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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
készült a Magyar TáncSport Szakszövetség 
2013. március 17-én megtartott rendkívüli Közgyűléséről 
 
Helyszín 
Magyar Sport Háza földszinti előadóterem 
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 
 
Jelen vannak 
mellékelt jelenléti ív szerint 
 
09:30 
Somkuti Annamária: 2013. március 17-e, 9.30 perc van. Megállapítom, hogy a Magyar 
TáncSport Szakszövetség 9.00 órára meghirdetett rendkívüli közgyűlése 12 regisztrált 
résztvevővel a 141-ből határozatképtelen. A közgyűlés a meghívóban kiírt, megismételt 
időpontban kerül megtartásra. 
 
 
10.00 
Somkuti Annamária: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Magyar TáncSport 
Szakszövetség 2013. évi rendkívüli közgyűlésén résztvevőket. A megismételt közgyűlést 
ezennel megnyitom. Bejelentem, hogy 10.00 órakor a 141 tagszervezetből 26-an 
regisztráltak. A közgyűlés határozatképes, a jelenlegi állapotnak megfelelően 14 a többség. 
Először a Mandátumvizsgáló Bizottságot kell megválasztani, amely a regisztrációt és a 
létszámot számba vette és jelentette. A bizottság tagjainak javaslom Tamás Évát, az iroda 
munkatársát, illetve Borbély Mártont, aki jelenleg gyakornokként néhány hetet tölt el a 
Szövetségben. Aki egyetért Tamás Éva mandátumvizsgáló bizottsági tevékenységével, 
kérem, hogy szavazzon. Ez látható többség köszönöm szépen. Kérem, hogy aki Borbély 
Márton személyével egyetért, emelje fel a céduláját. Ez is látható többség, a 
Mandátumvizsgáló Bizottságot megválasztottuk. 
 
1/2013.(III.17.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése a Mandátumvizsgáló Bizottság 
tagjainak Tamás Évát és Borbély Mártont választotta meg. 
 
Somkuti Annamária: Jegyzőkönyvvezetésre az iroda alkalmazottját Tamás Évát javaslom. 
Aki egyetért a személyével kérem, szavazzon. Ez látható többség, köszönöm.  
 
2/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Tamás Évát 
választotta. 
 
Somkuti Annamária: Jegyzőkönyv hitelesítőket kell még választanunk. Javasolnám Dr. 
Kisteleki Károlyt, aki egyetért, kérem szavazzon. Látható többség, köszönöm. A másik 
javaslatom Székely Attilla, aki egyetért, kérem szavazzon. Látható többség, köszönöm. 
Tehát megválasztottuk a két jegyzőkönyv hitelesítőt is.  
 
3/2013.(III.17.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. 
Kisteleki Károlyt és Székely Attilát választotta meg. 
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Somkuti Annamária: Szavazatszámláló Bizottságot kell választanunk, amelyre szeretném 
javasolni Debreczeni Attilát. Aki személyével egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, ez 
látható többség. Horváth Zoltán a másik javaslatom, kérem szavazzanak. Köszönöm, ez is 
látható többség. 
 
 
4/2013. (III.17.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak Horváth Zoltánt és Debreczeni Attilát választotta meg. 
 
 
Somkuti Annamária: A kiküldött meghívóban egy napirendi pontot hirdettünk meg, az 
Alapszabály módosító javaslatokat. Aki az egy napirendi ponttal egyetért, kérem, hogy 
szavazzon. Ez is látható többség.  
 
5/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése a meghívóban kiküldött napirendi 
pontot elfogadta. 
 
Somkuti Annamária: Elöljáróban szeretnék néhány gondolatot elmondani. Tekintettel arra, 
hogy a novemberi közgyűlésen a szövetség a struktúra átalakítással kapcsolatos elnökségi 
elképzelését elmondta, ennek a kidolgozása alapszabályi szinten történt meg. Akkor 
beszéltünk róla, hogy egy rendkívüli közgyűlésen kell ezt az alapszabály tárgyalni és 
elfogadni. A mai közgyűlés nem az éves rendes beszámoló közgyűlés. Tehát hozzászólni és 
észrevételeket tenni a kiírt napirendi ponttal kapcsolatosan lehet. Felteszem a közgyűlésnek 
azt a kérdést, hogy a közgyűlés úgy gondolja-e, hogy a meglévő szervezeti struktúrát 
szeretné megtartani, vagy módosítani kívánja azt. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a jelenlegi 
struktúrát a szövetség átalakítsa. 
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Két javaslat van az alapszabály 
módosítására. Egy a szövetségé, egy pedig a Dimenzió TSE javaslata. Elolvastam, teljesen 
mindegy, hogy mennyit értek belőle. Azt szeretném megkérni, hogy talán valami indokot 
mondjanak. Ettől mit várnak? Miért? Mi indokolja, hogy jobb legyen? Ha most egy másikat 
csinálunk, akkor a jelenlegi nem jó, vagy nem célszerű. Az előterjesztőtől azt vártam, hogy 
leírja, hogy azért kéri a változást, mert ezt vagy azt jobban tudják csinálni. Akkor nincs min 
vitatkozni, el kell fogadni. De valamilyen információt szeretnék kapni. 
 
Somkuti Annamária: Szeretnék valamit tisztázni. A novemberi közgyűlésen előterjesztést 
kapott a tagság a struktúra átalakításról. Egy prezentáció keretében ismertette az elnökség 
az elképzelését, elmondta a közgyűlésnek a javaslatait, az indokait a szervezeti változásra 
pontról pontra és a 9 fős felépítésnek az előnyeit is. Ennek a közgyűlésnek a tárgyalása után 
jelentettük be, hogy ki fogjuk dolgozni az alapszabályi szintű módosítást. Tehát ez az 
indoklás ezelőtt három hónappal megtörtént.  
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Nem kaptam választ a kérdésemre. 
 
Somkuti Annamária: De kaptál választ. 
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Elnézést kérek, de aki nem volt itt 
novemberben, és most itt van, ugyanolyan joggal megkérdezheti, hogy mi az indoka a 
módosításnak.  
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Somkuti Annamária: Ha valaki valahová nem megy el, az, az ő személyes döntése. Ha 
utána nem ment el, tájékozódik róla, hogy ott mi történt. De arra várni, hogy mind a 141 
tagszervezet megjelenjen, és egyszerre a véleményét elmondja, azt egyszerűen nem teszi 
lehetővé a demokrácia. 
 
Szatmári-Nagy Szilvia (Szilver TSE képviselője): Az új struktúra azért jött létre, mert 
változás van. Több lehetőséget biztosít. Én itt voltam, el lett mondva, hogy ez egy jó 
lehetőség. Aki végig olvasta láthatja, hogy valóban dolgoztak rajta és igazából nagyon sok 
mindenre kitért. Ez egy jó kezdeményezés. 
 
Nagy Gyöngyi (BIG-BEM TSE): Kaptunk egy anyagot a Dimenzió TSE részéről. Futó Károly 
az elnökség tagja. Ott volt egy kidolgozott javaslat tervezet. Valószínűleg ő azzal a 
tervezettel nem értett egyet. Készített egy új javaslatot. Csatlakozom Balikó Károlyhoz, hogy 
ismerjük meg, hogy miért készült el ez a tervezet. 
 
Somkuti Annamária: Erre is ki szeretettem volna térni. A közgyűlés elé terjesztett anyaggal 
az elnökség egyetértett, így került a közgyűlés elé. A kidolgozás és a tárgyalás során 
mindenkinek joga volt végig gondolni, és esetleg új ötletekkel előállni. Az új ötletekkel az 
elnökség nem értett egyet ebben a formában, ezért megtartotta az eredeti elképzelését és 
4:1 arányban az elnökség úgy döntött, hogy a közgyűlés elé a 9 fős verziót fogja 
előterjeszteni. Ez nem akadályozza meg azt, hogy egy tagszervezet ne alakítson ki egy más, 
eltérő javaslatot, amelyet szintén a közgyűlés elé tárunk. Ha a közgyűlés úgy dönt, hogy 
változás kell, akkor a közgyűlés eldönti, hogy a kettő közül melyik, vagy esetleg annak egy 
kombinációja kerüljön az alapszabályban rögzítésre. A kérdésem az, hogy megmaradjon-e a 
szövetség régi, jelenlegi alapszabálya? 
 
szavazás 
0 igen, 24 nem, 2 tartózkodás 
 
Somkuti Annamária: Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 nem szavazattal elvetette a 
jelenlegi struktúra megtartására tett javaslatot. 
 
 
6/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése úgy határozott, hogy nem kívánja 
megtartani a szövetség jelenlegi szervezeti felépítését. 
 
Somkuti Annamária: Ezúton szeretném bejelenteni, hogy ennek a témának a levezetésére 
Dr. Némethi Zsoltot kérem fel, és ő fogja levezetni ezt a napirendi pontot. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Először is szeretném megkérni a közgyűlést, hogy szavazzanak arról, 
hogy elfogadnak-e levezető személynek. Köszönöm, ez látható többség. Adva van egy 
modell, ami abból áll, hogy az elnökség létszáma megnövekedjen, és konkrét feladatokkal 
legyenek felruházva az elnökségi tagok. A tekintetben van markáns különbség a két javaslat 
között, tehát az elnökség és a Dimenzió TSE vezetője között, hogy az elnökség 7 fős legyen, 
és ne 9. A másik különbség, hogy más jogkörrel ruházna fel elnökségi tagokat. Az elnökség 
verziójában nincs döntési jogköre az elnökségi tagnak, hanem javaslattételi joga van, míg a 
Dimenzió verziójában bizonyos feladatoknál döntéshozatali lehetősége lenne az elnökségi 
tagoknak. Az elnökség verziójában még olyan további javaslatok is szerepelnek, hogy ne 
három év, hanem négy év lenne a mandátum időtartama. A másik jelentős módosítás, hogy 
évente csak egy közgyűlés lenne a jelenlegi kettő helyett. A következő javaslatot teszem. A 
főtitkár kivetíti a szöveget, és egyesével menjünk végig a módosításokon. Akinek módosító 
javaslata van, nyugodtan tegye meg, vagy kérdezzen, észrevételezzen. Felhívom a figyelmet 
arra, hogy akinek módosító javaslata van, szó szerinti módosító javaslatot tegyen.  
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Dr. Kisteleki Károly (Ametiszt SE képviselője): A kérdésem az, hogy a Dimenzió TSE 
javaslata most tárgyalásra kerül, vagy elvetették? 
 
Dr. Némethi Zsolt: A dolog a következőképpen fog kinézni. Van egy elnökségi javaslat, és 
van egy Dimenzió TSE javaslat. Azon a helyen, ahol érinti az elnökség módosító javaslatát a 
Dimenzió TSE javaslata, ott majd választani lehet. Az első módosítás a 3. §-ban van. 
 
