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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
készült a Magyar TáncSport Szakszövetség 
2013. május 4-én megtartott Közgyűléséről 
 
Helyszín 
Magyar Sport Háza I. emeleti Konferenciaterem 
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 
 
Jelen vannak 
mellékelt jelenléti ív szerint 
 
09:30 
Somkuti Annamária: 2013. május 4-e, 9.30 perc van. Megállapítom, hogy a Magyar 
TáncSport Szakszövetség 9.00 órára meghirdetett közgyűlése 70 regisztrált résztvevővel a 
141-ből határozatképtelen. A közgyűlés a meghívóban kiírt, megismételt időpontban kerül 
megtartásra. 
 
 
10.00 
Somkuti Annamária: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Magyar TáncSport 
Szakszövetség 2013. évi rendes közgyűlésén résztvevőket. A megismételt közgyűlést 
ezennel megnyitom. Bejelentem, hogy 10.00 órakor a 141 tagszervezetből 83-an 
regisztráltak. A közgyűlés határozatképes.  
Rendhagyó módon szeretném kezdeni ezt a közgyűlést. Minden hivatalos formaság előtt 
szeretném, ha megemlékeznénk azokról, akik az elmúlt közgyűlés óta már nincsenek 
közöttünk. A nevek ABC sorrendjében szeretném megemlíteni őket. 
Farkas Györgyi - balassagyarmati táncpedagógus, 
Hetényi Ágnest - Zánkáról a kollegák nagyon jól ismerték, 
Sinkó Tamás - eltávozása nagyon megrendített minket, mindig szomorú, ha valaki fiatalon, 
idő előtt megy el, 
Szántó Sándorné - idős korban távozott el, de ez sem kevésbé megrendítő, 
Vékony Sándor - Nyíregyházáról. 
Kérem, hogy a szokásos módon emlékezzünk meg róluk. 
 
Köszönöm, ezután áttérhetünk a hivatalos dolgokra. Mindenekelőtt a Mandátumvizsgáló 
Bizottságot kell megválasztanunk. 
A bizottság tagjainak javaslom Tamás Évát és Komjáti-Tóth Ilonát, az iroda munkatársait. Aki 
egyetért Tamás Éva mandátumvizsgáló bizottsági tevékenységével, kérem, hogy szavazzon. 
Ez látható többség, köszönöm szépen. Kérem, hogy aki Komjáti-Tóth Ilona személyével 
egyetért, emelje fel a céduláját. Ez is látható többség, a Mandátumvizsgáló Bizottságot 
megválasztottuk. 
 
71/2013.(V.4.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése a Mandátumvizsgáló Bizottság 
tagjainak Tamás Évát és Komjáti-Tóth Ilonát választotta meg. 
 
Somkuti Annamária: Szavazatszámláló Bizottságot kell választanunk, amelyre szeretném 
javasolni Domokos Istvánt. Aki személyével egyetért, kérem, szavazzon. Köszönöm, ez 
látható többség. Pelyhe Szabolcs a másik javaslatom, kérem, szavazzanak. Köszönöm, ez is 
látható többség. 
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72/2013. (V.4.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak Domokos Istvánt és Pelyhe Szabolcsot választotta meg. 
 
Somkuti Annamária: Jegyzőkönyvvezetésre az iroda alkalmazottját Komjáti-Tóth Ilonát 
javaslom. Aki egyetért a személyével, kérem, szavazzon. Ez látható többség, köszönöm.  
 
73/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Komjáti-Tóth 
Ilonát választotta. 
 
Somkuti Annamária: Jegyzőkönyv hitelesítőket kell még választanunk. Javasolnám Józsa 
Jánost, aki egyetért, kérem, szavazzon. Látható többség, köszönöm. A másik javaslatom 
Farkas Krisztina, aki egyetért, kérem, szavazzon. Látható többség, köszönöm. Tehát 
megválasztottuk a két jegyzőkönyv hitelesítőt is.  
 
74/2013.(V.4.) Közgyűlési Határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek Józsa 
Jánost és Farkas Krisztinát választotta meg. 
 
