
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

  

  

amely készült a Magyar TáncSport Szakszövetség 

2018. július 16-án megtartott rendkívüli, megismételt közgyűléséről 

  

Helyszín 

Magyar Sport Háza Földszinti nagytárgyaló 

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

 

Kezdési időpont: 16:00 óra 

Jelen vannak 

mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Kapronczai Balázs: Tisztelt Közgyűlés, kedves Elnökség! Sok szeretettel köszöntök 

mindenkit a mai rendkívüli közgyűlésen. Zsámboki Marcell elnök úr nyaralása miatt 

engem kért meg, hogy a mai közgyűlést levezessem. 18-an vagyunk. 

Ahogy az lenni szokott, a legelején a szokásos procedúrán kell túlesnünk. A 

mandátumvizsgáló bizottság tagjait szeretném megszavaztatni. Pallagi Renátát és 

Vakaliou Máriát. 

 

Szavazás 

Igen:                  18 

Nem:                    0 

Tartózkodás:             0 

 

 

23/2018.(VII.16.) Közgyűlési Határozat 

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangú szavazással a 

Mandátumvizsgáló Bizottság tagjának választotta Pallagi Renátát és Vakaliou 

Máriát. 

 

Kapronczai Balázs: Jegyzőkönyvvezetőnek Klisóczki Alexandrát javaslom. 

 

Szavazás 

Igen:                  18 

Nem:                    0 

Tartózkodás:             0 

 

24/2018.(VII.16.) Közgyűlési Határozat 

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag Klisóczki 

Alexandrát választotta jegyzőkönyvvezetőnek. 

 



Kapronczai Balázs: Szavazatszámláló Bizottságba Farkas Alexandrát ás Bíró 

Csabát szeretném jelölni. Róluk szavazzunk. 

 

Szavazás 

Igen:                  18 

Nem:                    0 

Tartózkodás:             0 

 

25/2018.(VII.16.) Közgyűlési Határozat 

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag Farkas Alexandrát 

választotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjának. 

 

Szavazás 

Igen:                  18 

Nem:                    0 

Tartózkodás:             0 

 

26/2018.(VII.16.) Közgyűlési Határozat 

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag Bíró Csabát 

választotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjának. 

 

Kapronczai Balázs: Jegyzőkönyv hitelesítőnek valaki olyat javasolnék, aki 

budapesti, hogy az aláírást könnyen meg lehessen oldani. Valaki elvállalná? Zsófi 

néni? Köszönöm. Két ember fog kelleni. Prepuk László a másik, aki vállalja 

 

Szavazás 

Igen:                  18 

Nem:                    0 

Tartózkodás:             0 

 

27/2018.(VII.16.) Közgyűlési Határozat 

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag Benkő Zsófiát 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta. 

 

Szavazás 

Igen:                  18 

Nem:                    0 

Tartózkodás:             0 

 

28/2018.(VII.16.) Közgyűlési Határozat 

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag Prepuk Lászlót 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta. 

 

Kapronczai Balázs: Még a napirendi pontunkat kell elfogadni. Kérem, aki igennel 

szavazz jelezze. Köszönöm, ez egyhangú. 

 

 



Szavazás 

Igen:                  18 

Nem:                    0 

Tartózkodás:             0 

 

29/2018.(VII.16.) Közgyűlési Határozat 

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése elfogadta a közgyűlés napirendi 

pontját. 

 

Kapronczai Balázs: Tehát a mai napon a versenytánc szakág versenysportjáért 

felelős elnökségi tag választása a rendkívül fontos feladatunk. Kettő jelöltünk van. 

Horváthné Krizsa Máriára és Szűcs Simonra érkezett jelölés. A választás úgy fog 

történni, hogy aki a jelenlevők több mint felének a szavazatát kapja, ő lesz jövő május 

végéig, a tisztújító közgyűlésig a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag. 

Azt kérdezném a két jelölttől, hogy lenne-e egy pár mondatban valami bemutatkozás, 

hogy mit is szeretnének, milyen terveik vannak ezen a pozíción a jövő májusi 

időpontig. Szerintem fontos lenne pár szóval említeni ezt a dolgot. 

Először téged kérlek meg Mary, hogy ismertesd röviden a terveidet. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Írtam pár dolgot magamról is, de ha körülnézek, azt lehet, 

kihagyom, ne húzzuk az időt. De ha valami kérdésetek van, azt nyugodtan tegyétek 

fel. Tehát összefoglalnám a legfontosabb célkitűzéseket. Nagyon fontosnak tartom 

először azt, hogy a döntnöki és versenyfelügyelői munka egységesen folytatódjon 

tovább. Ez elindult, szerintem jó úton vagyunk. Ha kicsivel több videóanyagot 

használnánk, konkrét történeteket, akkor az tovább segítené az egység felé vezető 

utunkat. 