Előterjesztés: 
„a.)  létrehozni a szervezetén belül a szakágakat, amelyeken belül működnek az egyes  
szakterületek. A Versenytánc szakág keretében hivatásos szekció is működik a  
WDSF Professional Division versenyrendszerében történő versenyeztetés céljából, 
d.)  kialakítani és szervezni a versenyrendszert, a Nemzeti (Magyar, Országos)  
Bajnokságot és a Magyar Kupa  versenysorozatot,  
e.)  működtetni a válogatott kereteket és általuk képviselni a Magyarországot a  
nemzetközi sporteseményeken, 
g.)  képviselni Magyarországot a sportág nemzetközi szervezeteiben (WDSF és 
WRRC), 
k.)  a táncsportban elláthat a fogyatékosok táncsportjával és szabadidős táncsport  
tevékenységgel összefüggő feladatokat.” 
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Úgy érzem, hogy professzionális 
versenyzés eléggé markánsan le van írva a sporttörvényben. Ki az, aki professzionista. Úgy 
beszélünk erről, mintha mi szeretnénk módosítani a sporttörvényt. A sporttörvény teljesen 
tiszta helyzetet teremtett, hogy ki a profi. Hogyan gondolja a szövetség, hogy a 
professzionista szekciót is beveszi. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A következőkről van szó. Attól professzionista a hivatásos versenyző, 
hogy nem tagszervezeti tagként van jelen a struktúrában. A hivatásos versenyző 
munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel kell rendelkezzen a tagszervezettel. Nem 
érzékelem az ellentmondást. Azt mondta a főtitkár, hogy erre azért van szükség, hogy a 
nemzetközi mezőnyben való indulást biztosítsa azon pároknak, akik ebben a professzionista 
szakágban kívánnak indulni. 
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Szeretném akkor tájékoztatni arról, hogy 
van egy törvényesen bejegyzett és működő szervezet Magyarországon, a Táncpedagógusok 
és Hivatásos Táncosok Egyesülete. Ők a nemzetközi szervezetnek a Magyarországi izéje. 
Ehhez képest mi is létrehozzuk. Hivatásos sportoló az, aki egy sportszervezettel 
munkaszerződésben áll. Az a munkája, hogy ő sportoló és ezért fizetést kap. Én nem látok 
olyan szervezetet jelen pillanatban, aki hivatásos versenytáncosokat alkalmaz. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ön mint professzionális szakmabeli azért gondolom, hogy tudja, csak 
most elmulasztotta elmondani, hogy attól, hogy létezik egy egyesület, amelynek a nevében 
benne van a professzionista táncos, vagy hivatásos táncos, annak semmilyen jogosítványa 
nincs ebben a sportágban. Hiszen a kizárólagosságot a törvény az MTáSZ-nak biztosította. 
Az, hogy vannak konkurens szervezetek, az egy örök probléma, hogy mit csinálunk a tiltott 
versenyekkel. Mit csinálunk azokkal, akik a szövetség struktúráján kívül csinálják azt, amit 
mi. Ez ilyen egyszerű. Van-e még észrevétel a harmadik paragrafus módosításaival 
kapcsolatban. 
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): A Magyarország előtt nem kell névelő.  
 
Dr. Németh Zsolt: Köszönöm, ezt javítjuk. 
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): a g) pontban a WRRC eléggé 
véleményes, hogy miért, azt majd ha óhajtják, elmondom. 
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Dr. Némethi Zsolt: Kérdésem, hogy ki az, akinek még egyéb észrevétele van ehhez a 
paragrafushoz?  Ha nincs, akkor felteszem szavazásra. Ki az, aki egyetért a 3. § 
módosításaival. Megállapítom, hogy a közgyűlés 4 nem és 1 tartózkodás mellett a 3. § 
módosításával az előadottak szerint egyetért.  
 
szavazás: 
21 igen, 4 nem, 1 tartózkodás 
 
7/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 3. § 
módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: A következő a 4. § módosításai. Az első a 4. § 3.) bekezdés b.) pontja: 
 
Előterjesztés: 
„3.) b.)  A tiszteletbeli illetve pártoló tagság megszűnik, ha a megszüntetésről a 
Közgyűlés 2/3-os többséggel hoz határozatot.  A tiszteletbeli illetve pártoló tagi 
jogállás megszűnik továbbá lemondással és elhalálozással. A lemondást az 
Elnökséggel kell írásban közölni, amely a lemondást tudomásul veszi.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: A b) pontnál egy nyelvtani korrigálásra került sor. A második mondat 
pedig arról szól, hogy hogyan szűnik meg a pártoló és tiszteletbeli tagság. 
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): Kérdésem, hogy egyes embereknek a tagsága 
szűnik meg, vagy maga a fogalom szűnik meg. Itt ezt pontosítani kellene. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A kettes pont rögzíti, hogy kik lehetnek tagok. Nem, mint fogalom szűnik 
meg, hanem egyes emberek tagsága szűnik meg. 
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): Akkor úgy kellene megfogalmazni. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Kérem, hogy pontosan fogalmazza meg a javaslatot. 
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): A mondat úgy kezdődjön, hogy „Bármely”. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Kérdésem akkor, hogy a 4. § 3.) bekezdés b.) pontjával kapcsolatban ki 
az, aki a kivetítőn szereplő javaslattal ért egyet. 19 igen, 3 nem, 4 tartózkodással a 
közgyűlés az elnökség előterjesztésével ért egyet.  
 
szavazás: 
19 igen, 3 nem, 4 tartózkodás 
 
8/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 4.§ 3.) 
bekezdés b.) pontjának módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A következő a 4. § 6.) bekezdése.  
 
Előterjesztés: 
„6.)  A tagszervezet köteles az 5.) bek. b.)-c.) pontjaiban foglalt adatok módosulása 
esetén erről 15 napon belül az Elnökséget a vonatkozó dokumentumok megküldésével  
tájékoztatni, ezen kötelezettség elmulasztása sport fegyelmi vétségnek minősül, erre  
tekintettel ezt a Fegyelmi Szabályzat szankcionálja. A tagsági felvételt elutasító döntés  
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ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni az elutasításról szóló döntés írásos közlésétől  
számított 15 napon belül. A Közgyűlést a fellebbezés beérkezésétől számított 60 
napon belüli időpontra ki kell tűzni. Amennyiben  a fellebbezést a Közgyűlés elutasítja, 
a fellebbező köteles megtéríteni a Közgyűlés összehívásának költségeit.” 
 
Dr. Kisteleki Károly (Ametiszt TSE képviselője): A szöveg a Fegyelmi Szabályzat jogkörét 
érinti, szabályozza. Ez a paragrafus kimondja, hogy a fellebbezőnek kell a költségeket állni. 
Az az aggályom ezzel, hogy ha ebben az van, hogy meg kell téríteni a költségeket akkor 
innentől kezdve borítékolható a közgyűlés véleménye. Értem, hogy a másodfokú szerv a 
közgyűlés. Kérdésem, hogy mi volt az indoka ennek. Ezt erős pressziónak tartom.  
 
Dr. Némethi Zsolt: A törvényi előírások egyértelműek egy tagszervezet felvételénél. A 
feltételek, hogy az alapszabálya ne legyen ellentétes a szövetség alapszabályával, a fő 
tevékenysége a sport legyen, a harmadik pedig, hogy köztartozás-mentes legyen. Ezek 
teljesen egyértelműen iratokból kikövetkeztethető feltételek. Ha az elnökség úgy ítéli meg, 
hogy a feltételek nem teljesültek, akkor mérlegelési lehetősége sincs, el kell, hogy utasítsa 
az elnökség a tagfelvételt. Ne egyfokú legyen az eljárás, hadd fellebbezzen a tagjelölt a 
közgyűléshez, mint az elnökség fölött álló szervhez. Kap egy felhívást a tagszervezet, hogy 
milyen hiánya van. Utána, ha azt pótolta, egy újabb körben felvehető. Ha a szervezet úgy 
ítéli meg, hogy nem ért egyet az elnökség döntésével, a közgyűléshez fordul, mint 
másodfokú szervhez. A közgyűlés összehívása százezres nagyságrendű költség körülbelül. 
Ennek a kifizettetése nem fegyelmi szankció. Egyszerűen a költségviselésről szóló szabály.  
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Nekem sem tetszik, hogy előre meg van 
az ítélet, hogy milyen költséget visel majd az érintett. A Fegyelmi Bizottságnak kell 
továbbítani az ügyet, és majd a Fegyelmi Bizottság eldönti, hogy mi legyen a szankció. Előre 
ne határozzuk meg, hogy mit fog az illető kapni. 
 
Dr. Németh Zsolt: Még egyszer, ez a költségviselésről szóló szabály. Fegyelmi büntetést a 
közgyűlés nem hozhat. 
 
Domokos István főtitkár: A költségviselés csak abban az esetben terheli a fellebbezőt, ha a 
közgyűlés elutasítja a fellebbezést. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ez a pont a jelenleg érvényben lévő alapszabályban is benne van. 
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): Csak röviden, a pervesztes fizeti a perköltséget. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Köszönöm a hozzászólást. Felteszem szavazásra a kérdést, hogy 
Kisteleki úr javaslatára az utolsó mondat kimaradna. 
 
Dr. Kisteleki Károly: Visszavontam. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Akkor megkérdezem, hogy a 4. § -sal kapcsolatban van-e még 
észrevétel, mert a 7.) pont még érintett. 
 
Előterjesztés: „7.)  A tag felvételi kérelmében, a szakágba való besorolás érdekében 
köteles nyilatkozni, hogy versenyzőit melyik szakág versenyrendszerében kívánja 
szerepeltetni. Amennyiben több szakágban rendelkezik versenyzővel, úgy a 
sportszervezet mindazon szakágak tagjává válik, amelyben versenyzővel rendelkezik. 
A szakági tagság megszűnik az MTáSZ-beli tagság megszűnésével.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki a 4. § rendelkezéseit elfogadja az itt végrehajtott 
módosításokkal. 22 igennel, 4 tartózkodással a közgyűlés elfogadta a 4. § módosításait. 
szavazás: 
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22 igen, 0 nem, 4 tartózkodás 
 
9/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 4.§. 
módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A következő módosítás a 6. §-ban a 3.) bekezdés j.) pont. A módosításra 
azért van szükség, mert a Civiltv. a „közhasznúsági jelentés” helyett a „közhasznúsági 
melléklet” fogalmát használja. 
 
„/3.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:/ 

j.)  a közhasznúsági melléklet elfogadása;” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki a 6. § 3.) bekezdés j.) pontját elfogadja? Megállapítom, hogy a 
6. § 3.) bekezdés j.) pont módosítását a közgyűlés egyhangúan elfogadta.  
 
szavazás: 
26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
10/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 6.§.3.) 
bekezdés j.) pontjának módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A következő módosítás a 7. §  4.) bekezdés 
 
Előterjesztés: 
„4.)  Az MTáSZ Közgyűlését évente legalább egyszer rendes ülésre össze kell hívni. Az  
MTáSZ Elnöksége a Közgyűlés helyéről, időpontjáról, napirendjéről és a beterjesztett  
javaslatokról szóló meghívóval a tagokat és az Ellenőrző Testületet, az egyéb 
tanácskozási joggal rendelkezőket legalább egy hónappal korábban írásban 
tértivevényes levélben meghívja.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Az évi két rendes közgyűlés modellről évi egy közgyűlésre térne át az 
MTáSZ. Az éves költségvetésről is ezen a tavaszi közgyűlésen döntene a tagság. Ez a 
modell működik más szövetségnél is. Semmilyen gondot nem okoz. 
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): Úgy gondolom, hogy a XXI. században már 
elfogadott az e-mailes visszaigazolás. A másik pedig az egy hónap hol 28 nap, hol 31 nap. 
Azt javaslom beleírni, hogy 30 nap, és nem egy hónap. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Egy dolog biztos, hogy a civil jog nem tart még ott, ahol a gazdasági 
társaságok joga. A másik, hogy ilyen alapon meg sem lehet követelni a tagszervezettől, hogy 
e-mail címe legyen. Amíg ez nincs a törvényben rögzítve, addig elég nehéz, hogy plusz 
feltételt szabjon a szövetség a tagszervezeteknek ezzel.  
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Az első ponthoz mondanám, hogy teljesen 
egyértelmű, hogy melyik tagszervezetnek ki a képviselője. Az elmúlt évek során többször 
előfordult és vita volt abból, hogy egy ember képviselt több tagszervezetet.  
 