Somkuti Annamária: A kiküldött meghívóban meghirdetett napirendi pontokat kell 
elfogadnunk. Aki a meghirdetett napirendi pontokkal egyetért, kérem, hogy szavazzon. Ez is 
látható többség.  
 
75/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése a meghívóban kiküldött napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
 
1. napirendi pont 
Az elnökség és a Szakszövetség Alapszabályban meghatározott szervezeti egységei 
előző évre vonatkozó szakmai beszámolójának megtárgyalása és elfogadása 
 
Somkuti Annamária: A közgyűlés 141 tagszervezetből 83 regisztrált résztvevővel 
határozatképes. Az első 4 napirendi pontról a tagszervezetek az írásos anyagokat 
előzetesen megkapták, szóbeli kiegészítés egyik bizottságtól sem érkezett. Átadnám a szót 
azoknak, akik az első napirendi pontban foglalt beszámolókkal kapcsolatosan szeretnének 
hozzászólni. 
Amennyiben a beszámolókhoz, a kiment írásos anyagokhoz sem kérdés sem észrevétel 
sem javaslat hozzászólás formájában nem érkezett, szeretném szavazásra feltenni a 
kérdést, hogy ki az, aki ezeket a beszámolókat elfogadja.  
 
Szavazás 
Igen:  77 
Nem:  0 
Tartózkodás: 6 
 
76/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése az első napirendi pontot, az előző 
évre vonatkozó szakmai beszámolókat, elfogadta. 
 
2. napirendi pont 
Az Éves beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) és közhasznúsági melléklet 
elfogadása 
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Somkuti Annamária: Ehhez szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy 5 perccel ezelőtt 
kaptam egy levelet az Ellenőrző testülettől, amelyet az Elnökségnek 2-án címeztek, és 
amelyben kérik, hogy a beszámolónak ezt a részét egészítsük ki, mégpedig a következőkkel: 
Összegek ismertetését kérik az Euro-Suvenirs, A+V Consulting, a Budapest Open és a 
Siófok Open versenyekkel kapcsolatosan. Az előbb elfogadott gazdasági beszámoló 
harmadik oldalán ezekre kitértünk. Összegszerűsítve a kifizetések és követeléseink: az 
Euro-Suvenirs Bt-vel kapcsolatosan ez nagyságrendileg 350 000 forint, az A+V Consulting 
425 000 forint + 10 000 forint önellenőrzési pótlék volt, a Budapest Open 935 000 forint, 
amely idén értékvesztésként leírásra került, ez is szerepel a beszámolóban. A Siófok Open 
tartozás 690 000 forint volt, viszont szerződésben részletfizetést kértek. Ez azért nem került 
leírásra, mert ez meg fog térülni. A havi törlesztő-részletekkel együtt 500 valahányezer 
forintnál tart, most nem tudom pontosan, hogy mikor fizették a következő havi részletet, tehát 
ez nem olyan kintlévőség, ami nem fog megtérülni.  
 
A mérleghez és éves eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kérdéseket és észrevételeket, 
kérem, tegyétek meg. 
 
Nagy Gyöngyi (Big-Bem TSE): Mint egyesületi vezető és mint a Fegyelmi Bizottság Elnöke 
szeretnék tisztán látni, hiszen a Siófok Open kapcsán döntésünk született. Az 500 000 Ft az 
most még mínuszban szerepel, vagy már ennyi törlesztésre került–e. Jól értem–e, hogy az 
elmúlt évben az ott elmondottakban vagy az ott hangszalagon rögzítettek értelmében sem 
történt meg a kiegyenlítése ennek az eseménynek, tehát még a kollégánknak, a Siófok Open 
szervezőjének tartozása van. Hiszen itt átfedés van jelölés kapcsán. 
 
