
Tisztelt Közgyűlés! 
MTáSZ Elnöksége,Tagszervezeti képviselők! 
 
A Dimenzió TSE részéről nyújtunk be javaslatot a soron következő Közgyűlésre 
Alapszabály módosítás témakörben, amelyben kérjük a tagszervezeti képviselőktől, 
hogy gondolják át a struktúra átalakítását, a szakszövetségünk modell 
változtatásának a lehetőségét 2013-tól. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy az Alapszabályra nézve körültekintően és mélyrehatóan kell 
átgondolni a módosítási lehetőséget. Szerintünk, minden tagszervezet vizsgálja meg 
a környezetében található Elnökségi munkákat, azoknak a felépítését, ahol több 
elnökségi tag van (9,11 vagy 13) és kérdezzenek utána,hogy ezek  az Elnökségek 
milyennek találják saját munkájukat, felépítésüket, hogyan működik a rendszer a  
vezetőkkel, a főtitkárral, hogy mi a véleményük manapság a saját szervezeti 
felépítésükkel kapcsolatban. Milyen negatív és pozitív tapasztalataik vannak az évek 
folyamán?  Mielőtt változtatnánk, egyesületünk részéről NAGYON fontos 
kérdéseknek tartjuk ezeket. 
 
A Dimenzió TSE javaslata a szakszövetség szervezeti felépítésére: 
 
7 fős lenne az MTáSZ Elnöksége, ebben a tervezetünkben beintegrálódik a 
Fogyatékosok sportja is. 
 
Elnökségi tagok: 

1) Elnök 
2) Alelnök, elnökhelyettes - Gazdasági, Szabadidősport, Egyetemi és Főiskolai 

Sport, Oktatás, Marketing, Kommunikáció, Média (PR) 
3) Alelnök - Vt. Szakág elnöke 
4) Alelnök – R&R Szakág elnöke 
5) Elnökségi tag SZFÜSZ elnöke 
6) Elnökségi tag SZAKSZ elnöke 
7) Elnökségi tag - Fogyatékosok Sportja elnöke 

 
1) Ellenőrző Testület 3 fő 
 

Bizottságok, ad hoc jelleggel, esetenként felállított bizottságok,amelyben max. 3 fő 
lenne (akár több fajta feladattal is meg lehetne őket bízni, a felhalmozódó feladatok 
fontosságát tekintve): 
 
Bizottságok (az Elnökség megbízása alapján jönnének létre) 

1) Fegyelmi és etikai Bizottság 3 fő 
2) Vt. Szakág elnöksége -   3 fő, Vt. szakág Alelnök + 2 fő 
3) R&R szakág elnöksége – 3 fő, R&R szakág Alelnök + 2 fő 
4) Sportolói bizottság 3 fő (2 fő Vt. Szakág, 1 fő R&R) 
5) Diák- Egyetemi és Főiskolai Sport bizottság (Diákolimpia lehetősége, 

Egyetemi és a Főiskolai táncsport bevezetése) 3 fő 
6) Média bizottság ( Marketing,Sajtó, TV, PR)  3 fő 
7) Utánpótlás- Felnőtt- Senior és Emlék bizottság 3 fő (2 fő Vt. Szakág,1 fő R&R) 
8) Régiók Bizottsága  3 fő (Dunántúl, Bp, Alföld), + mind a 19 megyében területi 

régió vezetők megbízása,minden megyében 1 megbízott személy,aki kontakt 



 
 
Fontos megjegyeznünk, hogy több szövetség alapszabályát átolvasva sok helyen a 
Főtitkár a szövetségi modellekben (9 ,11 vagy 13  fős elnökségeknél)  benne van az 
Elnökségben.  
Ez gondolom egy olyan kérdés,hogy szükséges e a főtitkár a táncsport területén az 
elnökségben, nem biztos,hogy igen, ezért jelenleg nem tettük be javaslatként a 7 fős 
elnökségbe, tehát maradna az idáig működőképes főtitkári pozíció. 
 