Dr. Némethi Zsolt: A kettes és hármas pont erről szól. Ha tud jobb szöveget e kettő helyett, 
mondjon.  
 
Földházi Péter: Egyetértek Jánosi Lászlóval, hogy gyorsítani az értesítéseket. Egyetlen egy 
probléma van ezzel, hogy ez a funkció, a visszaigazolás, kikapcsolható.  
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Dr. Némethi Zsolt: Megköszönöm a hozzászólást. Visszatérve az előző javaslathoz, ki az, 
aki egyetért azzal, hogy az egy hónap módosuljon 30 napra. Megállapítom, hogy 5 
tartózkodással a közgyűlés elfogadta, hogy a „hónap” helyére „30 nappal” kifejezés kerül.  
 
szavazás: 
21 igen, 0 nem, 5 tartózkodás 
 
11/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 7.§ 4.) 
bekezdésének módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Még két bekezdése módosul a 7. §-nak. 
 
Előterjesztés: 
 „10.)  Az évi rendes Közgyűlést az éves beszámoló beadási határideje előtt legalább 
15 nappal kell megtartani. 
11.)  Amennyiben a tagnak a Közgyűlés napirendjére vonatkozóan javaslata van, és ezt 
oly módon közli írásban az Elnökséggel, hogy az a javaslatot a Közgyűlés időpontja 
előtt legkésőbb 14 nappal kézhez veszi,  úgy a javaslatot újabb napirendi pontként az  
Elnökség köteles a Közgyűlés napirendjére tűzni. Az ilyen javaslatot az Elnökség  
köteles a lehető leghamarabb a tagokkal írásban közölni. Amennyiben a javaslatot az  
Elnökség a Közgyűlés időpontját megelőző 14 napon belül kapja kézhez, úgy a  
napirendre vételről az Elnökség határoz. 
 
Barkóczi Csaba (Pro-Art TS képviselője): Azt szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint 
a közgyűlésen nem lehet napirendet javasolni? 
 
Dr. Némethi Zsolt: A közgyűlésen lehet napirendi pontot felvenni. A 9. § rendelkezik erről. Ki 
az, aki a 7.§.10.) és 7.§.11.) bekezdések módosításaival egyetért. Megállapítom, hogy 6 
nemmel a közgyűlés elfogadta a 7.§  módosításait.  
 
szavazás: 
20 igen, 6 nem, 0 tartózkodás 
 
12/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 7.§.10.) és 
7.§ 11.) bekezdéseinek módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 8. §. 
 
Előterjesztés: 
 „/2.)  Az MTáSZ évi rendes Közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően 
tartalmaznia kell:/ 
d.)  a közhasznúsági melléklet elfogadása 
g.)  a tárgyévet követő évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terv jóváhagyása.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Az évi két közgyűlést kellett helyretenni itt.  
 
Balikó Károly: Kérdésem lenne. Most hogy már látjuk, hogy kiegészül az elnökség több 
taggal. Évente egy közgyűlésre módosul. Az éves beszámoló elfogadását én nagyon 
kevésnek tartom. Valahol zárójelben megjegyezném, hogy mit tartalmaz az éves beszámoló. 
Hiányérzetem van.  
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Dr. Némethi Zsolt: A törvény is így fogalmaz. Az éves beszámoló, a c) pont, az a gazdasági 
beszámoló. A szakmai beszámoló az a) pont. Csak úgy megjegyzem, hogy a javaslatai olyan 
pontokat érintenek, amik nem is részei a módosító javaslatoknak, eddig is így volt benne. 
 
Balikó Károly: De ha már változtatunk, miért ne lehetne azt is változtatni. 
 
Rimányi Judit (SZUSZ SE képviselője): Csak erre az évre vonatkozik a kérdésem. Ez a 
mostani szakmai stáb fogja kidolgozni az éves tervet. Május 6-án már nem lesznek 
pozícióban. Ezt a tervet el kell fogadnia az új stábnak, vagy tehet valamit? 
 
Dr. Némethi Zsolt: Az az új stábra van bízva. Ha úgy ítéli meg az új elnökség, hogy 
markáns módosításokra van szükség, amihez ki kell kérnie a közgyűlés jóváhagyását, 
rendkívüli közgyűlést kell összehívnia. Kérdésem, hogy ki az, aki az elnökség által kiküldött 
tervezett szerint a 8. § rendelkezéseit elfogadja. Megállapítom, hogy 5 tartózkodással a 
közgyűlés a 8. § módosításait elfogadta.  
 
szavazás: 
21 igen, 0 nem, 5 tartózkodás 
 
13/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 8.§ 2.) 
bekezdés d.), g.) pontjainak módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Eljutottunk a 13.§-ig. Itt már koncepcionális eltérés van a Dimenzió és az 
elnökség tervezete között. Nagyon oda kell figyelni, hogy milyen döntések születnek. Az 
elnökség létszámát Futó úr 7 főre módosítaná, szemben az elnökség 9 fős javaslatával. Ő a 
Sportolói Bizottság, illetve az oktatásért felelős elnökségi tagot venné ki. Az oktatást az 
alelnök feladatai közé sorolná, illetve a Sportolói Bizottság képviselőjét nem emelné fel 
elnökségi tagnak.  
 
Futó Károly (Dimenzió TSE képviselője): Én vártam volna, hogy sokkal több észrevétel 
érkezzen a tagszervezetektől. 7 főre tettünk javaslatot. Ebben látom a jobb munkát. A 
feladatoknál pontonként kell majd végig menni. A szempontjaim alapján a mechanizmus 
gyorsítása volt a fő cél. Az én javaslataimban sok a döntési kör, amit javasolok elfogadásra. 
Kivettem a Sportolói Bizottság elnökét az elnökségből. Amióta felállt, nem nagyon látom 
annak a gyümölcsét. Az én 7-es változatomnál a két szakágnak lenne bizottságuk, illetve a 
SZAKSZ és a SZFÜSZ is tarthatna maga mellett embereket. A 9-es modellnél a SZAKSZ és  
a SZFÜSZ elnök beépülne a szakági bizottságokba.  
 
Előterjesztés: 
 

„13. § 
A tisztségviselők választása 
1.)  A választást napirendre tűző Közgyűlésen jelölt az a személy, akit bármely tag 
tisztségre jelöl. A 3.) bekezdés b.)-c.) és g.)-h.) pontjai szerinti tisztségviselők 
személyére csak az érintett szakágban működő tagszervezet állíthat jelöltet. 
2.)  A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Elnököt, az  
Elnökség tagjait  -  a 3.) bekezdés szerinti sorrendben, majd ezt követően az Ellenőrző  
Testület elnökét és tagjait kell megválasztani. 
3.)  Az elnökség 7 tagját (feladataik a 18. § 2.) bekezdésben) a következő sorrendben 
kell megválasztani: 
a.)  a gazdálkodásért, marketingért és kommunikációért felelős elnökhelyettes, 
b.)  a Versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag, 
c.)  az Akrobatikus Rock & Roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag, 
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d.)  az oktatásért, továbbképzésért felelős elnökségi tag, 
e.)  a szabadidős, fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag, 
f.)  a versenyzőkért felelős elnökségi tag, 
g.)  a Versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag, 
h.)  az Akrobatikus Rock & Roll szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag. 
4.)  Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra 
jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén 
kellő számú jelölt a szükséges szavazatmennyiséget nem kapta meg, újabb választási 
fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt 
már nem vesz részt. A választást ezen elv alapján mindaddig ismételni kell, amíg a 
kellő létszámú jelölt az előírt többségi szavazatot meg nem kapja. Amennyiben a 
megválasztottak száma meghaladja a létszámkeretet, közülük a több szavazatot kapott 
személy nyeri el a tisztséget. 
5.)  A megválasztott tisztségviselők mandátuma  - a  6.) bekezdésben foglalt kivétellel -  
négy évre szól. 
6.)  Amennyiben valamely tisztségviselő választására bármely tisztség idő előtti 
megüresedése miatt és nem a tisztségviselői mandátum lejárta miatt kerül sor, úgy az 
újonnan megválasztott tisztségviselő mandátuma ugyanabban az időpontban jár le, 
mint a teljes (hároméves) ciklusra megválasztott tisztségviselők mandátuma.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Felhívom a figyelmet, hogy adminisztratív hiba miatt az 1.) bekezdésben 
a hivatkozást meg kellett változtatni a 3.) bekezdés b.)-c.) és g.)-h.) pontjaira. Ugyanígy a 3.) 
bekezdésben kétszer szerepel a b.) pont, ezért a b.) utáni pontokat át kellett számozni. 
 
Somkuti Annamária: Bizonyára emlékeztek rá, hogy a javaslatot megelőzte egy szabályzat 
átalakító bizottság létrehozása, amely valamennyi szabályzatot átnézte és ennek a 
szabályzat átalakító bizottságnak a javaslata volt ez a szervezeti átalakítás. Ahol eltér a két 
javaslat, ott szeretnék indokolni, hogy miért maradt továbbra is ez. Nagyon sok probléma 
merült fel azzal kapcsolatosan, hogy a szövetség reklám, marketing és propaganda 
tevékenysége nemhogy nem kielégítő, de jóformán nulla. Úgy gondolom, hogy a marketing 
és kommunikációért felelős embernek a feladata nagyon komoly feladat, és nem vonnám 
össze más feladatokkal. Az oktatás kérdése is hasonló, ez is terjedelmes feladat. A 
végrehajtás az egyes felelős személyek esetében történik, a döntés pedig ennek a 
testületnek a demokratikus döntésén alapul. Ez a jövőbe mutat. Minden szervezet akkor 
működik jól, ha olyan emberekkel töltjük fel, akik ezeket a feladatokat meg tudják oldani. 
Tudnak időt és energiát fordítani a feladatok megoldására. A Sportolói Bizottság elnökének a 
kihagyása az elnökségből számomra abszolút nem tartható. Úgy gondolom, hogy egy olyan 
sportágban, ahol közel négyezer igazolt sportoló van, egy sportolói bizottság elnökének a 
helye az elnökségben van. Az, hogy eddig hogy funkcionált, jól vagy rosszul, azt tudjuk be a 
kezdeti gyermekbetegségeknek. Nem biztos, hogy egyedül ők a hibásak abban, hogy eddig 
nem tudtak funkcionálni. A másik, hogy a választási technika sokszor érdekazonosságokon, 
szimpátián alapul. Nem vagyunk azzal tisztában, hogy az illető mire képes, mint dolgozó, 
annak a funkciónak az elvégzésére. Sokszor ez menet közben derül ki. Ha bizottságot 
választ a közgyűlés, az nagyobb rizikó faktor, mintha egy felelős személyt választ, aki azután 
megválaszthatja, hogy kivel tud jól együtt dolgozni.  
 
Turcsány Gergely (Freetime TSE képviselője): Kérdésem a Sportolói Bizottsággal 
kapcsolatban,  hogy akkor ő benne van az elnökségben? 
 
