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iktatószám: 3-25/2018 
Magyar TáncSport Szakszövetség 

tagszervezeti képviselői részére 

 

tárgy: Rendkívüli közgyűlés meghívó - felhívás jelölésre 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

 

Tisztelt Tagszervezeti Képviselők! 

 

 

A versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag lemondott pozíciójáról, ennek következtében az 

MTáSZ elnöksége rendkívüli közgyűlést hív össze, melyen tisztségviselő választásra kerül sor. 

 

 

A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA 

2018. július 13. 1600 óra 

 

A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HELYSZÍNE 

Magyar Sport Háza, Földszinti nagytárgyaló 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

NAPIRENDI PONT 

• Versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag választás 

 

A közgyűlés a tagok legalább felének jelenléte esetén határozatképes.  

 

Amennyiben a fenti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, azonos napirenddel újabb 

Közgyűlést hívunk össze az alábbi időpontra és helyszínre: 2018. július 16. 1600 óra, Magyar Sport Háza 

Földszinti nagytárgyaló, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes. 

 

 

Kérjük, hogy – a tagszervezeti képviselőjük aláírásával ellátott, a jelölt nevét, valamint lehetőség szerint 

emailes és telefonos elérhetőségét is tartalmazó – jelöléseiket lehetőség szerint legkésőbb 2018. július 

12-ig szíveskedjenek megküldeni a Magyar TáncSport Szakszövetség irodájába, hogy időben tudjuk 

értesíteni a jelölteteket a jelölés tényéről és tudjunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani számukra.  

 

A levél I. és II. számú mellékletében megtalálhatók a legfontosabb összeférhetetlenségi szabályok, 

valamint a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag Alapszabály szerinti 

feladatai. 
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FELHÍVÁS JELÖLÉSRE 

 
 

Jelöléseket a választás időpontjáig lehet leadni az alábbi pozícióra: 

1. Versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 

 

Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 

személyére csak a versenytánc szakágban működő tagszervezet állíthat jelöltet. 

 

 

TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB SZABÁLYOK 

 

Az MTáSZ Elnökségének tagjává választható az a személy, aki megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi L. törvény (a továbbiakban PTK.) 3:22.§-a szerinti feltételeknek. Jelölt lehet, aki a Közgyűlésen 

személyesen, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozott a jelölés 

elfogadásáról. 

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.  

 

 

Budapest, 2018. június 28. 

 

                                                                                       Üdvözlettel: 

 

 

                                                                                                                           Zsámboki Marcell 

                                                                                                                                     elnök 
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I. számú melléklet 
 
 

LEGFONTOSABB ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK  
 
 
1.) Egy személy egyidőben csak egy olyan tisztséget tölthet be, amelyre a Közgyűlés vagy az Elnökség 

választotta.  

2.) A Közgyűlés vagy az Elnökség által választott tisztségviselő közeli hozzátartozója (PTK. 8:1.§ (1) 

bekezdés), élettársa nem lehet az Elnökség, az Ellenőrző Testület, a Szakági Bizottságok, a Fegyelmi 

Bizottság tagja.  

3.) Nem lehet az MTáSZ Ellenőrző Testületének elnöke vagy tagja az a személy, aki az MTáSZ–szal a 

megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban áll vagy cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az MTáSZ tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve a az előbbiekben meghatározott személyek 

hozzátartozója.  

4.) Nem lehet az MTáSZ vezető tisztségviselője az a személy, aki a jelöltségét megelőző három éven belül 

megszűnt olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy 

évig – vezető tisztséget:  

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki;  

b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;  

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;  

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetőleg törölte. 
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II. számú melléklet 
 

 

VERSENYTÁNC SZAKÁG VERSENYSPORTJÁÉRT FELELŐS ELNÖKSÉGI TAG 
ALAPSZABÁLY SZERINTI FELADATAI 
 
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, 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 

 

 

 