Az Alapszabály módosításokhoz további észrevételeink: 
 
Ha az elnökség a 7 fős lesz (vagy 9 ,11), fontosnak tartjuk a szövetség 
mechanizmusának a jó működéséhez az elnökségi tagok saját szakterületükön 
hozott döntéseinek az engedélyeztetését és az elnökség olyan feladat - és 
munkaterületekkel foglalkozzon, amelyre nem volt energiája vagy idáig nem is 
foglalkozott, ezáltal új feladatokat, témaköröket lehet kialakítani. 
A jelenleg tervezett Alapszabály módosításban sajnos a versenysportért felelős 
tagok, a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős tagjának és a 
versenybírói testületért felelős tagjainak többségében csak javaslatokat tehet majd az 
Elnökség felé. A véleményünk, hogy a hatékonyabb munka érdekében, ha a 
Közgyűlés választja őket erre a szakterületre és 3 évre, akkor bízzanak bennük, hogy 
jól fogják ellátni feladatukat, amely persze szerepel az Alapszabályban is, ezért pedig 
kaphatnak nagyobb döntési jogot, tehát nem javasolnának, hanem 
”DÖNTHETNÉNEK” a hozzájuk tartozó feladatokról és hatáskörökről.  
 
Mindenki tudja, hogy az állami szférában, a hivatalok működésében sokszor a  
negatív vonások érvényesülnek,ezt nem szabadna átvenni a szakszövetségünk 
működésére. Gondolok itt a lassúságra, az elnökségi ülésről elnökségi ülésre történő 
feladatok áthelyezésére, a szükségtelennek tűnő bonyolultság megalkotására, az 
aktatologatásra, majd a felelősség áthárítására…és nem jutunk előbbre. 
A mechanizmust rövidre kell venni és a gyors, rugalmas döntések meghozzák a 
fejlődést a táncsport területén, számos probléma, kérdéses helyzet hirtelen 
megoldódna és átláthatóbb lehetne, mivel lesznek felelősei a döntéseknek. 
 
A tervezetben most nem alárendeltségi elnökségekről beszélünk, mint jelenleg 
(MTáSZ Elnökség + Vt.Szakág és R&R szakág elnöksége) hanem egy Elnökségről, 
ezért az Alapszabályban meg kell nekik határozni, részletesen kifejtve a feladat- és 
hatáskörüket,amelyben DÖNTÉS jogaik lennének az adott szakterületen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14. § 

Az Elnökség 

 

Az MTáSZ ügyintéző, képviselő szerve, amely az elnökkel együtt 5 (öt) 7 (hét) tagból áll. 

 

 

15. § 

Az Elnökség feladata és hatásköre 

1.) Az MTáSZ tevékenységét két Közgyűlés közötti időszakban az MTáSZ Elnöksége 
irányítja. 

2.) Az Elnökség feladata és hatásköre: 
a.) az MTáSZ szabályzatainak megállapítása, illetve módosítása (az Alapszabály 

kivételével); 
b.) a Szakfelügyelő Szervezetek elnökeinek és vezetőségi tagjainak megválasztása;  
b.) a sportág fejlesztési programjának kidolgozása; 
c.) a főtitkár és a szövetségi kapitányok kinevezése és visszahívása; 
d.) bizottságok létrehozása és megszüntetése (az Alapszabályban meghatározott, és a 

Közgyűlés által választandó bizottságok kivételével), ügyrendjük elfogadása, a 
bizottsági tagok megválasztása, illetve felmentése;  

e.) az MTáSZ bizottságai és szervezeti egységei munkájának figyelemmel kísérése, és 
szükség esetén törvényes működésük rendjének helyreállítása; 

f.) az MTáSZ Közgyűlésének összehívása; 
g.) az MTáSZ törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete; 
h.) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése; 
i.) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása;  
j.) az MTáSZ érdekképviselete;  
k.) a válogatott keretek felkészülési programjainak jóváhagyása; 
l.) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak 

szervezése; 
m.) kapcsolattartás más sportszervezetekkel, sportközalapítványokkal, hatóságokkal, 