Somkuti Annamária: A kérdést nem egészen értem, a 690 000 forint tartozás. A szövetség 
csak a szövetségnek való tartozást tarthatja nyilván és teheti meg a lépéseket. Amikor én a 
tartozásról beszéltem, szerződésről és a szövetségnek történő tartozásról beszéltem. A 
szövetségnek történő tartozást, tartozás átvállalás formájában a Pomádé TSE helyett Hetei 
Zoltán szerződésben átvállalta és elkezdte ennek törlesztését idén januárban. 690 000 
forintból most 580 000 forintnál tart a tartozás. De ez nem kerülhet leírásra, hiszen ez meg 
fog térülni. A számviteli törvény értelmében csak az számít behajthatatlan követelésnek, 
amelyet az ügyvéd úgy véleményez, ügyvédi eljárás kapcsán, hogy nincs rá kilátás, hogy 
megtérüljön. A Budapest Opennel kapcsolatosan ez történt. Minden esetben minden év 
végén akár vállalkozás akár non-profit szervezet úgynevezett ügyvédi állásfoglalást kell, 
hogy kérjen írásban azokról az ügyekről, amelyek folyamatban lévő behajthatatlan 
követelések. Behajthatatlan követelések, ügyvédi eljárást igényelnek, ezekről információt kell 
kérni, hogy hol tart az ügy és milyen százalékos megtérülést lát reálisnak az ügyvéd. A 
számviteli törvény értelmében az ügyvédi állásfoglalás alapján kerülhet sor a nyereség 
terhére történő értékvesztés leírására. Ez történt itt is. 
 
Nagy Gyöngyi: Köszönöm szépen, szerettem volna tisztán látni, mert, hogy tudja a 
Közgyűlés, a Fegyelmi Bizottságnak visszajelzések a határozatok kapcsán nem érkeznek, 
úgyhogy köszönöm a kiegészítést. 
 
Somkuti Annamária: Az Ellenőrző Testületnek kell véleményeznie, aztán lehet elfogadni a 
beszámolót, úgyhogy most övék a szó. 
 
Várhegyi István: (Ellenőrző Testület Elnöke) Bízom benne, hogy mindenki elolvasta a rövid 
beszámolónkat. a 2012-es év vizsgálata során az Ellenőrző Testület megállapította, hogy a 
számviteli nyilvántartás a törvényi előírásoknak megfelel. Az Ellenőrző Testület az MTáSZ 
2012 évi gazdasági beszámolóját, mellékleteit és a közhasznúsági jelentését a számviteli 
törvény alapján a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 
 
Somkuti Annamária: Köszönöm szépen. Remélem mindenki elolvasta és konstatálta is, 
hogy az említett értékvesztések leírása után is 2,6 millió forintos nyereséggel zárta a 
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szövetség a 2012-es évét. Akkor szeretném most megkérni a 4. napirendi pontban foglaltak 
alapján a beszámolót, amely a mérleget az eredmény-kimutatást tartalmazza valamint annak 
a közhasznúsági mellékleteit, a közgyűlés részéről, aki elfogadja, az kérem, szavazzon. 
 
Szavazás: 
Igen:  81 
Nem:  0  
Tartózkodás:  2 
 
77/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 81 igen szavazattal és 2 
tartózkodással az éves beszámolót, a mérleget és az eredmény - kimutatást elfogadta. 
 
5. Napirendi pont  
Tisztségviselők választása 
 
Somkuti Annamária: A jelenlegi elnökség mandátuma lejárt. A tisztújítás napirendi 
pontjának a levezetéshez felkérem Dr. Némethi Zsoltot, a szövetség jogászát, hogy ezt 
folytassa, a jelenlegi elnökség pedig átül a nézők soraiba. Én pedig jó napot kívánok 
mindenkinek a továbbiakban. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Legelsőnek szeretném, ha 
szavaznának az új levezető elnök személyéről.  
 
Szavazás:   
Igen:  83 
Nem:  0 
Tartózkodás: 0 
 
78/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta Dr. 
Némethi Zsoltot az 5. napirendi pont levezető elnökének. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Elsőként azt javasolnám a közgyűlésnek, hogy köszönjük meg az 
elnökasszonynak a több cikluson átívelő munkáját. Ismereteim szerint nem kívánja jelöltetni 
magát semmilyen tisztségre. Én azt javasolom, hogy egy szerény tapssal meg lehet neki 
köszönni az eddigi munkáját. 
 