Somkuti Annamária: igen, benne van a 9 főben a Sportolói Bizottság elnöke. 
 
Turcsány Gergely (Freetime TSE képviselője): Akkor én is ezt a 9 fős változatot 
támogatom.  
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Jánosi László (Oktogon TC képviselője): Alapvetően eddig a 7 fővel értettem volna egyet, 
de ha már ez az elnökség javaslata, egy módosítást szeretnék kérni, az f.) pontban akkor 
nevezzük meg, hogy a Sportolói Bizottság elnökéről van szó. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A 18. § rendelkezik erről.  
 
Nagy Gyöngyi (BIG-BEM TSE képviselője): Elhangzott a legutóbbi közgyűlésen, hogy a 9 
fős elnöksége felállásának az egyik oka, a költségkímélés. Gyakorlatilag most ez a 9 fő kap 
pénzt. A Fegyelmi Bizottság ingyen dolgozik, ezt ők is megtehetnék. 
 
Rimányi Judit (SZUSZ SE képviselője): Egy hibát szeretnék közölni, a 13. § 3. pontjában 
elnökség 7 tagjáról van szó, nem nyolcról. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ezt már észleltük, köszönjük. 
 
Dr. Kisteleki Károly (Ametiszt TSE képviselője): Alapvetően egyetértek az elnökség azon 
törekvésével, hogy szét akarja választani a döntési és végrehajtási jogköröket. Magam 
részéről nem támogatnám a Dimenzió TSE javaslatát éppen ezért. Módosító javaslatom van 
az elnökség javaslatához. Most az alapelveket mondanám el, és ha tetszést nyerne, a többi 
részét is el tudnám mondani, ami ehhez kapcsolódna. A nevesített elnökségi tagoknál a 18. 
§-hoz mennék, mert az ehhez kapcsolódik. Ha már csak vizuálisan is megnézzük, 19 
feladata van a versenytánchoz tartozó elnökségi tagnak. A többinél 6-7-9 feladat van 
megnevezve. Ez eléggé aránytalan terhelést jelent. Ahhoz, hogy ez a terület működjön, és 
ne legyen belőle egy fejnehéz súlyú dolog, azt javasolnám, hogy ezt a területet osszuk le két 
emberre. A jogköröket pedig felosztanám közöttük. Ehhez kapcsolódna még a versenybírói 
testületért felelős elnökségi tag jogkörének kérdése. A 18. § 2.) bekezdés eg.) pont mondja 
ki, hogy ő tesz majd javaslatot a pontozóbírókra. Ezt eddig testületi szinten csinálta egy öt 
fős testület. Most ezt egy személy állítaná össze. A 22. § kimondja, hogy legalább 5 főnek 
jelen kell lenni az elnökségi ülésen ahhoz, hogy határozatképes legyen. Ennek megfelelően 
3 ember szavazata is dönthetne minden kérdésben. Ez számomra nem annyira 
megnyugtató, hogy ilyen lényeges kérdésekben minimális létszám döntene. Összefoglalva 
elmondanám, hogy támogatva az elnökség 13. §-ban leírt elvét, annyiban egészíteném ki, 
hogy nem 9 tagban gondolkozna, hanem 13 fős elnökségben. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ez egy markáns és lényegi módosítást eredményező javaslat. Nagy a 
kockázata. Szövegszerű javaslat készült remélhetőleg, de a tagok ezt sajnos nem fogják 
látni úgy, ahogy az elnökségi javaslatot, illetve a Dimenzió TSE javaslatát. A 141 
tagszervezet ezt a két modellt látta. Ebben nagy kockázatot látok. Előfordulhat, hogy valaki 
elmegy az ügyészséghez, vagy bírósághoz, mert olyan javaslatról lesz itt szó, amiről őt nem 
tájékoztatták előre.  
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): Egyetértek azzal az aggállyal, hogy az 
elnökségben esetleg hárman döntsenek fontos kérdésekben, javaslom az új közgyűlés 
összehívását, hogy ezt az új javaslatot is megtárgyalhassák. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Azt tudom mondani, hogy valóban aránytalannak tűnhet a feladatok 
elosztása, csak hangsúlyozni kívánom, hogy attól ez a modell kitűnően működhet. Ebben a 
modellben semmi különleges nincs. A bizottsági elnököket emeli fel elnökségi tagnak. 
Kisteleki úr javaslatán végig lehet menni, de szövegszerűen kell megfogalmazni, ami nem 
két perces munka. A javaslat 35. §-a kiveszi a méregfogát Kisteleki úr javaslatának, hiszen 
ebben le van írva, hogy többséget kell szerezzen a maga bizottságában az elnök.  
 
Dr. Kisteleki Károly (Ametiszt TSE képviselője): Úgy kezdődött a közgyűlés, hogy bárki 
felszólalhat, és javaslatot tehet, csak figyeljen arra, hogy továbbgördüljön az egész és 
szövegszerűen meg legyen fogalmazva pontosan az új javaslat. Jeleztem az elején, hogy 
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ilyen előterjesztést tennék. Az ügyészségen bármit meg lehet támadni, nemcsak az én 
előterjesztésemet, hanem az elnökség előterjesztését, vagy éppen a Dimenzió TSE 
előterjesztését is. Továbbra is úgy gondolom, hogy a bírói témában továbbra sincs 
megnyugtató válasz, hogy ezt egy ember dönti el. 
 
Németh Péter (MozdulatShowr képviselője): Jól gondolom, hogy a szakági bizottság 
vezetőjének alárendeltje lesz a pontozói bizottság vezetője a bizottsági munkában? Nincs 
döntési joga. Nem nagyon értem a jogköröket.  
 
Dr. Némethi Zsolt: Egy dolgot szeretnék kiemelni. A 35.§.2.) bekezdése kibővített 
jogköröket biztosít a jelenlegi SZAKSZ és SZFÜSZ elnöknek. Nemhogy elvon hatásköröket a 
javaslat, hanem kibővíti.  
 
Székely Attila (Harmónia TSE képviselője): Egyetlen egy ember van szerintem, aki vette a 
fáradságot, hogy papírra vesse a gondolatait, ez Futó Károly. Azért állok az elnökség 
javaslata mellé, mert egyetértek azzal, hogy kibővítsék az elnökség létszámát, valamint a 
felelős döntéshozatalba be kell vonni a sportolókat. A másik, hogy szerintem ha a 
bizottságok létrejönnek, nem egy ember dönt, több vélemény fog ütközni. Karcsi javaslatával 
kapcsolatban viszont ő látja az elnökségbe ülve a hibákat és problémákat.  
 
Somkuti Annamária: Tényszerűen szeretnék indokolni. Kisteleki Károly úrnak szeretném 
mondani, hogy le lehet számolni feladatokat darabra, de egyáltalán nem biztos, hogy ezek a 
darabok egyforma súlyúak. Nem értek egyet azzal, hogy a 19 több mint a hat. Lehet, hogy 
három feladat valakinél több szakmai hozzáértést, több időt és energiát igényel, mint másnál 
19 rövidebb feladat. A másik, hogy a 9 főben a funkciók nem úgy oszlanak meg, ahogy 
eddig. A meglévő feladatokat ebbe a 9 funkcióban át lehet csoportosítani. A meglévő 
gyakorlati oldalát tekintve pedig azt szeretném mondani, hogy eddig az alapszabály szerint 
az volt a szabály, hogy a SZAKSZ elnöke hivatalos volt az elnökségi ülésre és fordítva. Az 
volt ennek a célja, hogy egy csomó feladat összefonódik és jobb egy asztalnál megvitatni, 
tárgyalási jogkörrel. A másik, hogy ha egy asztalhoz ültetjük az eddigi szakág vezetőjét és a 
pontozói bizottság vezetőjét, logikusnak tűnik. Hogy most akkor ki a bizottság vezetője, ki 
kinek az alárendeltje, azon lehet vitatkozni. Nem hiszem, hogy ez lenne az az ok, ami miatt 
másként kellene dönteni. A feladatok elosztásán lehet vitatkozni és érvelni. 
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): A szabadidős tevékenységet kivenném és 
az utánpótlást tenném be, mert az egy nagyon fontos terület. 
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): Ott látom a gondot, hogy van két ember az 
elnökségben, aki ugyanannak a bizottságnak a tagja, tehát megduplázódik a szavazat.  
 
Dr. Némethi Zsolt: A jogszabályok szempontjából nincs összeférhetetlen helyzet. A két 
embernek külön feladatköre is van az elnökségben. A bizottságban együttműködnek, de nem 
biztos, hogy egyetértenek.  
 
Szatmári-Nagy Szilvia (Szilver TSE képviselője): Úgy gondolom, hogy a Dimenzió TSE 
javaslatában a 7 fős elnökségből 5-nek az lenne a feladata, hogy a versenyeket igazgassa. 
Úgy gondolom, hogy az elnökség felismerte, hogy komoly problémák van más területeken, 
akár gazdasági területen, akár a marketing, vagy a szabadidő területén. Valakinek ezt fel kell 
vállalnia. Olyan embernek kell odakerülni, aki ez ügyben tenni tud. Nagyon örültem ennek a 
tervezetnek, és támogatom. Nem is akartam felszólalni, de vegyük már észre, hogy nem 
csak arról szól ez az egész, hogy milyen pontozókat jelölünk. Lassan nem lesznek 
versenyzők. Egyik tevékenységet sem hagynám ki. Az elnökség javaslatát támogatom.  
 
Futó Károly (Dimenzió TSE képviselője): Ebből a hétből tud lenni kilenc fő. Lehet rajta 
vitatkozni, lelet meggyőzni. A mechanizmusnak a rendszerét szeretném hatékonyabbá tenni.  
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Dr. Kisteleki Károly (Ametiszt TSE képviselője): nem támogatom Futó Károly 
javaslatában azt, hogy döntési jogkört adna egyes tagok kezébe. Kollektív döntésekre van 
szükség. 
 
Futó Károly (Dimenzió TSE képviselője): Javaslom, hogy döntsön a közgyűlés, hogy 7 
vagy 9 fős legyen az elnökség.  
 