médiával, szponzorokkal, oktatási intézményekkel; 
n.) a sportág hazai és hazai rendezésű nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása; 
o.) a kiemelt nemzetközi versenyeken való részvétel engedélyezése; 
p.) az MTáSZ részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel 

felvétele, jogról való lemondás illetve hasznosítás, olyan határozat meghozatala, 
amely alapján az MTáSZ számára kötelezettségek keletkeznek; 

q.) az egyes szakágak és bizottságok költségvetési tervezetét figyelembe véve az 
MTáSZ éves költségvetésének kidolgozása, és Közgyűlés elé terjesztése; 

r.) ad-hoc bizottságok felállítása, hatás- és feladatkörük meghatározása; 
s.) döntés – megfelelő fedezet birtokában – a rendkívüli, költségvetésben nem szereplő, 

valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási 
jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, 
átcsoportosításáról; 

t.) az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elkészítése; 



u.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, 
továbbá az MTáSZ egyéb szabályzata, illetőleg az MTáSZ Közgyűlése a hatáskörébe 
utal; 

v.) ellátja az Stv-ben, illetve a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.). 
Kormányrendeletben, valamint az MTáSZ Fegyelmi Szabályzatában előírt Fegyelmi 
Fellebbviteli Bizottsági funkciót és feladatokat. 

 
3.) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a.) a számviteli beszámolót, 
b.) a költségvetési támogatás felhasználását, 
c.) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, 
d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek 
szerveitől kapott támogatások mértékét, 

f.) az MTáSZ vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 
valamint 

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
4.) A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki beletekinthet, és abból saját költségére 

másolatot kérhet. 
 

 

16.§ 

Az Elnökség tagjai 

1.) Az MTáSZ Elnökségének tagjává választható az a személy, aki megfelel a Ptk. 62. § (5) 
bekezdése szerinti feltételeknek. Jelölt lehet, aki a Közgyűlésen személyesen, illetve 
közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozott a jelölés 
elfogadásáról.  

2.) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
3.) Az Elnökség tagjai az MTáSZ vezető tisztségviselői.  
4.) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a.) a mandátum lejártával, 
b.) lemondással, 
c.) visszahívással, 
d.) összeférhetetlenség miatti mandátumvesztéssel, 
e.) elhalálozással. 

5.) Az összeférhetetlenség miatti mandátumvesztést az Elnökség határozattal állapítja meg, 
amennyiben az összeférhetetlen helyzetet az elnökségi tag felszólítás ellenére, a kitűzött 
határidőre nem szünteti meg. 
 
 

17.§ 

Az Elnökség működése 

1.) Az Elnökség hét tagból áll. Az Elnököt és az elnökség tagjait a három 
alelnököt(Általános elnökhelyettes, aki egyben Gazdasági Alelnök is, Versenytánc 
szakág elnöke, Akrobatikus Rock & Roll szakág elnöke) és egy fő elnökségi tagot a 
Közgyűlés választja meg.  



2.) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – a szervezeti és 
működési szabályzat szerinti – az ügyrendjét.  

3.) Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülésezik. Rendkívüli ülést kell 
összehívni, ha azt bármely elnökségi tag, az Ellenőrző Testület elnöke vagy két tagja, 
továbbá az MTáSZ tagjainak 1/10-e ugyanazon ok és cél megjelölésével írásban 
indítványozza. 

4.) A 3.) bekezdésben meghatározott esetekben az Elnökség ülését az Elnök, 
akadályoztatása esetén az alelnök (elnökhelyettes) általános elnökhelyettes 
(összehívó) köteles összehívni az indítvány kézhezvételétől számított 10 napon belüli 
időpontra.  

5.) Az Elnökség összehívása oly módon történik, hogy az összehívó az ülés időpontját 
megelőző legkevesebb 4 nappal írásban (ajánlott levélben vagy visszaigazolt e-mail vagy 
telefax útján) értesíti az Elnökség tagjait és a megjelenésre jogosult egyéb személyeket. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell az elnökségi ülés időpontját, helyszínét és tervezett 
napirendjét is. Amennyiben valamely napirendi ponthoz írásos előterjesztés készült, úgy 
azt lehetőség szerint az értesítéshez mellékelni kell.  