A szavazási eljárásról el szeretném mondani, hogy minden küldött a mandátuma 
igazolásakor kapott egy dokumentum csomagot, amelyben szavazólapok is voltak. Minden 
tisztségre csak azon a szavazólapon lehet szavazni, amelynek a fejlécében szerepel a 
szóban forgó tisztség. A tisztelt küldötteknek 12 tisztségre vonatkozó szavazást kell 
megejteni. Az első tisztség, amit be kell tölteni, a szövetség elnökének a tisztsége. 
Alapszabályunk szerint az elnöki tisztségre bármelyik tag tehet javaslatot. Ez eddig 
előzetesen a következő személyekre vonatkozóan megtörtént. Tudniuk kell, hogy a jelölésről 
elfogadó nyilatkozatot kell, hogy tegyenek a jelölteknek, tehát aki nincs itt az írásban teljes 
bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozzon az elfogadásról. Tehát írásban, ha nincs itt, 
vagy szóban, ha itt van.  
 
Jelöltek elnöki tisztségre: 
 
Dr. Hetei Rajmond Zoltán (Stephany - Dance Táncmű. Kft jelölte) - vállalja a jelölést 
Sági István (Goldance TSE, Szilver Tse, Pik SE, Sway Tse, Forma TSE, A Négy Muskétás 
SE, Meteor Dance TSE, Rock and Magic SE, Holiday Se jelölte) - vállalja a jelölést 
Dr. Kisteleki Károly (Studio 200 jelölte) - vállalja a jelölést 
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Lesi Ágota (Oktogon TC jelölte) - vállalja a jelölést 
Závodszky Péterné (Valcer TSE és Nyíri Lajos TSE jelölte) - nem vállalja a jelölést 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Van-e még személyre szóló javaslata bárkinek a küldöttek közül? Mivel 
jelentkezőt nem látok, ezzel a jelöltlistát lezárom. Feltenném a kérdést a tisztelt jelölteknek, 
hogy kívánnak–e a Közgyűléshez szólni. Mivel sok jelölt van, az lenne az ügyrendi 
javaslatom, hogy 3 percben maximalizáljuk a bemutatkozások hosszát. A kérdések, 
észrevételek hosszát pedig 1 percben. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon. 
 
Szavazás: 
Igen  83 
Nem  1 
Tartózkodás 0 
 
79/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 83 igen és 1 ellenszavazattal 
elfogadta a bemutatkozások 3, a hozzászólások, kérdések 1 percben történő 
maximalizálását. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Elsőként szólítom Dr. Hetei Rajmond Zoltánt, kérdezem, hogy kíván–e 
szólni a küldöttekhez. Ha igen, akkor legyen szíves kifáradni a pulpitushoz. 
 
Dr. Hetei Rajmond Zoltán: Tisztelettel köszöntöm a közgyűlés minden résztvevőjét. Nagy 
Gyöngyi korábbi kérdésével kapcsolatosan annyit pontosítanék, hogy egy már megszűnt 
tagszervezet fennálló tartozását magánszemélyként átvállalni nem gondolom, hogy 
erkölcsileg elítélendő dolog, de ezt a tagság megítélésére bízom. Inkább arra próbálnék 
alkalmat biztosítani bárkinek, akinek van kérdése a közétett szakmai programommal 
kapcsolatosan, nagyon szívesen állok a rendelkezésetekre. Leginkább képviselt álláspontom 
az utánpótlás képzésére, a táncosok minél jobb színvonalának a biztosítására és az 
erőteljesebb nemzetközi részvételre irányul.  
 
Balikó Károly: Egy kérdést szeretnék föltenni, de ezt valamennyi elnökjelöltnek. Tudom, 
hogy a jogszabályok nem úgy rendelkeznek, hogy egyszerre választunk elnököt és csapatot, 
hanem személyenként megyünk végig a választási procedúrán, ám a mai nap színt kell 
vallani, tehát annak is ki kell derülni, hogy azt a programot, amit mind a négy elnökjelölt 
beterjesztett, azt milyen elképzelés szerint milyen csapattal kívánja megvalósítani. Ezt 
szeretném megkérdezni egységesen valamennyi jelölttől.  
 