Dr. Némethi Zsolt: Lezárnám a hozzászólásokat. A 13 § 3.) bekezdésénél tartanánk. Az 
elnökség javaslata 9 fő, a Dimenzió javaslata 7 fő és Kisteleki úr javaslata 13 fő. 
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): Szeretném kérni az f.) pontba a Sportolói 
Bizottság elnöke kifejezés kerüljön. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Rendben, akkor így módosul az előterjesztés. Megkérem az 
előterjesztőket, hogy szövegszerűen fogalmazzák meg a javaslatukat, mert először ezeket 
kell megszavaztatni. Azt is lehet, hogy az elnökség létszámát teszem fel szavazásra, és 
utána módosítjuk a szöveget. Ki az, aki arra szavaz, hogy az elnökség tagjainak a száma 7 
fő legyen? Ki az, aki arra szavaz, hogy az elnökség tagjainak száma 13 legyen? 7 igen. Ki 
az, aki arra szavaz, hogy az elnökség tagjainak száma 9 fő legyen? 16 igen. Tehát azon az 
úton megyünk tovább, hogy az elnökség tagjainak a száma 9 fő. Innentől kezdve az 
alternatív javaslatok okafogyottá váltak. Felteszem szavazásra a 13. § 3.) bekezdését. Ki az, 
aki a 13 § 3.) bekezdésével egyetért. 19 igen, 1 nem, 6 tartózkodás. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés a 13. § 3.) bekezdését elfogadta.  
 
szavazás: 
19 igen, 1 nem, 6 tartózkodás 
 
14/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 13.§ 3.) 
bekezdés módosítását. 
3.) Az elnökség 7 tagját (feladataik a 18. § 2.) bekezdésben) a következő sorrendben 
kell megválasztani: 

a.) a gazdálkodásért, marketingért és kommunikációért felelős elnökhelyettes, 
b.) a Versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag, 
c.) az Akrobatikus Rock & Roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag, 
d.) az oktatásért, továbbképzésért felelős elnökségi tag, 
e.) a szabadidős, fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag, 
f.) a versenyzőkért felelős elnökségi tag, a Sportolói Bizottság elnöke, 
g.) a Versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag, 
h.) az Akrobatikus Rock & Roll szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi 

tag. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: A 13. § 1.) bekezdését ki az, aki a javaslat alapján elfogadja? 1 
tartózkodással a közgyűlés elfogadta a 13. § 1.) bekezdését a kivetítés alapján.  
 
szavazás: 
25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
15/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 13.§.1.) 
módosítását. 
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Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki a 13. § 2.) bekezdését elfogadja? 3 fő tartózkodással a 
közgyűlés elfogadta.  
 
szavazás: 
23 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
16/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 13.§ 2.) 
bekezdésének módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Az 5.) bekezdés arról szól, hogy az elnökség mandátuma 3 évről 4 évre 
módosulna. Ki az, aki ezt elfogadja?  
 
Nagy Gyöngyi (BIG-BEM TSE képviselője): javasolom, hogy maradjon a 3 év. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki egyetért a szöveggel az 5.) bekezdésben? 11 nem, 6 
tartózkodással a közgyűlés nem kívánja módosítani az 5.) bekezdést.  
 
szavazás: 
9 igen, 11 nem, 6 tartózkodás 
 
17/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése nem fogadta el az alapszabály 13.§ 5.) 
bekezdésének módosítását. 
 
Előterjesztés: 

„14. § 
Az Elnökség 

Az MTáSZ ügyintéző, képviselő szerve, amely az elnökkel együtt 9 tagból áll.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki a 14. § módosítását elfogadja? 4 tartózkodással a közgyűlés 
elfogadja a módosítást.  
 
szavazás: 
22 igen, 0 nem, 4 tartózkodás 
 
18/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 14 §. 
módosítását. 
 
 
Előterjesztés: „15. § 
/2.) Az Elnökség feladata és hatásköre:/ 
e.)  az MTáSZ bizottságai és szervezeti egységei munkájának figyelemmel kísérése, és  
szükség esetén törvényes működésük rendjének helyreállítása, 
o.)  a kiemelt nemzetközi versenyeken való részvétel engedélyezése 
q.)  az MTáSZ éves költségvetésének kidolgozása, és Közgyűlés elé terjesztése 
t.)  az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elkészítése 
3.)  A közhasznúsági melléklet tartalmazza: /…/ 
4.)  A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki beletekinthet, és abból saját 
költségére másolatot kérhet.” 
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Dr. Némethi Zsolt: Következik a 15. § 2.) bekezdés e.) pontjának módosítása. Ki az, aki ezt 
elfogadja? 3 tartózkodással elfogadta a közgyűlés a módosítást.  
 
szavazás: 
23 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
19/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 15.§ 2.) 
bekezdés e.) pontjának módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Innentől kezdve e bekezdés más pontjaiban már csak apró módosítások 
vannak, egyben tenném fel a kérdést, ki az, aki a 15. § 2.) bekezdését elfogadja? 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosításokat a 2.) 
bekezdésben.  
szavazás: 
25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
20/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 15.§ 2.) 
bekezdésének módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A következő a 15. § 3.) – 4.) bekezdései, ki az, aki a bekezdések 
módosításait elfogadja? Köszönöm, megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadta 
a közgyűlés a 15. § 3-4.) bekezdését.  
 
szavazás: 
26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
21/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 15.§ 3-4.) 
bekezdéseinek módosítását. 
 
Előterjesztés: „17.§ 
Az Elnökség működése 
1.)  Az Elnökség kilenc tagból áll. Az Elnököt, az a gazdálkodásért, marketingért és  
kommunikációért felelős elnökhelyettest és a hét elnökségi tagot a Közgyűlés 
választja meg. 
4.)  A 3.) bekezdésben meghatározott esetekben az Elnökség ülését az Elnök,  
akadályoztatása esetén a gazdálkodásért, marketingért és kommunikációért felelős  
elnökhelyettes (összehívó) köteles összehívni az indítvány kézhezvételétől számított  
napon belüli időpontra.  
5.)  Az Elnökség összehívása oly módon történik, hogy az összehívó az ülés időpontját  
megelőző legkevesebb 4 nappal írásban (ajánlott levélben vagy visszaigazolt e-mail  
útján) értesíti az Elnökség tagjait és a megjelenésre jogosult egyéb személyeket. Az  
értesítésnek tartalmaznia kell az elnökségi ülés időpontját, helyszínét és tervezett  
napirendjét is. Amennyiben valamely napirendi ponthoz írásos előterjesztés készült, 
úgy azt lehetőség szerint az értesítéshez mellékelni kell. 
8.)  Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Testület 
elnökét” 
 
Dr. Némethi Zsolt: 17. § következik. Itt semmi újdonság nincs, csak átvezetésre kerültek a 
fogalmak. Ez formalitás, de szavazni kell róla. Ki az, aki a 17.§ 1.) bekezdését elfogadja. 
Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadta a közgyűlés.  
 
szavazás: 
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26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
22/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 17.§ 1.) 
bekezdésének módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki a 17.§ 4.) bekezdését elfogadja? Köszönöm, egyhangúan 
elfogadta a közgyűlés.  
 
szavazás: 
26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
23/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 17.§ 4.) 
bekezdésének módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: a 17.§ 5.) bekezdését ki az, aki elfogadja. 1 tartózkodás mellett elfogadta 
a közgyűlés a 17.§ 5.) bekezdését.  
 
szavazás: 
25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
24/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 17.§ 5.) 
bekezdésének módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A 17. § 8.) bekezdését ki fogadja el? A közgyűlés egyhangúan elfogadta 
a 8.) bekezdést.  
 
szavazás: 
26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
25/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 17.§ 8.) 
bekezdésének módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 18.§ paragrafus. Megint egy olyan paragrafushoz értünk, 
ahol markáns különbség van a Dimenzió javaslata és az elnökség javaslata között.  
 
Előterjesztés: „18. § 
Az elnökségi tagok jogai, kötelezettségei, feladatai: 
1.)  Az elnökségi tagok jogai: 
a.)  észrevételek, javaslatok tétele az MTáSZ működésével, a sportággal kapcsolatban, 
b.)  javaslattétel rendkívüli elnökségi ülés összehívására az ok és cél megjelölésével. 
2.)  Az elnökségi tagok feladatai a vonatkozó szabályzatok betartásával: 
a.) a szakágak versenysportjáért felelős elnökségi tagok (szakáganként egy-egy fő)  
legfőbb feladata a szakági szakmai tevékenység irányítása. Egyéb feladatai: 
aa.)   javaslattétel a szakági szövetségi kapitány személyére és feladataira, 
ab.)  javaslattétel az oktatási intézményekben folyó, a szakághoz tartozó képzések  
tematikájára, 
ac.)  javaslattétel az oktatási intézményekben szervezett szakmai képzések  
záróvizsgájára szövetségi vizsgáztatóinak személyére, 
ad.)  javaslattétel a szövetségi szakmai képzések (asszisztensi, döntnöki,  
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versenyfelügyelői) és továbbképzések (edzői, döntnöki, versenyfelügyelői)  
tematikájára,  
ae.)  javaslattétel a szövetségi szakmai képzéseken (asszisztensi, döntnöki,  
versenyfelügyelői), továbbképzéseken (edzői, döntnöki, versenyfelügyelői)  
közreműködő oktatók, előadók személyére, 
af.)  javaslattétel a szövetségi vizsgákon (döntnöki, versenyfelügyelői) közreműködő  
vizsgáztatók személyére, 
ag.)  javaslattétel a kiemelt versenyek pályázatának eredményére, 
ah.)  javaslattétel a szakág versenyszabályzatának módosítására és a szakági  
szakterületek működési szabályaira, 
ai.)  javaslattétel a szakágon belül új szakterület(ek) létrehozásának előkészítésére, 
aj.)  javaslattétel a kiemelt nemzetközi versenyekre delegálandó versenyzők  
(párosok és formációk) személyére, 
ak.)  javaslattétel a szakági válogatott keret összeállításának feltételeire és  
szabályaira, 
al.)  a szakág versenyrendezési kérelmeinek elbírálása  (a pályázatra kiírt kiemelt  
versenyek kivételével), 
am.)  a szakág hivatalos versenynaptárának összeállítása, 
an.)  a szakági ranglisták és a figurakatalógus karbantartása, 
ao.)  külföldi versenyekre (ideértve a nem kiemelt, hivatalos WDSF és WRRC  
versenyeket  is) kiküldendő (delegálandó) versenyzők (párosok és formációk)  
személyének meghatározása, 
ap.)  a döntnöki, versenyfelügyelői és asszisztensi vizsga tematikájának és  
szabályainak kidolgozása,  
aq.)  az MTáSZ vagy szervezeti egységei illetve tagszervezetei által szervezett  
versenyeken résztvevő döntnökök, versenyfelügyelők kijelölése, 
ar.)  a szakági válogatott keret összeállítása, 
as.)  javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai  
programjának szakági fejezetére vonatkozóan,  
b.)  az oktatásért, továbbképzésért felelős elnökségi tag feladatai: 
ba.)   a külső oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás, 
bb.)  a képzési és továbbképzési tematikák egyeztetése és kidolgozása az illetékes  
területek felelőseivel, 
bc.)  szövetségi továbbképzések (edzői, döntnöki, versenyfelügyelői, asszisztensi,  
pontozóbírói, számlálói, egyéb sportszakmai és általános továbbképzések,  
fórumok) szervezése, koordinálása és lebonyolítása a területi felelősökkel történő  
egyeztetés alapján, 
bd.)  a szövetségi továbbképzési rendszer és metodika kidolgozása és elnökség elé  
terjesztése, 
be.)  a területi felelősökkel történő egyeztetés alapján az éves továbbképzési program  
összeállítása és elnökség elé terjesztése, 
bf.)     a diák- és főiskolai sport szervezése, koordinációja és kapcsolattartás, 
bg.)  javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai  
programjának saját területéhez kapcsolódó fejezetére vonatkozóan, 
c.)  a szabadidős, fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag feladatai:  
ca.)  a szabadidősport és a fogyatékosok sportjának szervezése, koordinációja és  
kapcsolattartás, 
cb.) javaslattétel a szakterület kiemelt nemzetközi versenyeire (világ-  és Európa-
bajnokságok, világ-  és Európa kupák) delegálandó versenyzők (párosok és  
formációk) személyére, 
cc.)  külföldi versenyekre (ideértve a nem kiemelt nemzetközi versenyeket is)  
kiküldendő (delegálandó) versenyzők (párosok és formációk) személyének  
meghatározása, 
cd.)  javaslattétel a szakterület versenyszabályzatának módosítására és a  
szakterületek működési szabályaira, 
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ce.)  a szakterület hivatalos versenynaptárának összeállítása, 
cf.)  
d.)  a versenyzőkért felelős elnökségi tag feladatai: 
da.)   a Sportolói Bizottság működtetése, irányítása, 
db.)  folyamatos kapcsolattartás az MTáSZ versenyzőivel, szervezeti egységeivel,  
bizottságaival és tagszervezeteivel, 
dc.)  az MTáSZ valamennyi versenyzőjének képviselete, kérdéseiknek,  
észrevételeiknek, problémáiknak és megoldási javaslatainak közvetítése az  
MTáSZ elnöksége, szervezeti egységei és bizottságai felé. 
e.) a versenybírói testületekért felelős elnökségi tagok feladatai (szakáganként egy-
egy fő): 
ea.)   javaslattétel a szövetségi szakmai képzések (pontozóbírói, számlálói) és  
továbbképzések (pontozóbírói, számlálói) tematikájára,  
eb.)  javaslattétel a szövetségi szakmai képzéseken (pontozóbírói, számlálói),  
továbbképzéseken (pontozóbírói, számlálói) közreműködő oktatók, előadók  
személyére, 
ec.) javaslattétel a szövetségi vizsgákon (pontozóbírói, számlálói) közreműködő  
vizsgáztatók személyére, 
ed.)  a szövetségi továbbképzési rendszer és metodika kidolgozása és elnökség elé  
terjesztése, 
ee.)  a pontozóbírói, számlálói vizsga tematikájának és szabályainak kidolgozása,  
ef.)    a pontozóbírói besorolások és versenyekre történő kijelölés szabályainak  
kidolgozása és elnökség elé terjesztése,  
eg.)  javaslattétel az MTáSZ vagy szervezeti egységei illetve tagszervezetei által  
szervezett versenyeken résztvevő pontozóbírók, számlálók személyére, 
f.)  az a.)-e.) pontok szerinti felsorolásban szereplő valamennyi elnökségi tag feladatai: 
fa.) a feladatkörébe tartozó pályázati lehetőségek figyelése,  
fb.) pályázati anyagok szakmai részének összeállítása, 
fc.) javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai  
programjának saját területéhez kapcsolódó fejezetére vonatkozóan, 
fd.) az elfogadott sportágfejlesztési stratégiában, az éves szakmai programban és  
cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtása, 
fe.) beszámoló az elnökség részére a két elnökségi ülés között végzett feladatokról, 
ff.) a területére vonatkozó költségvetés-tervezet összeállítása és az elnökség elé  
terjesztése 
3.)  Az Elnökség tagjai közül az elnök és az alelnök önállóan jogosult a MTáSZ  
képviseletére. Az Elnökségben az egyes szakterületekért felelős elnökségi tagok a 
saját  
működési területükre vonatkozó kérdésekben  –  az Elnökség ezzel kapcsolatos  
határozatainak keretei között – járhatnak el a MTáSZ nevében. 
4.)  Az elnökségi tagok kötelezettségei: 
a.)  az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való 
részvétel; 
b.) a közgyűlési és elnökségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg 
végrehajtása, 
c.)  folyamatos kapcsolattartás az MTáSZ tagjaival bizottságaival és szervezeti  
egységeivel.” 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: a küldöttek kérésére 5 perc szünetet rendelek el. 
Dr. Némethi Zsolt: Megállapítom, hogy a szünet után 23-ra csökkent a mandátumok száma.  
 
