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JEGYZŐKÖNYV 

az MTáSZ elnökség soron következő elnökségi üléséről 

 

 

IDŐPONT  

2022. január 25-26. 

 

HELYSZÍN  

elektronikus üzenetváltással (e-mail) egyeztetés útján lefolytatva  

 

(A Magyar TáncSport Szakszövetség elnökségének a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő 

szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. 

rendelet alapján megalkotott elnökségi ülés tartására vonatkozó eljárásrendje szerint) 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Elektronikus úton történő elnökségi határozathozatal 

 

Jelen előterjesztés az elnökségi ülés tartására vonatkozó 264/2021(VII.15) elnökségi határozattal elfogadott 

eljárásrend alapján történik. 

A szavazatok nem elnöki döntést megerősítő szavazatok, hanem elnökségi döntésnek számítanak.  

 

Eljárásrend 4. pont  

Amennyiben a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége ülését írásbeli, vagy elektronikus üzenetváltással (e-

mail) egyeztetés útján folytatja le, úgy az elnökségi tagok részére a Magyar TáncSport Szakszövetség Szervezeti 

és Működési Szabályzata 1. sz. melléklet (Elnökség Ügyrendje) 10. §-ában foglaltak szerint kell eljárni, azzal a 

különbséggel, hogy az így hozott döntés, elnökségi döntésnek, határozatnak minősül a szavazásra jogosult 

elnökségi tagok több mint felének 24 órán belüli támogató, igen szavazata esetén. 

 

HATÁROZATI SZÖVEG JAVASLAT 

 

28/2022(I.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2022. március 8-án rendes közgyűlést tart. 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2022. március 11. 

 

29/2022(I.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2022. évi akrobatikus rock and roll 

versenyek rendezésére kiírt pályázatok elbírálásának eredményét és a 2022. évi versenynaptárat. 

 

30/2022(I.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint jóváhagyja az MTáSZ versenytánc szakágának Pontozóbírói és számlálói feladatok 

ellátásáról szóló szabályzatának a módosítását, mely 2022. február 1-jén lép hatályba. 

 

Az előterjesztést és határozati szöveg javaslatot, mint az írásbeli szavazáshoz szükséges dokumentumokat az 

mtasz@mtasz.hu e-mail címről Papp-Klisóczki Alexandra főtitkártól a következő személyek kapták meg e-

mailben 2022. január 25. napján 13 óra 54 perckor: 

Elnökségi tag neve: Pozíciója: E-mail cím: 

Zsámboki Marcell István elnök marcell.zsamboki@gmail.com  

Bánhidi Dániel elnökségi tag banhidi.dani@gmail.com 

Horváthné Krizsa Mária elnökségi tag mary.mtasz@gmail.com 

Juhász Péter elnökségi tag peter.juhasz.4m@gmail.com  

Kapronczai Balázs elnökségi tag balazs@kapronczai.hu  

Kis Katalin elnökségi tag kiskata.46@gmail.com 
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Kozma Gábor elnökségi tag dancenet@dancenet.hu 

Kuzma Péter elnökségi tag kuzmapeter74@gmail.com 

Papp Viktor elnökségi tag papp-viktor@t-online.hu 

Kovács József Ellenőrző Testület elnöke kosirju@gmail.com  

 

A határozati javaslatra a meghatározott 24 órán belül a következő szavazatok érkeztek az mtasz@mtasz.hu e-mail 

címre: 

 

Elnökségi tag neve: E-mail cím: Szavazata: Érkezett: 

Zsámboki Marcell István marcell.zsamboki@gmail.com  IGEN (előterjesztői) 2022.01.25. 13 óra 54 perc 

Bánhidi Dániel banhidi.dani@gmail.com IGEN 2022.01.26.   8 óra 22 perc 

Horváthné Krizsa Mária mary.mtasz@gmail.com  - nem szavazott 

Juhász Péter peter.juhasz.4m@gmail.com  IGEN 2022.01.25. 18 óra 02 perc 

Kapronczai Balázs balazs@kapronczai.hu  - nem szavazott 

Kis Katalin kiskata.46@gmail.com 
28/2022(I.25) TARTÓZKODÁS, 

IGEN 
2022.01.25. 14 óra 08 perc 

Kozma Gábor dancenet@dancenet.hu IGEN 2022.01.26.  3 óra 13 perc 

Kuzma Péter kuzmapeter74@gmail.com - nem szavazott 

Papp Viktor papp-viktor@t-online.hu IGEN 2022.01.25. 23 óra 50 perc 

 

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatokat: 

 

28/2022(I.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2022. március 8-án rendes közgyűlést tart. 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2022. március 11. 

 

A szavazás eredményeként megállapítom, hogy Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi határozatokat: 

 

29/2022(I.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2022. évi akrobatikus rock and roll 

versenyek rendezésére kiírt pályázatok elbírálásának eredményét és a 2022. évi versenynaptárat. 

 

30/2022(I.25) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint jóváhagyja az MTáSZ versenytánc szakágának Pontozóbírói és számlálói feladatok 

ellátásáról szóló szabályzatának a módosítását, mely 2022. február 1-jén lép hatályba. 

 
 

Budapest, 2022. január 26. 

 

Alulírott Zsámboki Marcell István, a fentiek alapján, a Magyar TáncSport Szakszövetség képviseletében eljárva 

az elektronikus üzenetváltás (e-mail útján történő szavazás) eredményét és a meghozott határozatot aláírásommal 

hitelesítem. 

 

 

 

………………………… 

Zsámboki Marcell István 

elnök 
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