Dr. Hetei Zoltán: Köszönöm szépen a kérdést. Annyit tennék hozzá elöljáróban is, hogy 
annak rettentően örülök személy szerint, hogy a részvétel is elég magas a korábbi 
közgyűlések részvételi arányához viszonyítva. És azt is örömmel látom, hogy változást akar 
mindenki. Beszélgetve a többi elnökjelölttel kiderült, hogy mindenki valami hasonlót akar. 
Erősíteni szeretné a szövetséget szakmai szinten, nem a szlogenek meg az általánosságok 
szintjén, hanem tényleg gyakorlati gazdasági racionalizálások tekintetében. Akivel szívesen 
dolgoznék együtt, azt nem rejtem véka alá, Kapronczai Balázs vagy a Szatmári Szilvi. 
Hiszen ők azok, akik a legpregnánsabban vannak jelen a művészeti iskolák vezetése és az 
itt szerzett gazdasági kapcsolatok és gazdasági erőforrások révén. És a rockysokról sem 
szeretnék elfeledkezni, mert szerintem nincsenek benne annyira a köztudatban, hogy ők 
legalább ekkora tömegbázissal rendelkeznek. Ők szerencsére kellemes anyagi 
függetlenséget élveznek ilyen szempontból, de valamilyen formában nekik is kellene ennek a 
szakmai részéből részesülniük. Az ő szakmai elképzeléseiket nyilván az ő elnökhelyettesük, 
alelnökjelöltjük fogja képviselni. Én azt gondolom, hogy hosszútávon mindenképpen két 
alelnökjelöltre lenne szükség, de ez nyilván alapszabály változtatásnak a kérdése lesz majd.  
Szakági szinten Németh Péter személyes benyomásomtól függetlenül is rendelkezik 
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mindenféle olyan szakmai kvalitással, ami akár a bírói testületi kijelöléseknél szakmailag 
alkalmassá teszi, személyesen ismeri a pontozókat, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. 
Ilyen szempontból őt erre teljes mértékben alkalmasnak tartom. Rimányi Judit is a jelöltek 
között szerepel, aki a rendelkezésemre álló információim szerint irdatlan munkavégzésre 
képes.  
De aki a jelöltek listáján szerepel, nekem személy szerint nekem senkivel szemben nincs 
kifogásom. Nem azon fog múlni, hiszen itt mindenki azért jelöltette magát, hogy ezt a sportot 
végre előre vigye, hogy dolgozzon, tegyen érte. 
 
Nagy Gyöngyi (BIG-BEM TSE): A Fegyelmi Bizottság elnökeként kértem szót korábban. 
Akik ismernek, azok tudják, hogy megpróbálom az erkölcsiséget képviselni. És mivel ez 
olyan ügy, amiről a Fegyelmi Bizottságnak visszajelzése nem érkezett, úgy éreztem ez úgy 
becsületes, hogy itt nyílt színen rákérdezzek, hogy tisztázzam a dolgokat. És ezt, mint 
tisztségviselő tettem.  
 
Dr. Némethi Zsolt: Köszönöm szépen a bemutatkozást. Ha nincs több kérdés, akkor névsor 
szerint szólítom a következő elnökjelöltet Dr. Kisteleki Károly úr következik. 
 
