
4/1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
amely készült a Magyar TáncSport Szakszövetség 
2015. február 20-án megtartott Közgyűléséről 
 
Helyszín 
Oázis Wellness Park Panzió rendezvényterme 
(2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 184.) 
 
Jelen vannak 
mellékelt jelenléti ív szerint 

 
16:00 
Sági István: 2015. február 20-a, 16 óra van. Megállapítom, hogy a Magyar 
TáncSport Szakszövetség 16 órára meghirdetett közgyűlése 0 regisztrált résztvevővel 
a 144-ből egyelőre határozatképtelen. Amennyiben fél óra elteltével sem lesz meg a 
határozatképesség, megállapítjuk a határozatképtelenséget. 
 
16:30 
Sági István: Megállapítom, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség 16 órára 
meghirdetett közgyűlése 16.30-kor a 144-ből 0 regisztrált résztvevővel 
határozatképtelen. A közgyűlés a meghívóban kiírt, megismételt időpontban kerül 
megtartásra. 
 
17.00 
Sági István: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Magyar TáncSport Szakszövetség 
közgyűlésének résztvevőit. A megismételt közgyűlést ezennel megnyitom. 
Bejelentem, hogy 17.00 órakor a 144 tagszervezetből 4-en regisztráltak. A közgyűlés 
határozatképes.  
 
Levezető elnöknek jómagam javaslom, Sági Istvánt. Aki egyetért a javaslattal, 
kérem, szavazzon. Köszönöm, látható többség. 
 
1/2015.(II.20.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése levezető elnöknek Sági Istvánt 
választotta meg. 
 
Ezután a Mandátumvizsgáló Bizottságot és szavazatszámlálókat kell 
megválasztanunk. A bizottság tagjainak javaslom Ságiné Sipos Erzsébetet és Forgó 
Ferencné. Aki egyetért Ságiné Sipos Erzsébet mandátumvizsgáló bizottsági és 
szavazatszámlálói tevékenységével, kérem, hogy szavazzon. Ez látható többség, 
köszönöm szépen. Kérem, hogy aki Forgó Ferencné személyével egyetért, emelje fel a 
céduláját. Ez is látható többség, a Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló 
megválasztottuk. 
 
2/2015.(II.20.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése a Mandátumvizsgáló és 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Ságiné Sipos Erzsébetet és Forgó 
Ferencnét választotta meg. 
 
Sági István: Jegyzőkönyvvezetőnek Domokos Istvánt javaslom. Aki egyetért a 
személyével, kérem, szavazzon. Ez látható többség, köszönöm.  



4/2 
 

 
3/2015.(II.20.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek 
Domokos Istvánt választotta. 
 
Sági István: Jegyzőkönyv hitelesítőket kell még választanunk. Javasolnám 
Szatmári-Nagy Szilviát, aki egyetért, kérem, szavazzon. Látható többség, köszönöm. 
A másik javaslatom Tímer Péter, aki egyetért, kérem, szavazzon. Látható többség, 
köszönöm. Tehát megválasztottuk a két jegyzőkönyv hitelesítőt is.  
 
4/2015.(II.20.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek  
Szatmári-Nagy Szilviát és Tímer Pétert választotta meg. 

 
Sági István: Aki a kiküldött napirendi ponttal egyetért, kérem, szavazzon.  
 
Szavazás 
 
Igen:   4 
Nem:   0 
Tartózkodás:  0 
 
5/2015.(II.20.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 
közgyűlés napirendi pontját. 

 
I. Napirendi pont 
Alapszabály módosító javaslatok 
 
Az Alapszabály módosításának egyik oka az, hogy a Civiltv. (az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény) és a hatályos Sporttörvény alapján a Fővárosi 
Törvényszék hiánypótlási felhívást küldött szövetségünknek. A Fővárosi 
Törvényszék által kért módosítások átvezetése feltétele alapszabályunk 
nyilvántartásba vételének. 
 
