEMELT FELADATAI ÉVES BONTÁSBAN  

A breaking táncsportág fejlődése érdekében edző táborokat tervezünk és továbbképzési 

kurzusokat, a nyári hónapokra, a tagszervezetek által szervezett edzőtáborokban. Ezek 

keretében válogatott keret edzéseket szeretnénk – több napos tábor keretében – bevezetni.  

 

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. A következő évben ugyanúgy szeretnénk folytatni a kvalifikációs 

és ranglista versenyek megrendezését.  

Ezeken felül további versenyek és az azokhoz kapcsolódó más egyéb sportágnépszerűsítő 

projektek megszervezését tervezzük.  

 

Rácz Tamás 2022 tavaszára tervezi a Cypher Town nemzetközi verseny megrendezését, amely 

kvalifikációs rendszerrel karöltve kerülne lebonyolításra. A Cypher Town projekt a jövő évben 

is a nemzetközi kapcsolatok bővítése és ápolását tűzte ki célül, illetve a hazai breaking közösség 

erősítése érdekében nemzetközi projektben fog tevékenykedni a saját ötletei kiteljesedésével. 

Ennek a projketben kiemelt szerepet kapna a legtehetségesebb hazai breaking táncsportolók 

továbbképzése és felzárkóztatása. 

 

A Budapest Breaking Se. a következő évre egy online projekt keretében a breaking táncsportág 

népszerűsítését tűzte ki célul, saját ötleteik mentén mozogva, az online média felületeket 

használva szeretnék szélesebb körben népszerűsíteni a sportágunkat ezzel elősegítve az 

utánpótlás neveléshez szükséges „toborzó” tevékenységet. 
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A Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesület külön projketjei a Youth is The Future 

elnevezésű nemzetközi, és a Dodji Na amfi nemzetközi projekteken keresztül tehetséges 

magyar táncsportolók külföldre utaztatását tervezi a szakmai továbbképzések érdekében. A 

fenti projekteken belül csere programokkal szeretnék a nemzetközi kapcsolatokat építeni és 

ápolni. 

 

A válogatás elvei  

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

adottságokkal rendelkező és legtehetségesebb gyermekeket.  

 

A sportág utánpótlás helyzete  

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  

- azon versenyzők kijelölése, akikkel hosszú távon lehet gondolkodni képességeik, 

hozzáállásuk és eredményeik miatt  

- az út kijelölése a célok elérése érdekében 

 

Utánpótlás növekedése terén céljaink  

- elsődleges a meglévő utánpótlás korú gyerekek megtartása  

- új tagok bevonása (általános iskolák, tánciskolák, szabadidős táncok)  

 

 

 

Kiemelt feladatok:  

- versenyzők jobb felkészültségének segítése magyar és külföldi tanárok segítségével  

- sportdiplomácia kiemelt kezelése (világversenyen magyar pontozóbírók és szövetségi 

tisztségviselők megjelenése)  

- anyagi segítség (világversenyekre való kiutazás költsége, esetleg felkészülési költség, 

órázások díjának csekély átvállalása) 

- válogatott keret létrehozása 

- ösztöndíj program 

- versenyszabályzat aktualizálása, módosítása  
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Autentikus-, Modern és Divattánc szakág  

SZAKMAI TERVE, 2022 

 

A 2022-es év megtervezése nagy kihívást jelent az új szakágunk számára. A WDSF 

szabályzataihoz idomulva 3 szakterületen megkezdődött a munka: Karibi, Utcai táncok és a 

Színpadi-Művészi szakterületeken.  

Mind a három szakterületen elkészültek a versenyszabályzatok, pontozóbírói és számlálóbírói 

szabályzatok, illetve a döntnöki szabályzatok. 

Nehezítő körülmény, hogy az év folyamán tisztújító közgyűlés lesz, ami befolyásolhatja az 

elnökség, a szakág és a bizottságok összetételét, munkáját.  

Olyan alap tervet készítettem, amely az év folyamán könnyen tud alkalmazkodni az esetleges 

változásokhoz és inkább egy stabil alap ahhoz, hogy a folyamatos munka haladjon. Kiemelt 

projektek:  

 

• Hazai versenyrendszer felépítése 

• Sportszakember képzés megszervezése 

• Pontozóbírói képzés megszervezése 

• Versenyfelügyelői/döntnöki képzés megszervezése 

• Nemzetközi versenyrendszerben részvétel 

 

Hazai versenyrendszer felépítése 

A 2022-es évre minimum 3 maximum 6 verseny lebonyolítása a terv. 

Első körben az országos versenyrendszer kialakítása, megismertetése és lebonyolítása a fő cél 

a keleti, nyugati és budapesti régiókban, emellett Budapesten minimum 1db országos bajnokság 

és 1 db magyar bajnokság megrendezése a cél. 