6.) Sürgős esetben az elnökségi ülés időpontjára az 5.) bekezdésben meghatározottnál 
rövidebb határidő is megállapítható. 

7.) Az Elnökség bármely ülésén határozhat a következő elnökségi ülés időpontjáról, és 
esetlegesen annak napirendjéről is. Ebben az esetben a következő ülés megtartásához 
írásbeli értesítés nem szükséges.  

8.) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Testület elnökét és 
a Szakfelügyelő Szervezetek elnökeit. 

9.) Az elnökségi ülések nyilvánosak. Zárt ülést lehet tartani, a jelenlévő elnökségi tagok 
döntése alapján egy-egy napirendi pont megvitatásakor, amennyiben annak tartalma 
üzleti titoknak minősül, vagy személyhez fűződő jogokat érint. 

 
 

18. § 

Az elnökségi tagok jogai, kötelezettségei 

1.) Az elnökségi tagok jogai: 
a.) észrevételek, javaslatok tétele az MTáSZ működésével, a sportággal kapcsolatban, 
b.) javaslattétel rendkívüli elnökségi ülés összehívására az ok és cél megjelölésével. 

2.) Az Elnökség tagjai közül az elnök és az alelnök (elnökhelyettes) általános 
elnökhelyettes önállóan jogosult a MTáSZ képviseletére. Az Elnökségben a szakágakat 
képviselő elnökhelyettesek a szakág Az egyes területekért felelős elnökségi tagok a 
saját működési területére területükre vonatkozó kérdésekben – az Elnökség ezzel 
kapcsolatos határozatainak keretei között – járhatnak el a MTáSZ képviselőjeként 
nevében. 

3.) Az elnökségi tagok kötelezettségei: 
a.) az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való 

részvétel; 
b.) a közgyűlési és elnökségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg 

végrehajtása, 
c.) folyamatos kapcsolattartás az MTáSZ tagjaival, bizottságaival és szerveivel 

szervezeti egységeivel. 
  

 

19. § 

 



1.) Az Elnökség tagja az ilyen személyektől általában elvárható gondossággal köteles 
tevékenységét végezni.  

2.) Az Elnökség tagjai a tevékenységük során az MTáSZ-nak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felelnek. Az elnökségi tagok felelőssége egyetemleges. Nem 
terheli a felelősség azt az elnökségi tagot, aki a határozat, intézkedés vagy mulasztás 
ellen tiltakozott, és tiltakozását írásban az Ellenőrző Testületnek bejelentette.  

 

20. § 

 

1.) A Közgyűlés által választott tisztségviselők munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, 
melynek mértékét a Közgyűlés határozza meg.  

2.) Az éves tiszteletdíjat egy összegben kell kifizetni a Közgyűlés által választott 
tisztségviselőknek a tárgyév lejártát követő 15 napon belül. A választott tisztségviselői 
tagság megszűnése esetén a megszűnés időpontjáig járó tiszteletdíjat a választott 
tisztségviselői tagság megszűnésétől számított legkésőbb 45 napon belül meg kell fizetni 
a volt tisztségviselő részére.  

 

 

21. § 

 

1.) Az elnökségi ülésen az Elnökség tagjain valamint a Főtitkáron kívül állandó 
meghívottként tanácskozási joggal részt vehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy az 
általa kijelölt tag, valamint a Szakfelügyelő Szervezetek elnökei.  

2.) Az Elnökség üléseire eseti jelleggel, egy adott napirendi ponthoz más személyek is 
meghívhatók, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az Elnökség ülésén.  

 

22. § 

 

1.) Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább öt három elnökségi tag jelen 
van.  

2.) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
3.) Az Elnökség tagja nem szavazhat olyan kérdésről, amely személyét vagy azt a 

tagszervezetet érinti, amelynek ő maga is tagja, vagy tisztségviselője. 
 