Aztán, átgondolt tematikájú edzői és asszisztens továbbképzéseket gondolnék 

fontosnak az utánpótlás korosztály figyelembevételével és a szövetségi kapitánnyal 

egyeztetve. Fontos lenne, hogy már az edzők szintjén is egységes legyen a tematika a 

jövőre vonatkozóan. 

A válogatott keret képzések szakmai programjának összeállítása fontos, hogy célzott 

legyen. Ebbe még nem látok bele pontosan, de lehet, hogy érdemes lenne 

hosszútávra, 3-4 évre előre kidolgozni terveket és azokat egyeztetni a válogatott 

keretek külföldi és hazai edzőivel egyaránt.  

Fontos a rendszeres és folyamatos kommunikáció a tagszervezetek képviselőivel és 

az elnökségi tagoknak egymás között is. Az is fontos, hogy a formációs műfaj 

megérdemelt szerepe és jelentősége megmaradjon, fokozódjon. Az utóbbi években ez 

egyre jobb lett. Ezen a területen is egyre több szép eredmény születik. 

A megrendezett versenyek színvonal-növekvő tendenciája nagyon jó, ezt is folytatni, 

támogatni kellene. Egyre több hazai rendezésű nemzetközi, kiemelt nemzetközi 

verseny is jót tenne nekünk. 

A nemzetközi tendenciákat követve fontos, hogy bővítsük a szakágakat. Újabb ágak 

felvétele is szükségessé fog válni a szövetségben, mint például a salsa, vagy a break, 

ami most ott lesz az olimpián, és képviselni fogja a táncot, mint műfajt. Ebbe az 

irányba érdemes nyitni és felvenni a kapcsolatot a megfelelő szakemberekkel, 

egyesületekkel. 



Az oktatási intézményekben folyó képzésekkel kapcsolatban is érdemes javaslatokat 

tenni. Elsősorban talán a tananyag és a vizsgáztatás folyamatával kapcsolatban. 

Fontosnak tartom, hogy a hazai kiemelt és klubközi versenyeken is szeretnék részt 

venni, hiszen a konkrét problémák, fejleszteni valók, amik a táncosainkat érintik, ott 

jelennek meg. Eddig is jártam ezekre, és ezután is fontosnak tartom.   

Ezekre össze kellene állítani egy hosszútávú tervet, ami 3-4 év vonatkozásában segíti 

a munkát. Az elnökség tagjaként én ezekre a feladatokra vállalkoznék. Szeretném 

előkészíteni és támogatni a jelen sportolóit és felkészítőit. Ha megtiszteltek a 

bizalmatokkal, akkor ehhez kérném a támogatásotokat. 

 

Kapronczai Balázs: Köszönjük szépen! Szűcs Simon úr. 

 

Szűcs Simon: Hát, mit mondhatnék magamról? 2016 óta pontozok, rá két évre már 

döntnök is lettem. Mióta bevezették ezt a versenyfelügyelői struktúrát, azóta 

versenyfelügyelő is vagyok. Pontosan tudjátok azt, hogy én nagyon sokat járok 

külföldre, de úgy gondolom, hogy ez segítené a Magyar TáncSport Szakszövetséget, 

ha az ott szerzett tapasztalataimat be tudnám integrálni a magyar versenytánc 

életébe. Azt gondolom, hogy mivel pontozó, versenyfelügyelő és döntnök is vagyok, 

ezáltal 3 szemszögből látom, mire van szüksége a magyar versenytáncnak, hogy 

előrébb kerüljön. Gyerek I-től felnőttig foglalkozom párosokkal, E osztálytól A 

osztályig. Így azért látom azt, hogy mi kell a versenytáncosoknak. Szülőkkel is igen-

igen keményen van kapcsolatom. Tudom, hogy ha elvállalom ezt a pozíciót (most 

jöhetne ez, hogy túl sokat vagyok külföldön), pontosan tudom, ha bekerülnék a 

szakágba, az elnökségbe, akkor ebből visszább kell majd lépjek. Nagyon szívesen 

átadnám a kollégáknak azon WDSF meghívásokat, melyeket nem tudok elvállalni. Ez 

természetes. 

A szülőket kicsit érdekesen érintettem, de azt gondolom, hogy a szülők egy nagyon 

fontos mag. Be szoktam gyűjteni, nekik mik az elképzeléseik erről az egész 

versenytáncról. és azt gondolom, hogy mivel nekünk a táncosok az elsőrangú 

feladatunk, hogy ők jól érezzék magukat és tudják, mit, hogy kell csinálni. Itt 

számítanék Zsom Olivérre, aki a sportolókért felelős. Úgy gondolom, hogy a 

versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagnak a szakággal kell tudni 

jól együttműködni ahhoz, hogy szabályok változzanak.  