 

Sportszakember képzés megszervezése 

A 2022-es év legfőbb feladata az új szakterületek képzési és szakmai anyagainak elkészítése és 

akkreditációjának elkészítése. 

A hosszabb távú terv részeként az OKJ-s képzési rendszer elindítása, melyhez elengedhetetlen 

a sportág szakmai anyagainak akkreditálása az EMMI felé. 

 

Rövidebb távú terv a Sporttörvényi előírások értelmében a meglévő sportszakembereink tovább 

és átképzési lehetőségének biztosítása. 

Cél, hogy más szakirányú végzettséggel rendelkező edzők is átképezhessék magukat az új 

szakágunk bármely szakterületére, illetve a meglévő szakemberek színvonalának felmérése és 

tovább képzése. 

Szakmai fórum jelleggel évente 2 db képzést tervezése, melyből minimum egyszer kötelező 

részt venni. 

 

Pontozóbírói képzés megszervezése 

Egyéb más sport területén szerzett képesítések alapján egy általános pontozóbírói képzés 

kialakítása a cél, szakosodással. 



 
 

16 
 

Követelmények után az egységes kép kialakítása a cél, illetve ehhez szükséges megfelelő 

szakmai anyag kidolgozása. 

 

Versenyfelügyelői/döntnöki képzés megszervezése 

A versenyfelügyelői képzés megszervezése a hosszú távú terv része. 

Ezt a pontozóbírói képzésnek meg kell előznie, utána következhet a versenyfelügyelői/döntnöki 

képzés megszervezése. 

 

Nemzetközi versenyrendszerben részvétel 

A nemzetközi versenyeken való részvételhez, elsősorban a hazai kvalifikációs versenyek 

kialakítása a cél. 

Az országos versenyek és a MB eredményei alapján készül el az országos ranglista, amely 

alapján kvalifikálódhatnak a WDSF által megrendezett nemzetközi versenyekre. 

 

 

SZAKMAI TERVEK AZ OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS TERÜLETÉN 

 

Mindkét szakágban az edző- és szakemberképzés jelenleg alap- és középfokon alapvetően a 

Testnevelési Egyetemen és különböző OKJ képző helyszíneken működik. 

A TF-től kapott információk szerint az OKJ-s edzőképzés egy teljesen más formában fog 

működni. Mindkét szakág elkészített egy előzetes oktatási tematikát, a képzés részleteinek 

ismeretében lesz aktualizálva az oktatási tananyag. 

 

A versenytánc szakágban felsőfokon a Magyar Táncművészeti Egyetemen folyik képzés, ezt a 

közös munkát 2022-tól is szeretnénk folytatni. Az akrobatikus rock ’n’ roll szakágban a 

Testnevelési Egyetemen 2021-ben befejeződött az első BA képzés, a sportág történetében első 

alkalommal szereztek a hallgatók szakedzői végzettséget. A most végzett szakedzők 2018. 

szeptemberében kezdték a képzést, viszont új évfolyam nem indult. Ahhoz, hogy mindkét 

szakágban új évfolyamok induljanak a Testnevelési Egyetem anyagi hozzájárulást kért a 

Magyar TáncSport Szakszövetségtől, hasonlóan, mint más sportági szakszövetségektől. Mivel 

itt jelentős pénzösszegről van szó, 2021. szeptemberben még nem tudtuk – új első éves 

évfolyamon - beindítani az akrobatikus rock ’n’ roll szakágban a képzést, illetve a versenytánc 

szakágban nem tudjuk elkezdeni a képzést. 2022. év elején szeretnénk folytatni a Testnevelési 

Egyetemmel a tárgyalásokat, mely szerint töröljék a kért hozzájárulást. Amennyiben ez 

realizálódik, úgy előkészítjük a 2022-es BA képzés beindítását. 

Ide kapcsolódóan az akrobatikus rock and roll területen fontos feladat az MSC képzés 

előkészítése, feltételeinek kidolgozása, versenytánc területen pedig a BA edzőképzés 

feltételeinek kialakítása. 

 

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. Ennek érdekében a WDSF 

pontozóbírók és jelöltek részére a 2022. évi TáncSport Magyar Bajnokságok után nemzetközi 
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pontozóbírói képzést tervez. A tervezett akrobatikus rock ’n’ roll InterRock tábort sajnos 2020-

ben és 2021-ben sem tudtuk megtartani. Amennyiben terveink realizálódnak, 2022-ben az 

InterRock keretében WRRC pontozói továbbképzést tervezünk. Ennek realitása nagyban függ 

az aktuális vírushelyzettől. 

