
MTáSZ ELLENŐRZŐ TESTÜLET 

beszámolója a 2020. évről 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

1. Az Ellenőrző Testület ülésein – az Alapszabályban meghatározott feladata 

szerint – figyelemmel kísérte az MTáSZ gazdálkodását és szabályszerű 

működését.  

 

 

2. Az Ellenőrző Testület jelentése a 2020. évi pontozóbírói és tagdíjbefizetések 

helyzetéről: 

 

Az ellenőrzés napjáig (2020. december 31.) a nyilvántartás szerint a Magyar 

TáncSport Szakszövetségnek 147 regisztrált tagszervezete volt, ez összesen 

5 145 000 forintos tagdíjbevételt jelentett. A regisztráció alapján 97 a 

versenytánc és 44 akrobatikus rock’n’roll szakágban, 6 mindkét szakágban 

működött.  

 

Pontozóbírók, döntnök, versenyfelügyelők, számlálók létszáma  

2020. évre versenytánc szakterületen a nyilvántartás szerint:  

97 fő pontozóbíró, 

8 fő számláló, 

22 fő döntnök rendelkezett érvényes licence-szel.  

  

Akrobatikus rock’n’roll szakágban regisztrált szakemberek közül 

36 fő pontozóbíró 

6 fő számláló, 

17 fő versenyfelügyelő rendelkezett érvényes licence-szel. 

 

Versenyzőknek kiadott versenyengedélyek száma 

versenytánc szakágban: 1 393 fő 

akrobatikus rock’n’roll szakágban: 1 425 fő 

kerekesszékes versenytánc: 6 fő 

összesen: 2 818 fő 

 

3. Az Ellenőrző Testület az Alapszabályban meghatározottak alapján 

megvizsgálta az MTáSZ 2020. évre vonatkozó mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékleteit és közhasznúsági jelentését. A 2020. évi 

gazdálkodás vizsgálatához nem vett igénybe külső szakértői segítséget.  

 

4. Az Ellenőrző Testület az Alapszabályban meghatározottak, valamint a 

7/2021(VI.9) ET határozat alapján a közgyűlésnek az MTáSZ 2020. évi 

pénzügyi tervét elfogadásra javasolja. 

  

https://maps.google.com/?q=6+f%C5%91&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=16+f%C5%91&entry=gmail&source=g


A vizsgálat eredménye az alábbi: 

 

 

 

AZ ELLENŐRZŐ TESTÜLET JELENTÉSE 

az MTáSZ 2020. évi beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről 
 

 

 

AZ Ellenőrző Testület megvizsgálta az MTáSZ éves beszámolóját. A mérleg és 

eredménykimutatás vizsgálata során az Ellenőrző Testület a gazdálkodás 

szabálytalanságára utaló jelet nem talált.  

 

2020. december 31-ig 39 vevőnek 2 578 667 Ft értékben volt  

2020. évet terhelő rendezetlen fizetési kötelezettsége. Az Ellenőrző Testület 

megállapította, hogy a 2020-as év vizsgálata során a számviteli nyilvántartás 

a törvényi előírásoknak megfelelt.  

 

Az Ellenőrző Testület a számviteli törvény alapján az MTáSZ 2020. évi 

gazdasági beszámolóját, annak mellékleteit, közhasznúsági jelentését – az 

Ellenőrző Testület 6/2021(VI.9) ET határozat alapján a közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 

 

Budapest, 2021. július 13. 

 

 

Kovács József sk 

Ellenőrző Testület elnök 

 

 

 