23. § 

 

Amennyiben szabályszerű értesítés ellenére az elnökségi ülés nem határozatképes, úgy az 

eredeti értesítésben közölt, az eredeti időponthoz képest hét napon belüli időpontra kitűzött 

újabb elnökségi ülést kell összehívni az eredeti napirendi pontok megtárgyalására.  

 



24. § 

 
1.) Az elnökségi ülést az Elnök, akadályoztatása esetén az alelnök  (elnökhelyettes) vezeti.  
2.) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az elnökségi üléseken a 

jegyzőkönyvvezetést az MTáSZ főtitkára vagy az általa megbízott személy látja el. A 
jegyzőkönyv tartalmazza az ülés időpontját és helyszínét, a jelenlévők felsorolását, a 
napirendi pontokat, a jelenlévők hozzászólásait, a hozott határozatokat, a szavazati 
arányokat (ellenszavazat és tartózkodás esetén személy szerinti megjelöléssel), és erre 
irányuló igény esetén az egyes résztvevők állásfoglalását, illetőleg különvéleményét. 

3.) Az elnökségi ülés után a jegyzőkönyv eredeti példányát, az ülést vezető elnök (általános 
elnökhelyettes) és a jegyzőkönyvvezető, valamint egy hitelesítő elnökségi tag 
kézjegyével hitelesíti. A jegyzőkönyvről az elnökségi tagok másolatot kapnak. 

4.) A jegyzőkönyvet – amely készülhet valamilyen hanghordozóra is – az elnökségi ülés 
napjától számított 10 munkanapon belül írásos formába kell önteni, továbbá 
számítógépen digitalizált formátumban, számítógépes adathordozón is tárolni kell 4 évig. 

5.) Az elnökségi határozatokat külön–külön kell leírni és iktatni a Határozatok Könyvébe. 
6.) A Határozatok Könyvébe bárki betekinthet. 
7.) Az elnökségi határozatokról a saját költségére bárki fénymásolatot kérhet. 
 

25. § 

 

Az Elnökség a határozatairól az érintett szerveket érintetteket, valamint a MTáSZ tagságát 

azok meghozatalától számított 15 10 munkanapon belül a tagszervezet választása alapján 

köteles e-mail körlevél vagy telefax útján tájékoztatni. Köteles továbbá az Elnökség saját 

határozatait azok meghozatalától számított 30 napon belül az MTáSZ honlapján 

nyilvánosságra hozni. 

 

26. § 

 

1.) Az elnök – a munkaviszony létesítése, felmondással való megszüntetése kivételével - 
munkáltatói jogokat gyakorol az MTáSZ alkalmazottai felett. A munkaviszony 
létesítéséről, felmondással való megszüntetéséről illetve a munkaszerződések 
módosításáról az Elnökség határoz. 

2.) A főtitkár kiválasztásához nyílt pályázatot kell kiírni. 
 

 

Az MTáSZ elnöke, alelnöke és az elnökség tagjai 

 

 



27. § 

Az elnök feladata és hatásköre 

1.) Az MTáSZ legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az Elnökség 
közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.  

2.) Az elnök feladatai és hatásköre:  
a.) a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a Közgyűlés elnöki 

tisztségének ellátása; 
b.) a Szövetség képviselete; 
c.) az Alapszabály, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának 

irányítása és ellenőrzése; 
d.) döntési jogkör gyakorlása – figyelemmel az e) pontban foglaltakra is - mindazokban 

az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, illetőleg a 
Szövetség egyéb szervezetének szervének, bizottságának kizárólagos 
hatáskörébe, 

e.) két elnökségi ülés közötti időszakban, halaszthatatlanul sürgős esetben az elnökségi 
tagok véleményének kikérése után dönt. A döntést a soron következő elnökségi 
ülésen határozatban utólagosan jóvá kell hagyni, 

f.) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol; 

g.) Szabadidősport, Diák-, Egyetemi- és Főiskolai Sport, Oktatás, Marketing, 
Kommunikáció, Média (PR) 

h.) a 15. § (2) bekezdés d) pontjába nem tartozó munkáltatói jogok gyakorlása a főtitkár 
felett, 

i.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyet jogszabály, az Alapszabály, 
illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.  