Dr. Kisteleki Károly: Versenytánc területén tevékenykedtem, de egy jó pár éve nem vagyok 
benne a napi táncban, de ez nem azt jelenti, hogy a tánccal elvesztettem volna a 
kapcsolatomat, hisz ez ugyanúgy megvan. Én nem tisztségekben gondolkozom, hanem 
olyan rendszerekben, mint ahol dolgozom, a Magyar Tudományos Akadémiának a 
titkárságán osztályvezetőként, ELTE jogi karán tanítok. Az ott működő rendszerekben a 
következőt tanultam meg. Ha van program, és vannak értékek, amikben meg tudnak 
állapodni emberek és utána ezekben az elvekben egyetértenek és vállalkoznak arra, hogy 
ezeket végrehajtsák akkor a következő a sorrendben az, hogy akkor nézzük meg, hogy az 
adott tisztségviselői kínálatban ki mit tudna vállalni. Ez volt a megközelítési módunk, és ezért 
kifejezetten program alapon készült az a programjavaslat, amit szétküldtünk a 
tagszervezeteknek. És ez nem az én egyedüli munkám, hanem egy közös dolognak az 
eredményét olvashatták. Nem azt gondoljuk feltétlenül, hogy a pénzhiány a legnagyobb 
gond, hanem nagyon sok probléma van. Természetesen a pénzügyi források bevonása is 
fontos, de nem minden ezen múlik. Mi egy rendszerben gondolkodó, a szakmaiságot 
figyelembe vevő programot szeretnénk végrehajtani. Valódi és nem pedig névleges 
csapatként dolgozva. Alapelveket hoztunk létre, amiket a bemutatkozómban leírtunk, és 
ezeket nem üres jelszavakként kívánjuk meghirdetni. Ezek a jogbiztonság, következetesség, 
nyitottság, átláthatóság, szakmaiság, strukturáltság és csapatmunka. A jogbiztonságot 
kiemelném, hisz minden az aktuális jogszabályok betartásán múlik. Ha ez a légkör nem 
teremtődik meg, és ez következetesen nem tud megvalósulni, akkor innentől kezdve egy 
olyan légkör jön létre, ami elbizonytalanítja az embereket. Fontosnak tartom, hogy 
hosszútávon biztosítható értékként megmaradjon a szövetség civil jellege. A civil jelleg azért 
fontos, mert nincs akkor kiszolgáltatva a más szférák ciklusváltásának és az az okozta 
bizonytalanságnak. Ezt alapvetetően fontos stratégiai alapállásnak gondolom, ezt meg kéne 
őrizni, és ezért dolgoztuk ki a magunk civil és szakmai alapokon álló alternatíváját. 
 
Nagy Gyöngyi: Az egyik kérdésemre azt gondolom, hogy kimerítő választ kaptam. Ami még 
gondolatokat ébresztett bennem az a csapatmunka. Szeretném, ha kifejtenéd, hogy mit 
értesz ez alatt.  
 
Dr. Kisteleki Károly: A velem együtt gondolkodók és tenni akaróknak a körét értem ez alatt. 
Azok a programpontok, amiket elmondtam, azokat nem egyedül írtam. Szilárd a szándéka 
azoknak a személyeknek, akik vállalják ezt az irányvonalat, hogy ezt végre is kívánják 
hajtani. Értékek mentén jöttünk létre, és ezeket szeretnénk a hétköznapi szintre lefordítani. 
Ezt jelenti ez a bizonyos csapatmunka az én elképzeléseimben. És még egy dolog, nem fedi 
le az én gondolkozásom szerint sem ez a mostani struktúra az összes létező problémát. Van 
például a formáció kérdése. Nincs jelen pillanatban a formációknak intézményes elnökségi 
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tagsága. Projektekben gondolkozom, az elnökség létrehozhat ad hoc jelleggel bizottságokat, 
például a formációk tekintetében ők tudják a problémáikat. jöjjön létre egy formációs 
kerekasztal.  
Tehát a csapat jelleg azt jelenti, hogy akik nem voltak megszólítva eddig, azok is lehetőség 
szerint megszólíttatnának a téma szakértőin keresztül és így lehetne azt a sok-sok tennivalót 
kisebb köröknek az összekapcsolásával közös munkálkodássá tenni.  
Balikó Károly úrnak válaszolva, hogy kik lennének azok a  személyek, akikkel együtt 
dolgoznék az én általam meghirdetett programot velem kidolgozták és akik vállalnák a 
megmérettetést. Juhász Ágnes (Studio 2000 TSE) a mi jelöltünk a versenysportért felelős 
elnökségi tag pozícióra; oktatásért, továbbképzésért felelős elnökségi tagjelöltünk Hájas 
Katalin, szabadidős, fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag Jegesné Hornyák 
Hajnalka, versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag Jenei Éva; az 
akrobatikus rock n roll területén pedig azt az irányvonalat támogatjuk, akik a jelenlegi 
elnökségi tag Tormásiné Neuwirth Anikó irányvonalát képviselik.  
 