Aki a döntnökökért és versenyfelügyelőkért is felel neki együtt kell működnie a 

pontozóbírókért felelős elnökségi taggal, meg kell beszélniük bizonyos dolgokat. 

Aztán a továbbképzésekről is gondolkodtam. Egyre több képzés van Magyarországon. 

Múltkor voltam a Gozzoli továbbképzésen, aztán tegnap is voltam képzésen, holnap 

megyek le a Tóth István táborába. Azt gondolom, hogy ezek a továbbképzések kifelé 

mennek, mindenkinek a saját oldalára. Ezeket kellene a szövetség irányába mozgatni, 

hogy közük legyen egymáshoz. Akkor lennénk a legerősebbek, ha a legjobb 

egyesületek együttműködnének. Tavaly a szövetségnél a lábmunka, testmunka 

voltak. Ezeket, ha megpróbálnánk integrálni, közelíteni egymáshoz, az segítene.  

Itt térnék rá a válker edzésekre. Azokra is el szoktam menni, és azt látom, hogy az 

előadók leginkább a táncosok felé mennek. Nekünk kellene kérni, hogy ezt az edzők 

felé is próbálják meg egy kicsit közvetíteni. Mit várnak el, mikor legközelebb jönnek. 

A táncosaink ne ugyanazt ismételjék, látszódjon az, hogy előrébb léptünk. 



Kitérnék kicsit. Mindenki tudja, hogy Törökgyörgy Melindával táncoltam. Aztán 

szétváltunk, mert ott lett Maurizio. egy új irány. A szövetségnek ezt az új irányt, még 

ha Melinda épp a WDC-ben is mozog, akkor is ki kellene használni. Más teamek is 

dolgoznak WDC tagokkal. Attól, hogy az egy más szövetség, még nem zárkóznak el a 

WDC-s szakemberektől. A szövetséget erősítené, ha pl. Törökgyörgy Melindát is 

valamilyen szinten belevonnánk a válogatott képzésbe. Erről a szabálymódosító 

javaslataimban is írtam, hogy én az utánpótlást mindenképp jobban beintegrálnám 

a válogatott keretbe akár hazai edzőkkel, mert szerintem ők jobban tudnának 

foglalkozni a kicsikkel, mint mondjuk X és Y. 

Azt gondolom még, hogy azon tanárok, akik táncosai ott vannak a keretben, 

mindenképp kell, hogy kooperáljanak az edzővel. Meg kellene beszélniük, mi a 

feladata az edzőnek, hogy előrébb lehessen mozdítani a táncosokat. 

Itt csatolnék át egy másik oldalra. Mint döntnök, nekünk nem a táncosokat kellene 

elsősorban „támadni”. Mindenképp az edzőket és egyesületi vezetőket kellene 

számonkérni. Sok táncos nem biztos, hogy tehet róla, hogy rajta van több fodor, 

túldíszített figura. Ez nagymértékben az edzőkön múlik. Biztos, hogy az 

egyesületeknek kellene jelezni, ha történt valami. AZ biztos, hogy én jelzést soha nem 

kaptam. A páros jelezte csak, hogy ez meg ez történt. Én biztos, hogy erre 

odafigyelnék, és én magam venném fel a kapcsolatot az edzőkkel, egyesületi 

vezetőkkel, hogy próbáljanak figyelni, ne menjenek el ilyeneken versenyek. Nekünk 

döntnököknek sem jó az, ha figyelmeztetni kell a párosokat. 

Véleményem szerint a szakágnak jobban együtt kell tudni működni az elnökségért, 

pontozókért, döntnökökért és versenyszabályzatért, táncosokért, szabadidőért. Akkor 

erős a megjelenési lehetőség, ha ezek összefognak. Nagyjából ezek az ötleteim.  

Az egységesítésről beszélt a Mary, arról már nem beszélek. Egyetértek vele teljesen. 

Ennyi lenne. 

 

Kapronczai Balázs: Köszönjük szépen. Akkor itt vannak a biléták, amelyre a jelölt 

nevét kellene írni, majd bedobni a ládába. 

 

Bíró Csaba: Senkinek nincs kérdése a jelöltekhez? 

 

Kapronczai Balázs: Van? Attól a papírt oszthatjuk. Szóval akkor valakinek kérdése? 