Rimányi Judit (SZUSZ SE képviselője): Szeretném megkérdezni, hogy a szakágnak miért 
kell az oktatással foglalkozni, ha lesz egy elnökségi tag, aki az oktatásért felel. 
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Dr. Némethi Zsolt: Alapvetően a 18. §-nál arról van szó, hogy Futó úr több döntési jogot 
szeretne elnökségi tagoknak, mint amit az elnökség javaslata tartalmaz. Fontos tudniuk, 
hogy a sporttörvény egy határozott hierarchiát tartalmaz. Az első a közgyűlés, a közgyűlés a 
tagok összessége. A közgyűlést ritkán tartják ezért a két közgyűlés közötti időszakot és úgy 
hidalják át a szervezetek, hogy van egy elnökség, aki mindarra jogosult, ami nem a 
közgyűlés kizárólagos hatásköre. Ez a szövetség ügyintéző, képviseleti szerve. Ennek is van 
egy egyszemélyes felelőse, az elnök. Ebben a modellben azért van mozgástér a 
változtatásra. Futó úr modellje olyan hatásköröket érint, amit a közgyűlés elvesz az 
elnökségtől és odaad bizottsági vezetőknek, vagy egy elnökségi tagnak. Elvi szempontból 
van aggályom ezzel a modellel kapcsolatosan. Van az elnökség, ami gyakorlatilag felel a 
szövetség működéséért. Van egy sor nagyon lényeges hatáskör, ami fölött Futó Károly 
javaslatában nem az elnökség diszponál, hanem egy bizottság, illetve az ő elnöke. Ha valaki 
panasszal él egy döntés ellen, és megy az elnökséghez, akkor az elnökség azt kell hogy 
mondja, hogy nem tud mit csinálni. Ezt korrigálni csak egy új közgyűléssel lehet. Az elnökség 
javaslatában a bizottságok döntés előkészítő feladatot látnak el, míg Futó Károly 
javaslatában döntést hozhatnak. Azt javasolom, hogy menjenek végig a pontokon. 18. § 2.) 
bekezdésénél tartunk. Az elnökség szövege javaslattétellel indul, Károly javaslatában úgy 
indul, hogy dönt. 
 
Futó Károly (Dimezió TSE képviselője): Úgy gondolom, ha egy elnök el tud végezni 
bizonyos feladatokat, és dönthet, akkor egy szakági dolgokkal megbízott személy is el tud 
végezni bizonyos feladatokat.  
 
Dr. Némethi Zsolt: Haladjunk végig. A következő a javaslatom a szavazásra: mindig a 
Dimenzió TSE módosító javaslatairól fogunk szavazni. Aki azt nem fogadja el, az elnökség 
által beterjesztett javaslattal ért egyet. Van valakinek ellenvetése, kérdése? 
A 18. § 2.) bekezdés aa.) pontjánál, ki az, aki elfogadja Futó Károly javaslatát? A közgyűlés 
3 igen szavazattal elvetette a Dimenzió TSE javaslatát, és az elnökség javaslatát fogadta el.   
 
 
26/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18 §. 2.) 
bekezdés aa.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
Dr. Némethi Zsolt: 2.) bekezdés ab.) pont: Ki az, aki a Futó Károly javaslatát fogadja el. 
Megállapítom, hogy 4 igen, 1 tartózkodással a közgyűlés elvetette a Dimenzió TSE 
javaslatát, és az elnökség változatát fogadta el.  
 
27/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés ab.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: 2.) bekezdés ac.) pont. Ki az, aki Futó Károly javaslatát fogadja el? 
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a közgyűlés elvetette a Dimenzió TSE javaslatát, és 
az elnökség javaslatát fogadta el.  
 
 
28/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés ac.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
Dr. Némethi Zsolt: 2.) ad.) pont. Ki az, aki Futó Károly javaslatát fogadja el?  
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Rimányi Judit (SZUSZ SE képviselője): Továbbra is az a kérdésem, hogy az oktatásért 
felelős elnökségi tag akkor egy tollvonással elutasíthatja azt a tervet, amin valaki dolgozott? 
A másik, hogy az elnökségben bárki ülhet, akit esetleg nem is ismernek, és egy ilyen ember, 
megakadályozhat egy alaposan, szakmailag megfontolt döntést, csak mert neki nem 
szimpatikus? 
 
Závodszky Péterné: Most úgy néz ki, hogy előrevetítetek egy felületes munkát, hogy olyan 
embereket fog a közgyűlés beválasztani, akik nem alkalmasak a feladatra. Olyat kell 
beválasztani, aki tisztában van azzal, hogy milyen feladatot vállal el, és utána néz annak, 
amit esetleg nem ismer. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Elfogadtuk már a 13.§ paragrafust, ahol konkrétan feladatokhoz 
rendeltek elnökségi tagokat. Felteszem szavazásra az ad.) pontot. Megállapítom, hogy 3 
igen szavazattal a közgyűlés elvetette a Dimenzió TSE javaslatát, és az elnökség javaslatát 
fogadta el.  
 
 
29/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés ad.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik az ae.) pont. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a 
közgyűlés elvetette a Dimenzió TSE javaslatát, és az elnökség javaslatát fogadta el.  
 
 
30/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés ae.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik az af.) pont. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a 
közgyűlés elvetette a Dimenzió TSE javaslatát, és az elnökség javaslatát fogadta el.  
 
31/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés af.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Az ag.) pont következik. Megállapítom, hogy a közgyűlés 4 igen, 2 
tartózkodás mellett elvetette a Dimenzió TSE javaslatát, és az elnökség javaslatát fogadta el.  
 
32/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés ag.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik az ah.) pont. 
 
Szatmári-Nagy Szilvia (Szilver TSE képviselője): Talán ez az a pont, ahol fel lehetne 
ruházni a szakágat és a képviselőjét döntési hatáskörrel. Ezer levelet írok, és nem kapok rá 
választ. Hátha tudnának azonnali segítséget nyújtani.  
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki elfogadja az ah.) pontban Futó Károly javaslatát? 
Megállapítom, hogy 7 igen, 2 tartózkodással a közgyűlés az elnökség javaslatát fogadta el.  
 
 
33/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
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A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18.§ 2.) 
bekezdés ah.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következő pont ai.) bekezdés. Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal és 
2 tartózkodással a közgyűlés elvetette a Dimenzió TSE javaslatát, és az elnökség javaslatát 
fogadta el.  
 
34/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat  
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés ai.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következő pont aj.)  Megállapítom, hogy 6 igen, 3 tartózkodással a 
közgyűlés elvetette a Dimenzió TSE javaslatát, és az elnökség javaslatát fogadja el.  
 
 
35/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés aj.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik ak.) pont. Megállapítom, hogy 5 igen, 4 tartózkodással a 
közgyűlés elvetette a Dimenzió TSE javaslatát, és az elnökség javaslatát fogadja el.   
 
 
36/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés ak.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Innentől kezdve nincs ellentmondás, tehát az al.) ponttól ar.) pontig nincs 
más javaslat, csak az elnökségé. Illetve, az as.) pontot kivenné az elnökség, ez törlésre 
kerülne. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az as.) pont törlését.  
 
 
37/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály javaslatból a 
18.§ 2.) bekezdés as.) pontjának törlését. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki az al.) ponttól ar.) pontig elfogadja az elnökség javaslatát. 
Megállapítom, hogy az közgyűlés egyhangúlag elfogadta az al.) ponttól az ar.) pontig.  
 
38/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés al.)-ar.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 18. § b.) pontja. Itt is először javaslom a bg.) pont kivételét. 
Megállapítom, hogy három tartózkodással a bg.) pontot a közgyűlés törölte.  
 
 
39/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály javaslatból a 
18.§ 2.) bekezdés bg.) pontjának törlését. 
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Dr. Némethi Zsolt: Kérdésem, hogy ki az, aki a b.) ponttal egyetért? Megállapítom, hogy 1 
nem, 3 tartózkodással a közgyűlés elfogadta a 18.§ 2.)b.) pontját az előterjesztés szerint.  
 
 
40/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés b.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a c.) pont. Itt két helyen is szerepel Futó Károly javaslatában 
döntés szó. 
 