3.) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök (elnökhelyettes) ök, 
továbbá eseti megbízás alapján a főtitkár vagy az elnök által megbízott elnökségi tag 
helyettesíti.  

4.) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja. 

 
 

Az alelnök (elnökhelyettes) feladata és hatásköre 

1.) Az általános elnökhelyettes és gazdasági MTáSZ alelnöke (elnökhelyettes) egy 
személyben az Elnökség gazdálkodásért felelős tagja.  

2.) Az alelnök (elnökhelyettes) feladatai és hatásköre:  
a.) az elnök helyettesítése távolléte vagy akadályoztatása esetén, 
b.) a szövetség sportszakmai tevékenységének irányítása, 
b.) a szövetség gazdálkodásának, gazdálkodással összefüggő tevékenységeknek 

irányítása és felügyelete, 
c.) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.  

d.) Szabadidősport, Diák-, Egyetemi- és Főiskolai Sport, Oktatás, Marketing, 
Kommunikáció, Média (PR) gazdasági feladatai 

2.) A szakági elnökök feladatai és hatásköre:  
a.) a szakágak sportszakmai tevékenységének irányítása, 
b.) a szakági elnökségi ülések összehívása, az ülések vezetése, 
c.) az elnökségi határozatok keretei között az MTáSZ képviselete.  

 

 

 



Alelnök, a szakági elnökök feladatai és hatásköre: 

1.) A szakági Elnökség az A szakágak elnökei (szakáganként egy-egy fő) az MTáSZ 
elnökségének szakmai döntés-előkészítő döntéshozó szerve döntéshozó tagjai. 
Feladatuk az egyes szakágak szakmai irányítása, amelyet szakáganként két-két fő 
megbízott (szakági bizottsági tagok) közreműködésével látnak el. 

2.) A Szakági Elnökség Bizottsági tagokat a Közgyűlés választja. Megválasztásukra 
egyebekben a Közgyűlés által választott tisztségviselők megválasztására vonatkozó 
szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.  
A Szakági Bizottsági tagokat az Elnökség a szakági elnökének javaslata alapján az 
Elnökség jelöli ki a szakági elnök megválasztását követő 30 napon belül és az 
Elnökség hívhatja vissza a szakági elnök javaslata alapján. 

3.) Amennyiben egy tagszervezet több szakágnak tagja, képviselője csak egy Szakági 
Elnökségbe bizottságba válaszható. A Bizottsági tagok mandátuma az Elnökség 
mandátumának időtartamára szól. 

4.) A szakági elnök feladatai és hatásköre az adott szakterületen: 
a.)  dönt a szakági szövetségi kapitány személyére és feladataira, 

b.) dönt az oktatási intézményekben folyó, adott szakághoz tartozó képzések 

tematikájára, 

c.) dönt az oktatási intézményekben szervezett szakmai képzések záróvizsgájára 

szövetségi vizsgáztatóinak személyére, 

d.) dönt a szövetségi szakmai képzések (asszisztensi, döntnöki, versenyfelügyelői) 

és továbbképzések (edzői, döntnöki, versenyfelügyelői) tematikájára,  

e.) dönt a szövetségi szakmai képzéseken (asszisztensi, döntnöki, 

versenyfelügyelői), továbbképzéseken (edzői, döntnöki, versenyfelügyelői) 

közreműködő oktatók, előadók személyére, 

f.) dönt a szövetségi vizsgákon (döntnöki, versenyfelügyelői) közreműködő 

vizsgáztatók személyére, 

g.) dönt a kiemelt versenyek pályázatának eredményére, 

h.) dönt a szakág versenyszabályzatának módosítására és a szakági szakterületek 

működési szabályaira, 

i.) dönt a szakágon belül új szakterület(ek) létrehozásának előkészítésére, 

j.) dönt a kiemelt nemzetközi versenyekre (világ- és Európa-bajnokságok, világ- és 