 

Jegonyán Okszána: Én, mint pontozóbíró jelenvoltam a hazai képzéseken, ahol 

általában úgy zajlott, hogy a pontozóbírók körben ülnek, a válkerrel foglalkozik az 

edző. Ad a szakember egy sort nekik, amit meg kell tanulni. Alapvetően azt 

feltételezem, hogy sok táncosnál az a probléma, hogy a táncosok képzésének 

felépítésében gond van. Nem kapnak megfelelő előkészítő képzést ahhoz, hogy 

versenytáncosok tudjanak lenni. Ezzel fordulnék mindkét jelölthöz. Én láttam ezt az 

izomerősítő tréninget, amit a válkeren csináltak, és azt mondom, ez nem táncosoknak 

való. Szakemberként ez a véleményem. A jelöltek mit szeretnének ezzel kezdeni, 

egyáltalán foglalkoznának-e ezzel. 

Csináljunk egy kérdőívet. Minden táncos, aki be van jegyezve az MTáSZ-nál, jelölje 

be, hogy van-e egészségügyi problémája. Biztos vagyok benne, hogy több mint 80%-

nak lesz. Ez elsősorban a rossz képzésfelépítésből fakad. 

 



Horváthné Krizsa Mária: Kezdjem én? Mint mondtam, át kell gondolni a képzések 

tematikáját. Az edzői és asszisztens képzésekre gondolok elsősorban. Az 

utánpótlásképzésre éleztem ki a dolgot, illetve, hogy a szövetségi kapitánnyal ilyen 

szempontokat is végig kellene gondolni, hogy legyen meg a tematika. 

Nem gondolom, hogy azon a három napon mennek tönkre az ízületek, hanem az 

edzőknek és a gyerekeket képzők látásmódját kellene egységesíteni. Úgy gondolom, 

Simon is hasonlóra gondolt, mikor a válogatott keretről beszélt. Ezt mindketten 

megemlítettük. 

 

Szűcs Simon: Ilyenekre, hogy az izomzat fejlesztése, a válogatott edzés kevés. 

 

Jegonyán Okszána: És az edzőképzés? Ezek szerint az edzők sem tudnak 

megfelelően nevelni sportolókat. A felsőbb osztályokban megjelenik az, hogy a boka 

olyan gyenge, hogy a top táncosok nem tudnak rendesen kivitelezni dolgokat. Itt gond 

van. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Elsősorban az edzők alakítják ki ezeket. Konkrétan az 

élmezőnyben is van, aki olyat csinál, amit nem lehet, de azért, mert az edzője ezt 

mondja. 

 

Rimányi Judit: Elnézést, de a szakág és az elnökség nem az edzőket képzi, hanem 

csak továbbképzi. AZ edzőket képzi a Táncművészeti Egyetem és a TF főként. Ott 

kellene a tematikával foglalkozni. A szövetségnél továbbképzés van. Ha az alapot nem 

kapja meg az adott edző, akkor nem használ nekik a továbbképzésen semmi. 

 

Jegonyán Okszána: De mi adunk nekik edzői licencet. 

 

Rimányi Judit: Igen, továbbképzésre. Nem a végzettségükre. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Igen, ezért is tartom fontosnak, hogy az oktatási 

intézményeknél, amik a szakághoz tartoznak, az oktatási anyagok és a vizsgaanyag 

is meg legyen vizsgálva. 

 

Kapronczai Balázs: Rendben. Kérdés még valakinek? Nincsen. Akkor mennyien 

vagyunk? 19-en lettünk. 10 igen szavazat kell valakire, hogy megkapja a posztot. 

Kérném a szavazatszámlálókat. Amíg összesítik az eredményt, addig 3 perc szünetet 

rendelek el. 

Mindenki szavazott? Mert 18 papírunk van, és a tudomásom szerint 19-en vagyunk. 

Nézzük meg! Elnézést, a 7-es nem lett kiadva, 18-an vagyunk. 

Megszületett az eredmény. 18 szavazat érkezett. A versenytánc szakág 

versenysportjáért felelős elnökségi tag 10 szavazattal Horváthné Krizsa Mária lett. 

Szűcs Simon 8 szavazatot szerzett. 

 

Szavazás 

Horváthné Krizsa Mária:    10 

Szűcs Simon:                    8 

Érvénytelen:                       0 



 

30/2018.(VII.16.) Közgyűlési Határozat 

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 10 szavazattal Horváthné Krizsa 

Máriát a Magyar TáncSport Szakszövetség versenytánc szakág 

versenysportjáért felelős elnökségi tagjává választotta. 

 

Kapronczai Balázs: Gratulálunk a poszthoz! Jó munkát kívánok hozzá. Köszönöm a 

közgyűlés résztvevőinek, hogy megjelentek. További jó nyaralást és pihenést 

mindenkinek! 

 

K.m.f. 

 
 
 
 ………………………………….. ………………………………………. 
 Kapronczai Balázs Klisóczki Alexandra 
 levezető elnök jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
 
 ………………………………….. ………………………………………. 
 Benkő Zsófia Prepuk László 
 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