Futó Károly (Dimenzió TSE képviselője): Visszavonom a javaslatomat ennél a pontnál. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki a c.) ponttal egyetért, elfogadja az elnökség javaslatát. 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadja az elnökség javaslatát.  
 
 
41/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés c.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a d.) pont. Ki az, aki elfogadja az előterjesztést. 
Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a közgyűlés a d.) pontot elfogadta.  
 
 
42/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés d.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik az e.) pont. 
 
Futó Károly (Dimenzió TSE képviselője): visszavonom az ide tartozó javaslatomat. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Megállapítom, hogy a közgyűlés az e.) pontot 2 tartózkodással elfogadta.  
 
 
43/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés e.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik az f.) pont. Megállapítom, hogy a közgyűlés az f.) pontot 2 
tartózkodással elfogadta.  
 
 
44/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 2.) 
bekezdés f.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel. 
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Dr. Némethi Zsolt: Következő a 18. § 3.) bekezdésben lenne két nyelvtani korrekció. Ki az, 
aki elfogadja a javaslatot? Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúan elfogadta a 
módosító javaslatot.  
 
 
45/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 3.) 
bekezdését az elnökség által javasolt szöveggel. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 4.) bekezdés. Ki az, aki elfogadta a 4.) bekezdés c.) 
pontjában a módosítást. Megállapítom, hogy közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
 
 
46/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. § 4.) 
bekezdés c.) pontját az elnökség által javasolt szöveggel.. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Kérnék egy megerősítő szavazást a 18. §-ra. Megállapítom, hogy 1 nem 
és 3 tartózkodással a közgyűlés elfogadta a 18. §-t.  
 
szavazás: 
19 igen, 1 nem, 3 tartózkodás 
 
47/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 18. §-ának 
módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 19. § 
 
Előterjesztés: „19. § 
1.)  Az Elnökség tagja egyszemélyben felelős a 18. § 2.) bekezdése szerint ráháruló 
feladatok elvégzéséért, tevékenységét az ilyen személyektől általában elvárható 
gondossággal köteles végezni.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Itt az „egyszemélyben” felelős szöveg került be.  
 
Jánosi László (Oktogon TC képviselője): Ellentmondást érzek, ha az elnökségi tagnak 
nincs döntési hatásköre, hogy vonható felelősségre? 
 
Závodszky Péterné: A végrehajtásért lehet felelősségre vonni. 
 
Dr. Kisteleki Károly (Ametiszt TSE képviselője): A végrehajtásra vonatkozik a 
felelősségre vonás.  
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Ez illeszkedne a hatályos Etikai 
Szabályhoz is, amit ehhez a ponthoz hozzá lehetne tenni. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Van szövegszerű javaslat? 
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Nincs a kezemben most a szabályzat. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Akkor menjünk tovább, mert ha nincs szövegszerű javaslat, akkor nem 
tudunk vele foglalkozni.  
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Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Javaslatom a szövegre az, hogy olyan 
személy vállalja a megbízatást, aki szakmailag felkészültségében ezt a feladatot el tudja 
látni.  
 
Dr. Némethi Zsolt: Kérdésem, hogy ezt milyen alapon fogják számon kérni? A közgyűlés 
felelőssége, hogy alkalmas embert válasszon. 
 
Nagy Gyöngyi (BIG-BEM TSE képviselője): Van egy etikai szabályzatunk, elfogadtuk, 
aláírtunk. Ez alapján dönt a Fegyelmi Bizottság is akkor, ha az elnök, a főtitkár, vagy az 
elnökség hozzánk irányít egy ügyet. A közgyűlés felelőssége, hogy megfelelő személyt 
válasszon. 
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Visszavonom a javaslatomat. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Felteszem szavazásra a 19. §-t. Ki az, aki a javaslattal egyetért? 
Megállapítom közben, hogy a küldöttek száma kettővel csökkent, azaz 21 mandátum van a 
teremben. Megállapítom, hogy a küldöttek egyhangúan elfogadta a 19. §-t.  
 
szavazás: 
21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
48/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 19. §-ának 
módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 21. §. 
 
Előterjesztés: „21. § 
1.)  Az elnökségi ülésen az Elnökség tagjain valamint a Főtitkáron kívül állandó 
meghívottként tanácskozási joggal részt vehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy az 
általa kijelölt tag.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki az elnökség javaslatát elfogadja. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
 
szavazás: 
21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
49/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 21. §-ának 
módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 22. § 
 
Előterjesztés: „22. § 
1.)  Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább öt elnökségi tag jelen 
van.  
2.)  Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
3.)  Az Elnökség tagja nem szavazhat olyan kérdésről, amely személyét vagy azt az 
MTáSZ tagszervezetet érinti, amelynek tagja, vagy tisztségviselője” 
 
Balikó Károly (Hemo Winner TSE képviselője): Mi van szavazategyenlőség esetén? 
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Dr. Némethi Zsolt: Semmi, nincs határozat. Le kell venni a napirendről, mert nincs döntés. 
A tartózkodás mindig nemnek minősül. Ki az, aki a 22. §-t elfogadja? Megállapítom, hogy 3 
nem szavazattal a közgyűlés elfogadta az elnökség javaslatát.  
 
szavazás: 
18 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 
 
50/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 22. §-ának 
módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 24. §. 
 
Előterjesztés: „24. § 
1.)  Az elnökségi ülést az Elnök, akadályoztatása esetén a gazdálkodásért, 
marketingért és kommunikációért felelős elnökhelyettes vezeti. 
3.)  Az elnökségi ülés után a jegyzőkönyv eredeti példányát, az ülést vezető elnök és a  
jegyzőkönyvvezető, valamint egy hitelesítő elnökségi tag kézjegyével hitelesíti. A  
jegyzőkönyvről az elnökségi tagok másolatot kapnak. 
4.)  A jegyzőkönyvet  –  amely készülhet valamilyen hanghordozóra is  –  az elnökségi 
ülés napjától számított 10 munkanapon belül írásos formába kell önteni, továbbá  
számítógépen digitalizált formátumban, számítógépes adathordozón is tárolni kell 4  
évig.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki elfogadja a 24. §-t. Megállapítom, hogy a 24. §-t a közgyűlés 1 
tartózkodással elfogadta.  
 
szavazás: 
20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
51/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 24. §-ának 
módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következő a 25. §. 
 
Előterjesztés: „25. § 
Az Elnökség a határozatairól az érintetteket, valamint az MTáSZ tagságát azok 
meghozatalától számított 10 munkanapon köteles e-mail útján tájékoztatni. Köteles 
továbbá az Elnökség saját határozatait az MTáSZ honlapján nyilvánosságra hozni.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Csak egy nyelvtani korrekciós javaslat, viszont Futó Károlynak is volt 
javaslata. Ő azt javasolja, hogy az MTáSZ honlapján, kerüljön bele, hogy a meghozataltól 
számított 30 napon belül. 
 
Domokos István: a 46. §-ban benne van a 30 nap. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Akkor az elnökség javaslatát támogatom, ennek nem kell még egyszer 
benne lennie. Ki az, aki elfogadja az elnökség javaslatát. Megállapítom, hogy egyhangúan 
elfogadta a közgyűlés a 25.§-t.  
 
szavazás: 
21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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52/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 25. §-ának 
módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 26.§. 
 
Előterjesztés: „26. § 
1.)  Az elnök  –  a munkaviszony létesítése, felmondással való megszüntetése 
kivételével - munkáltatói jogokat gyakorol az MTáSZ alkalmazottai felett. A 
munkaviszony létesítéséről, felmondással való megszüntetéséről, illetve a 
munkaszerződés módosításáról az Elnökség határoz.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki egyetért a javaslattal? Megállapítom, hogy a közgyűlés 
egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
 
szavazás: 
21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
53/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 26. §-ának 
módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 27.§ 3.) bekezdése 
 
Előterjesztés: „  
27. § 
3.)  Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdálkodásért, marketingért 
és kommunikációért felelős elnökhelyettes, továbbá eseti  megbízás alapján a főtitkár 
vagy az elnök által megbízott elnökségi tag helyettesíti.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki egyetért az előterjesztéssel. Megállapítom, hogy 1 nem 
szavazattal elfogadta az előterjesztést a közgyűlés.  
 
szavazás: 
20 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
54/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 27. §-3.) 
bekezdésének módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 28. §. 
 
Előterjesztés: „28. § 
Az MTáSZ  és a gazdálkodásért, marketingért és kommunikációért felelős  
elnökhelyettese 
Feladatai és hatásköre:  
a.)  az elnök helyettesítése távolléte vagy akadályoztatása esetén, 
b.)  az MTáSZ gazdálkodásának, gazdálkodással összefüggő tevékenységeknek  
irányítása és felügyelete, 
c.)  javaslattétel az MTáSZ gazdálkodására és a gazdálkodással összefüggő  
tevékenységre, 
d.)  az MTáSZ középtávú marketing stratégiájának kidolgozása, az ehhez kapcsolódó  
terv és költségvetés elkészítése és előterjesztése, 
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e.)   az MTáSZ középtávú külső és belső kommunikációs stratégiájának kidolgozása, 
az ehhez kapcsolódó terv és költségvetés elkészítése és előterjesztése, 
f.)  javaslattétel az MTáSZ reklám és propaganda stratégiájára, 
g.)  az operatív marketing és kommunikációs feladatok végzése, 
h.)  a tagszervezetekkel való kapcsolattartás  rendszerének kidolgozása, 
sajtótájékoztatók megszervezése, versenyeredmények figyelemmel kísérése és a 
nemzetközi kapcsolatok építése,  
i.)  a marketing, kommunikációs stratégiában elfogadott és a gazdálkodással  
kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinálása, azok végrehajtásának  
felügyelete, 
j.) a feladatkörébe tartozó pályázati lehetőségek figyelése,  
k.) pályázati anyagok szakmai részének összeállítása, 
l.) javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai programjának  
saját területéhez kapcsolódó fejezetére vonatkozóan, 
m.) az elfogadott sportágfejlesztési stratégiában, az éves szakmai programban és  
cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtása, 
n.)  az elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén aláírási és utalványozási jogkört  
gyakorol. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki az előterjesztést elfogadja. Megállapítom, hogy 4 
tartózkodással a közgyűlés elfogadta az előterjesztést.  
 
szavazás: 
17 igen, 0 nem, 4 tartózkodás 
 
55/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 28. §-ának 
módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 31. §. Itt a közhasznúsági jelentés helyett a melléklet szó 
szerepel a javaslatban. Ki az, aki a 31. § módosításait elfogadja. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot. Megállapítom, hogy 19 tagszervezet van jelen. 
 
szavazás: 
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
56/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 31.§ 1.) 
bekezdés d.) pontjának módosítását. 
 
Barkóczi Csaba: a 29. § 2.) bekezdésében az ellenőrző testület egy elnökből és két tagból 
áll, ez lenne a javaslatom. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki egyetért az egyébként nem javasolt módosítással. 
Megállapítom, hogy 1 igennel nem támogatta a közgyűlés a módosítást.  
 
szavazás: 
1 igen, 18 nem, 0 tartózkodás 
 
57/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése nem fogadta el az alapszabály 29.§.2.) 
bekezdésének módosítását. 
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Dr. Némethi Zsolt: Következik a 31.§.2.) 
 
 
Előterjesztés: „2.)  Az Ellenőrző Testület írásbeli jelentésének hiányában a Közgyűlés 
a Számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről, 
valamint a közhasznúsági melléklet elfogadásáról nem dönthet.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúan elfogadta a 31.§.2.) 
módosításait.  
 
szavazás: 
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
58/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 31.§.2.) 
módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 35.§. 
 