Európa kupák) delegálandó versenyzők (párosok és formációk) személyére, 

k.) dönt a szakági válogatott keret összeállításának feltételeire és szabályaira, 

l.) javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai 

programjának saját területéhez kapcsolódó fejezetére vonatkozóan, 

m.) a szakág versenyrendezési kérelmeinek elbírálása  

n.) a szakág hivatalos versenynaptárának összeállítása, 

o.) a figurakatalógus karbantartása, 



p.) külföldi versenyekre (ideértve a nem kiemelt, hivatalos WDSF és WRRC 

versenyeket is) kiküldendő (delegálandó) versenyzők (párosok és formációk) 

személyének meghatározása, 

q.) a döntnöki, versenyfelügyelői és asszisztensi vizsga tematikájának és 

szabályainak kidolgozása,  

r.) az MTáSZ vagy szervezeti egységei illetve tagszervezetei által szervezett 

versenyeken résztvevő döntnökök, versenyfelügyelők kijelölése, 

s.) a szakági válogatott keret összeállítása, 

t.) megválasztását követő harminc napon belül az adott szakági bizottság 

működésére vonatkozó ügyrend kidolgozása és Elnökség elé terjesztése 

jóváhagyásra, 

x.) a feladataihoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelése, megfelelő pályázati 

lehetőség esetén a szakmai pályázati anyag összeállítása, 

y.) az elfogadott sportágfejlesztési stratégiában, az éves szakmai programban és 

cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtása, 

z.) beszámoló készítése a két elnökségi ülés között végzett feladatokról az 

elnökség számára. 

 

30. § 

Diák- Egyetemi és Főiskolai Sport Bizottság 
 
Az Elnökség megbízása alapján a bizottság 3 tagból áll, egy fő elnök és két fő 

elnökségi tag 

Diák- Egyetemi és Főiskolai Sport Bizottság Feladatai és hatásköre: 
a) a külső oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás, 

b) a képzési és továbbképzési tematikák egyeztetése és kidolgozása az illetékes 

területek felelőseivel, 

c) a szövetségi továbbképzési rendszer és metodika kidolgozása és elnökség elé 

terjesztése, 

d) a területi felelősökkel történő egyeztetés alapján az éves továbbképzési 

program összeállítása és elnökség elé terjesztése, 

e) a diák- és főiskolai sport szervezése, koordinációja és kapcsolattartás, 

f) javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai 

programjának saját területéhez kapcsolódó fejezetére vonatkozóan, 

g) a feladataihoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelése, megfelelő pályázati 

lehetőség esetén a szakmai pályázati anyag összeállítása, 



h) az elfogadott sportágfejlesztési stratégiában, az éves szakmai programban és 

cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtása, 

i) beszámoló készítése a két elnökségi ülés között végzett feladatokról az 

elnökség számára. 

 

 

Fogyatékosok Sportja Elnökségi tag feladatai és hatásköre: 

1.) Az MTáSZ Elnökség fogyatékosok sportjáért felelős tagja a fogyatékosok 
sportjának működtetéséért, koordinálásáért és versenyrendszerük szervezéséért 
felelős személy. 

2.) A fogyatékosok sportjáért felelős tagjának feladatai és hatásköre: 
a.)  dönt a terület kiemelt nemzetközi versenyeire (világ- és Európa-bajnokságok, 

világ- és Európa kupák) delegálandó versenyzők (párosok és formációk) 

személyére, 

b.) javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai 

programjának saját területéhez kapcsolódó fejezetére vonatkozóan, 

c.) dönt a terület versenyszabályzatának módosítására és a szakterületek 

működési szabályaira, 

d.) a terület hivatalos versenynaptárának összeállítása, 

e.) külföldi versenyekre (ideértve a nem kiemelt nemzetközi versenyeket is) 

kiküldendő (delegálandó) versenyzők (párosok és formációk) személyének 

meghatározása, 

f.) a szabadidősport és a fogyatékosok sportjának szervezése, koordinációja és 

kapcsolattartás, 

g.) a feladataihoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelése, megfelelő pályázati 

lehetőség esetén a szakmai pályázati anyag összeállítása, 

h.) az elfogadott sportágfejlesztési stratégiában, az éves szakmai programban és 

cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtása, 

i.) beszámoló készítése a két elnökségi ülés között végzett feladatokról az 

elnökség számára. 