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 korábbi 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 Magyar TáncSport Szakszövetség Közgyűlése által megalapított – Autentikus-, modern- és 

divattánc – harmadik szakágban, valamint a Break negyedik szakágban folytatjuk az ott 

dolgozó, oktató szakemberek végzettségének feltérképezését. Mivel várhatóan nem minden 

szakterület szakembereinek végzettsége fog megfelelni a sport területén képesítéshez kötött 

tevékenységek gyakorlásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak, ezen a téren is sürgős, de 

folyamatos teendőink lesznek. 2022-ben célkitűzésünk, hogy sikeres akkreditáció után – az 

érintett szakterületek sportszakembereinek bevonásával - a Magyar TáncSport Szakszövetség 

indítson képzést a harmadik és negyedik szakág leendő edzőinek, sportszakembereinek. 

 

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. 
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A végzett táncsport edzők nyilvántartásba vételével párhuzamosan megtörtént a szövetségen 

belül az edzői továbbképzési rendszer kidolgozása. Célunk továbbra is mindkét szakágban a 

felsőfokú sportszakember képzés lehetőségének folytatása, illetve elkezdése. Ennek jelenleg 

kizárólag anyagi akadályai vannak, bízunk benne, hogy 2022-től realitása lesz a képzés 

folytatásának, illetve beindításának. 

 

Tervünk még a közép- és alapfokú sportszakember képzés rendszerének feltérképezésének 

folytatása és 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 

 

Belső képzések:  

A Magyar TáncSport Szakszövetség által szervezett képzéseknél mind a négy szakággal 

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. 

 

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. 

2022-ben szeretné a szövetség elindítani azt az akkreditációs folyamatot, mely szerint 

szövetségen belül államilag elismert, legalább középfokú végzettséget szerezzenek mind a négy 

szakág leendő sportszakemberei.  Ez természetesen nem zárja ki a további szakmai 

együttműködést és kapcsolattartást a Magyar Táncművészeti Egyetemmel és a Testnevelési 

Egyetemmel.  Az oktatásért felelős elnökségi tag továbbra is folytatja munkálatait mindkét 

kiemelt képzési hellyel a felsőfokú sportszakember képzéseket illetően. 

 

MARKETING, MÉDIA 

 

A média világának rohamos átalakulását éljük. Korábban elképzelhetetlen gyorsasággal építjük 

kapcsolatainkat, soha nem látott mennyiségű információt dolgozunk fel nap, mint nap 

elsősorban a közösségi médiának köszönhetően. 
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A 6 millió magyar közösségi média felhasználó minden szakmai szervezet számára hívogató, 

hiszen nagy eséllyel közöttük vannak az új potenciális tagok, esetünkben a táncsport 

szerelmesei vagy új rajongói. 

A szövetség célja a táncsport népszerűsítése, a fiatalok figyelmének felhívás, a táncra, mint 

alternatív sportolási lehetőségre, valamint az utánpótlás versenyzők létszámának növelés. 

Mindezekhez a közösségi médiában való megjelenések sokat segíthetnek. 

A Facebook szerepét a személyes élmény megosztásában a 30 alattiak között egyre inkább az 

Instagram veszi át, míg a Facebook marad a hírfogyasztó felület. A YouTube pedig a videós 

tartalomfogyasztás centruma, akár oktató videókról van szó, akár zenehallgatásról, akár 

szórakozásról. 

Ennek érdekében folyamatosan frissítjük saját csatornáinkat (weboldal, facebook, instagram). 

Emellett jelentősen növekedtek mind a televíziós, rádiós, valamint az online médiában történő 

megjelenésünk. 

Ahogy az előző években, a Magyar Táncsport Szakszövetség marketingmunkája 2022-ben is 

folyamatosan igyekszik a sportág imázsát javítani, híreinket, információinkat minél nagyobb 

tömegekhez eljuttatni. 

 

Sajnos a pandémiás helyzet minket is sok nehézség elé állított. A versenyrendszerünk több 

hónapra teljesen leállt. Az edzések, továbbképzések, válogatott táborok is csak rendkívül 

nehezen vagy egyáltalán nem voltak megvalósíthatóak. 

 

2021-ben színvonalas, nagy nézőszámú Magyar Bajnokságot rendeztünk Szombathelyen és 

tervezzük 2022-re is legalább a színvonal megtartását. 

 

A minisztérium továbbra is minden évben segíti a szövetség munkáját az éves működési 

támogatással, és a keresztféléves sportágfejlesztési támogatással, melyek a szövetség 

működését, és a táncosok minél nagyobb színvonalon való munkáját segíti. Emellett a 

Világjátékok támogatás is központi szerepet kap, valamit az Utánpótlás Edzői Program is. 