Előterjesztés: „35. § 
Szakági Bizottság 
1.)  A Szakági Bizottság az MTáSZ szakágak versenysportjáért felelős elnökségi 
tagjának és a szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tagjának munkáját 
segítő szervezet.  
Szakáganként egy-egy 5 fős Szakági Bizottság működik.  
2.)  A Szakági Bizottság vezetője a szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag, 
tagja a szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tagja. A Szakági Bizottság 
további három tagját a bizottság vezetőjének és a szakág versenybírói testületekért 
felelős elnökségi tagjának közös javaslatára az Elnökség választja meg a bizottság 
elnökének megválasztását követő egy hónapon belül a mandátumának lejártáig 
terjedő időre. 
3.)  Egy személy csak egy Szakági Bizottságba válaszható. 
4.)  A Szakági Bizottság állítja össze a szakág hivatalos ranglistáját, és gondoskodik  
folyamatos aktualizálásáról. 
6.)  A Szakági Bizottság a 18. § 2.) bekezdés a) pontja szerinti feladatokat látja el. 
7.) A Szakági Bizottság vezetője a bizottság megválasztását követő harminc napon 
belül a működésére vonatkozó ügyrend kidolgozza és az Elnökség elé terjeszti 
jóváhagyásra. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A 6.) bekezdést módosítani szeretné az elnökség a kiküldött javaslathoz 
képest úgy, hogy a Szakági Bizottság 2.) a) és e) pontja szerinti feladatokat látja el. Erre 
módosulna. Ki az, aki az itt jelzett módosítással elfogadja a módosítást. Megállapítom, hogy 
1 tartózkodás mellett elfogadta a módosítást.  
 
szavazás: 
18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
59/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 35. §-ának 
módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 36. §. 
 
Előterjesztés: „36. § 
Fegyelmi Bizottság 
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1.) Az MTáSZ tagjaival, valamint a sportágba tartozó versenyzőkkel, 
sportszakemberekkel szembeni szövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására az 
Elnökség öt fős Fegyelmi Bizottságot választ.  
2.) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az MTáSZ  
Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.  
3.) A Fegyelmi Bizottság élén a bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság tagjai az 
MTáSZ-ben más tisztséget nem viselhetnek, és azzal munkaviszonyban nem 
állhatnak.”   
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki elfogadja a módosító javaslatot? Megállapítom, hogy 1 
tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadja a 36. §-t.  
 
szavazás: 
18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
60/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 36. §-ának 
módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 37. §. 
 
Előterjesztés: „37. § 
Sportolói Bizottság  
1.) A 14. életévüket betöltött, a választás időpontjában érvényes versenyengedéllyel  
rendelkező sportolók érdekeik képviselete érdekében három fős Sportolói Bizottságot  
választanak az aktív felnőtt versenyzők közül. 
2.) A Sportolói Bizottság élén a bizottság elnöke áll.  
3.) A Sportolói Bizottság működéséről külön szabályzat rendelkezik.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki elfogadja a módosítást? Megállapítom, hogy a közgyűlés 
egyhangúan elfogadta a módosító javaslatot.  
 
szavazás: 
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
61/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 37. §-ának 
módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 38. §.  
 
Előterjesztés: „38. § 
Táncsport rendezvények biztonságáért felelős bizottság  
1.) Az MTáSZ sportrendezvényeinek biztonságos megrendezése érdekében az 
Elnökség háromfős Biztonsági Bizottságot választ.  
2.) A Biztonsági Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az MTáSZ  
Biztonsági Szabályzata állapítja meg.  
3.) A Biztonsági Bizottság élén a bizottság elnöke áll.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki elfogadja a javaslatot? A kiküldött javaslatban van egy elírás, a 
3.) bekezdésben a Fegyelmi helyett Biztonsági szó kerül. Megállapítom, hogy 2 tartózkodás 
mellett a közgyűlés elfogadta a javaslatot.  
 
szavazás: 
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17 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
62/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 38. §-ának 
módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 41. §. A főtitkár feladatai kiegészülnének egy új ponttal. 
 
Előterjesztés: „o) utalványozási jogkört gyakorol.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki ezzel egyetért? Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadta a 
közgyűlés a javaslatot.  
 
szavazás: 
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
63/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 41.§ 2.) 
bekezdésének o.) ponttal való kiegészítését. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 42. §. 2.) bekezdés. Itt egy korrekciós javaslatról van szó. 
Ki az, aki egyetért? Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadta a közgyűlés a 42. § 2.) bek.-t.  
 
Előterjesztés: 2.) A Közgyűlés vagy az Elnökség által választott tisztségviselő közeli 
hozzátartozója  (Ptk. 685. § b) pont), élettársa nem lehet az Elnökség, az Ellenőrző 
Testület, a Szakági Bizottságok, a Fegyelmi Bizottság  tagja. 
szavazás: 
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
64/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 42. § 2.) 
bekezdésének módosítását. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 44. §. 2.) bekezdése 
 

Előterjesztés: „2.)  A Szakági Versenyszabályzat módosítására irányuló javaslatokat az 

illetékes Szakági Bizottság gyűjti össze, véleményezi és terjeszti az MTáSZ Elnöksége elé..” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki elfogadja a javaslatot? Megállapítom, hogy 1 tartózkodással a 
közgyűlés elfogadta a javaslatot.  
 
szavazás: 
18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
65/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 44.§ 2.)  
bekezdésének módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a 46.§. Itt javítani kell. A 3.) bekezdésben az előterjesztéshez 
képest azt javasoljuk, hogy a „10 nap” helyett a „10 munkanap” szerepeljen a szövegben. 
A 3.) bekezdés így szólna: 
 



31 

 

3.) A közgyűlési és az elnökségi határozatokat az érintettekkel a meghozataltól 
számított 10 munkanapon belül írásban közölni kell, valamint a meghozataltól 
számított 30 napon belül az MTáSZ honlapján való közzé kel tenni. 
 
A kiküldött javaslat a 46. § 4.) és 5.) bekezdéseit érinti. 
Előterjesztés: „4.)  A határozati nyilvántartás, a közhasznúsági melléklet és az MTáSZ 
működésével összefüggésben keletkezett bármilyen irat, valamint az MTáSZ 
szolgáltatásainak igénybevételi módozatairól szóló tájékoztató nyilvános, abba 
bármely érdeklődő az MTáSZ székhelyén  –  az ott meghirdetett időpontokban  –  
beletekinthet és azokból saját költségére – másolatot kérhet. 
5.)  A 2.) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait, az éves beszámoló és a 
közhasznúsági melléklet teljes szövegét köteles az Elnökség a honlapján közzétenni a 
tagoknak megküldeni. Köteles továbbá az MTáSZ működésének alapvető 
körülményeiről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, továbbá beszámolóiról a 
honlapján a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki a 46.§. módosításait elfogadja? Megállapítom, hogy a 
közgyűlés egyhangúan elfogadta a módosítást.  
 
szavazás: 
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
66/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta az alapszabály 46. §-ának 
módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Következik a Hatályba léptető rendelkezések, utolsó paragrafus. 
 
Előterjesztés: „47. §. 
1.) A jelen Alapszabályt a 2009. november hó 29. napján megtartott MTáSZ Közgyűlés  
fogadta el, és a 2010. november hó 28. napján, valamint a 2012. április  hó 22. napján  
megtartott Közgyűlés módosította. 
2.) A 2013. március hó .17. napján megtartott Közgyűlés által elfogadott módosítások  
hatályba lépésének időpontja – a 13. § 4.) bekezdés kivételével: 2012. március hó .18. 
27. napja.  
3.) A 13. 4.) bekezdés a 2013. március hó 17. napján elfogadott alapszabálymódosítást  
követően azonnal hatályba lép.” 
 
Dr. Némethi Zsolt: A hármas bekezdés teljes egészében törölve lenne. Arról szólna ez a 
bekezdés, hogy holnaptól hatályos a módosítás. Csinálhatjuk azt is, hogy az alapszabály 
módosítások az új elnökség megválasztásakor lépjenek hatályba. Melyik legyen. 
 
Dr. Kisteleki Károly (Ametiszt TSE képviselője): A másodikat javasolnám.  
 
Dr. Némethi Zsolt: A probléma a feladatokkal van. A SZAKSZ és a SZFÜSZ 
megszüntetésével kapcsolatos probléma. A 18. § rendelkezései kivételével szerintem 
hatályba lehet léptetni holnaptól. 
 
Dr. Kisteleki Károly (Ametiszt TSE képviselője): A 18. § összefügg a személyi 
kérdésekkel is. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Rendben van, akkor nézzük meg, hogy mi az a minimum, amit hatályba 
kell léptetni. Az évi egy közgyűlést hatályba kell léptetni. 
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Dr. Kisteleki Károly (Ametiszt TSE képviselője): Szerintem a 13 oldal 18. §, ami az egész 
struktúrát összerakja, ennek kivételével a többit igazából hatályba lehet léptetni. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Visszatérek a javaslatomhoz. A feladatkörök illetve a szakági bizottságok 
kérdésesek. Úgy szólna a 47. § második bekezdése, hogy a hatályba lépésnek az időpontja 
és akkor nem a 13. §. 4-es lenne, hanem a 18, 28, és a 35. § kivételével március hó 18. 
napja. A harmadik bekezdés pedig úgy módosulna, hogy a 18, 28, és a 35.§ hatályba 
lépésének a napja a tisztújító közgyűlés eredményes megtartását követő nap. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy az első bekezdés az előterjesztés szerinti szöveggel kerüljön 
elfogadásra? Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúan elfogadta.  
 
 
szavazás: 
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
67/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta a 47.§ 1.) bekezdésének 
módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A második bekezdés az előzőekben elmondott módosítással kerüljön 
rögzítésre. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
2.) A 2013. március hó 17. napján megtartott Közgyűlés által elfogadott módosítások 
hatályba lépésének időpontja – a 18. §, a 28. § és a 35. § kivételével - 2013. március hó 
18. napja.  
 
szavazás: 
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
68/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése a helyszínen elhangzott 
módosításokkal elfogadta az alapszabály 47.§. 2.) bekezdésének módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A harmadik bekezdés szintén az előzőekben elmondottak alapján 
kerülne módosításra. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
 
3.) A 18. §, a 28. § és a 35. § hatályba lépésének időpontja a 2013. évi tisztújító 
közgyűlés eredményes megtartását követő nap.  
 
szavazás: 
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
69/2013.(III.17.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése a helyszínen elhangzott 
módosításokkal elfogadta az alapszabály 47.§ 3.) bekezdésének módosítását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A végén felteszem a kérdést, hogy ki az, aki az alapszabályt az itt 
elfogadott módosításokkal, egységes szerkezetben elfogadja? Megállapítom, hogy 
közgyűlés 2 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
szavazás: 
17 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
70/2013.(III.17.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapszabályt. 
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Dr. Némethi Zsolt: Gratulálok és köszönöm a türelmet. Lezárom a közgyűlést. 
 
 
K.m.f. 
 
 ………………………………………. ………………………………….. 
 Somkuti Annamária  Tamás Éva 
 MTáSZ elnök, levezető elnök jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 ………………………………….. ………………………………………. 
 Székely Attila Dr. Kisteleki Károly 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 