 

 

 

 

 



Sportoló Bizottság feladata és hatásköre: 

1.) A Sportoló Bizottság a sportolók által delegált tagokból áll, 3 fő (2 fő Vt. Szakág 1 
fő R&R Szakág) A sportolók közvetlen képviseletéért, a sportolókkal történő 
folyamatos kapcsolattartásért felelős személyek. 
 

2.) A sportolók által delegált tagoknak a feladatai és hatásköre: 
a.)  a Sportolói Bizottság működtetése, irányítása, 

b.) folyamatos kapcsolattartás az MTáSZ sportolóival, szervezeti egységeivel, 

bizottságaival és tagszervezeteivel, 

c.) az MTáSZ valamennyi sportolójának képviselete, kérdéseiknek, 

észrevételeiknek, problémáiknak és megoldási javaslatainak közvetítése az 

MTáSZ elnöksége, szervezeti egységei és bizottságai felé, 

d.) javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai 

programjának saját területéhez kapcsolódó fejezetére vonatkozóan, 

e.) a feladataihoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelése, megfelelő pályázati 

lehetőség esetén a szakmai pályázati anyag összeállítása, 

f.) az elfogadott sportágfejlesztési stratégiában, az éves szakmai programban és 

cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtása, 

g.) beszámoló készítése a két elnökségi ülés között végzett feladatokról az 

elnökség számára. 

 

Elnökségi tag, a SZAKSZ és a SZFÜSZ elnök feladata és hatásköre 

1.) Az MTáSZ Elnökség versenybírói testületekért felelős tagjai (szakáganként egy-egy 
fő) a Szövetség adott szakághoz tartozó versenybíróinak (pontozóbírók és 
számlálók) nyilvántartásáért, besorolásáért, továbbképzéséért és kijelöléséért 
felelős személyek. 
  

2.) Az Elnökség versenybírói testületekért felelős tagjainak feladatai és hatásköre: 
a.)  dönt a szövetségi szakmai képzések (pontozóbírói, számlálói) és 

továbbképzések (pontozóbírói, számlálói) tematikájára,  

b.) dönt a szövetségi szakmai képzéseken (pontozóbírói, számlálói), 

továbbképzéseken (pontozóbírói, számlálói) közreműködő oktatók, előadók 

személyére, 

c.) dönt a szövetségi vizsgákon (pontozóbírói, számlálói) közreműködő 

vizsgáztatók személyére, 

d.) a szövetségi továbbképzési rendszer és metodika kidolgozása és elnökség elé 

terjesztése, 

e.) a pontozóbírói, számlálói vizsga tematikájának és szabályainak kidolgozása,  



f.) a pontozóbírói besorolások és versenyekre történő kijelölés szabályainak 

kidolgozása és elnökség elé terjesztése, 

g.) dönt az MTáSZ vagy szervezeti egységei illetve tagszervezetei által szervezett 

versenyeken résztvevő pontozóbírók, számlálók személyére, 

h.) javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai 

programjának saját területéhez kapcsolódó fejezetére vonatkozóan, 

i.) a feladataihoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelése, megfelelő pályázati 

lehetőség esetén a szakmai pályázati anyag összeállítása, 

j.) az elfogadott sportágfejlesztési stratégiában, az éves szakmai programban és 

cselekvési tervben meghatározott feladatok végrehajtása, 

k.) beszámoló készítése a két elnökségi ülés között végzett feladatokról az 

elnökség számára. 

 
A Dimenzió TSE részéről kérjük a tagszervezeti képviselőktől az Alapszabály 
módosítási kérelmünk elfogadását a soron következő Közgyűlésen. 
 
 
Budapest, 2012-12-20 
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                                                                                        Futó Károly 
                                                                                     Dimenzió TSE 
                                                                                           Elnöke  
 
 
 
 
 
 