 

 

SPORTOLÓI BIZOTTSÁG TERVEI 

 

A sportolói bizottság tagjai e-mailen és személyes találkozó útján próbál minél többet 

egyeztetni a sportolók érdekében. Versenyeken és e-mailen keresztül próbáljuk összeszedni a 

versenyzői észrevételeket, hogy azokat az elnökség felé a lehető legjobban megfogalmazva 

tudják továbbítani. 2022-ben ismét próbál a bizottság minél gyorsabban reagálni és utánajárni 

a kapott kérdéseknek/kéréseknek. A válogatott sportolók fizikai állapotának teljes ismerete 

fontos számunkra, így a Sportkórházzal egyeztetve sportolóinknak megadatik a lehetőség, hogy 

egy teljes szűrővizsgálaton vehessenek majd részt. A vizsgálatokból egy összefoglaló anyag 

készül, amivel igyekszünk segíteni a sportolókat. A célunk, hogy minden sportoló a lehető 

legjobban és legkomfortosabban érezze magát. 
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AZ ELNÖKSÉGNEK A SZAKÁGAK SZAKMAI TERVEIHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS 

AZOKAT SEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEI, TERVEI 

 

Az elnökség a közgyűlés által elfogadott „A sokszínű és dinamikus táncsport” címmel 

elkészített Sportágfejlesztési stratégia 2021-2025. dokumentum idősík táblázatában 

összefoglalt feladatait valósítja meg az elnökségi 2022. évi munkaterv ütemezése szerint. 

 

 

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség 2022-es költségvetési tervét az alábbi táblázat tartalmazza.  

 

2022. évi költségvetés  
a táblázatban szereplő nettó összegek ezer forintban 

értendők  
   
Bevételek 

 
1. Cél szerinti tevékenység bevételei 132 611 

1.1. EMMI támogatás 34 989 

1.2. Tagdíj 6 300 

1.3. Versenykönyv, szabadidősport könyvek 5 670 

1.4. Versenyengedély 57 800 

1.5. Partnercsere, átigazolás 945 

1.6. 

Pontozói, számlálói, döntnöki és edzői 

licence díj 2 839 

1.7. Versenyrendezés pályázati díja 1 440 

1.8. Egyéb támogatás (SZJA 1%) 3 000 

1.9. Szakmai programok bevétele 3 629 

1.10. Saját versenyrendezés bevételei 16 000 

2 Egyéb bevételek 400 

2.1. Reklám, hirdetés 100 

2.2. Egyéb bevételek 300 

ÖSSZESEN: 133 011 

   
Kiadások 

    

1. Anyagköltség, szolgáltatások 32 218 

1.1. Anyagköltség 6 865 

1.2. Tárgyi eszköz beszerzés 700 

1.3. Irodabérlet 2 436 

1.4. Regisztrációs díj 8 938 

1.5. Telefon és posta költség 1 000 

1.6. Utazási költségtérítés 2 200 
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1.7. Szolgáltatások, szakértői díjak 7 079 

1.8. Hazai és nemzetközi tagdíjak 1 750 

1.9. Egyéb költségek 1 250 

2. Bérköltségek, járulékok 32 063 

2.1. Alkalmazottak bérköltsége 18 904 

2.2. Egyéb bérköltségek (megbízási díjak) 7 500 

2.3. Béren kívüli juttatások 1 200 

2.4. Közterhek 4 459 

3. Szakmai programok 31 080 

3.1. Válogatott keretek működtetése 6 700 

3.2. Szakmai képzések, konferenciák, programok 3 220 

3.3. Regisztrációs program  960 

3.4. Versenyrendezéssel kapcsolatos kiadások 20 200 

4. Támogatások 37 651 

4.1. Versenytánc útiköltség                   5 000  

4.2. Akrobatikus Rock'n'Roll útiköltség                   3 500  

4.3. VT szakág sportösztöndíjak                   3 500  

4.4. Világjátékok támogatás                   3 700  

4.5. Kiemelt edző program                   3 342  

4.6. 

break szakág szakmai keret (válogatott, 

képzések, útiköltség, versenyrendezés)                   5 000  

4.7 TV2 DWTS támogatás                   1 000  

4.8. 

Autentikus,- modern, divattánc szakág 

szakmai keret (válogatott, képzések, 

útiköltség, versenyrendezés)                   6 800  

4.9 Edzői szabályzatok, képzés, vizsgáztatás                   2 000  

4.10. InterRock                   2 000  

5. Szakmai tartalék keret                   1 808  

ÖSSZESEN: 133 011 

 

 

Budapest, 2021. november 15. 

 

 

 

Zsámboki Marcell István 

elnök 