A javasolt módosítások a következők: 
 

1. §  (1) Az Alapszabály 4. § 1.) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

2.  
„1.) Az MTáSZ-nek kizárólag olyan sportszervezetek és sportiskolák, valamint az 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok (a továbbiakban együtt: 
sportszervezetek) lehetnek tagjai, amelyek a táncsport versenyrendszerében részt 
vesznek és a Szövetség Alapszabályát elfogadják. A tagjegyzéket (a tag nevét, 

székhelyét, képviselőjének nevét, képviselőjének aláírását) az Alapszabály 
nem nyilvános, 1. számú melléklete tartalmazza.” 

 
(2) Az Alapszabály 4. § 5.) bekezdése a következő f.) ponttal egészül ki: 
 
/5.) A taggá való felvételről írásos felvételi kérelem alapján az Elnökség dönt. A tag 
köteles közokirattal igazolni, hogy a taggá válás törvényi előfeltételeinek megfelel. A 
tag köteles felvételi kérelméhez csatolni:/ 
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„f.) a tagdíj befizetéséről szóló igazolást.” 

 
(3) Az Alapszabály 4. § 8.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8.) A tagsági jogviszony megszűnik kilépéssel, a tagsági jogviszony MTáSZ 

általi felmondásával, kizárással, valamint jogutód nélküli megszűnéssel.”  

 
(4) Az Alapszabály 4. § 8.) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 

„d.) abban az esetben, ha a tag az 5. § 3.) bekezdés szerinti tagdíjfizetési 

kötelezettségének, folyó év március 15. napjáig elküldött írásbeli 
felszólítás kézhezvételét követően tárgyév április 15. napjáig nem tesz 

eleget, úgy a soron következő Közgyűlés határoz a tagsági jogviszonynak 
felmondással való megszüntetéséről. A felmondási idő 30 nap. A 

felmondásról rendelkező határozat ellen szövetségen belüli jogorvoslat 

nincs,” 
 
2. § Az Alapszabály 4. § 9.) bekezdése hatályát veszti. 
 
3. § Az Alapszabály 6. § 3.) bekezdés i.) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
/3.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:/  

 „i.) a tagsági díj meghatározása. A Közgyűlés által meghatározott tagdíj mértéke 
a következő év január 1. napjától alkalmazandó. A tagdíj összegét az 

Alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza; 
 
4. §  Az Alapszabály 8. § 4.) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„4.) Az Alapszabály elfogadásához és módosításához a jelenlévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, míg az MTáSZ 
megszűnésének kimondásához az MTáSZ céljának módosításához a tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.” 
 
5. §  Az Alapszabály 47. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„1.) A jelen Alapszabályt a 2009. november hó 29. napján megtartott MTáSZ 

Közgyűlés fogadta el, és a 2010. november hó 28. napján, a 2012. április hó 22., a 
2013. március hó 17. napján, a 2013. december hó 15. napján, a 2014. május hó 

23. napján,  valamint a 2015. február hó 20. napján megtartott Közgyűlés 

módosította.  
2.) A 2015. február hó 20. napján megtartott Közgyűlés által elfogadott módosítás 
hatályba lépésének időpontja 2015. február hó 21. napja.” 
 
6. §  Az Alapszabály kiegészül a „Tagjegyzék a 2015. február 20-ai állapot szerint” 
című, 1. számú, nem nyilvános melléklettel. 
 
7. §  Az Alapszabály kiegészül a „Tagdíj összege” című, 2. sz. melléklettel. 
 
8. § A módosítások 2015. február 21-én lépnek hatályba. 
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Sági István: A kiküldött előterjesztésekkel kapcsolatosan van-e valakinek 
észrevétele, kérdése?  Ha nincs, akkor kérem, szavazzatok. Aki a kiküldött 
alapszabály módosítást elfogadja, kérem, szavazzon. 
 
Szavazás 
 
Igen:   4 
Nem:   0 
Tartózkodás:  0 

 
6/2015.(II.20.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag elfogadta az 
elnökség által előterjesztett alapszabály-módosító javaslatokat. 

 
Sági István: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 
K.m.f. 
 
 
 
 ………………………………………. ………………………………….. 
 Sági István  Domokos István 
 levezető elnök jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 ………………………………….. ………………………………………. 
 Szatmári-Nagy Szilvia Tímer Péter 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 