Balikó Károly: A gazdálkodásért marketingért felelős elnökhelyettes posztra van jelölt? 
 
Dr. Kisteleki Károly: Igen, van jelölt. Felmerült Elek úr neve is, amennyiben ő nem 
kizárólagosan csak a képviselő úrral tud együttműködni, akkor számomra ez megfelelő 
alternatívát nyújtana. Amennyiben nem ez történne akkor majd lesz egy másik javaslatom.  
 
Dr. Némethi Zsolt: Szólítanám a névsorban következő elnökjelöltet, Lesi Ágotát.  
 
Lesi Ágota: Én is a versenytánc világából érkeztem, sokáig versenyeztem, majd pontoztam, 
tanítottam. Ma már egyiket sem csinálom. Ahogy én az elnökséget, az elnöki tisztséget 
elképzelem, az nem arról szólna, hogy felülről irányítok, hanem azt, hogy belülről vezetek. A 
különbség azt hiszem érzékelhető. Balikó úr kérdésére, nem szeretnék most neveket 
mondani, mert igazából nem is tudok. Én a csapatot nem úgy képzelem el, hogy én most itt 
előre felépítek magamnak egy csapatot és aztán vagy tetszenek vagy nem, hanem a 
csapatot a közgyűlésnek van joga és lehetősége megválasztani az elnök mellé. És aki 
megkapja a bizalmat a közgyűléstől, attól felelősséget, szakmai hozzáértést lehet elvárni és 
biztos vagyok benne, hogy ezt meg is adják. Én nem olyan embereket szeretnék a csapatba, 
akik hasonlóan vagy ugyanúgy gondolkoznak, mint én, hanem én nagyon örülnék, ha ez a 
csapat olyan emberekből is állna, akik másképp gondolkoznak, mint én. Mert azt hiszem, 
hogy a változás mindig csak akkor jöhet létre, hogyha különbözően gondolkozunk, 
egyeztetjük, összeütköztetjük a különböző álláspontokat és ebből kialakul sok konstruktív 
értelmes vita során egy közös álláspont. Hogyha mindig mindannyian ugyanúgy 
gondolkozunk mindenről, akkor egy helyben fogunk topogni.  
 
Nagy Gyöngyi (BIG-BEM TSE): Jó lenne, ha csapatmunkában dolgozó elnökünk lenne. 
Viszont csatlakozom Balikó Károly kérdéséhez, ami mindannyiunkat érdekel, a marketing. 
Milyen elképzeléseid vannak e területen? 
 
Lesi Ágota: Szükség van egy olyan csapatra, akik konkrétan ezzel foglalkoznak. Ezt én 
koncentrálnám X főre bíznám, akiknek ez lenne a feladatuk. Ez nem azt jelenti, hogy senki 
másnak nincs joga vagy lehetősége ezen fáradozni, azt természetesen csak megköszönjük. 
De én úgy gondolom, hogy minden területnek, beleértve a marketinget is, legyen egy olyan 
szakmaisággal megáldott csapata, amelyik konkrétan, koncentráltan ezzel tud foglalkozni, és 
nem forgácsolja szét az erőit. Ha külső támogatókról beszélünk, igen, több támogató van, 
akiket az ő kérésükre nem szeretnék megnevezni. A támogatók és a partnerek akkor 
szeretnek megjelenni, ha már konkrétumok vannak. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ha nincs több kérdés, akkor szólítom Sági István urat, ő a negyedik 
jelölt. 
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Sági István: Kedves táncos szakemberek. Köszöntöm Önöket, mint a táncsport rajongója, 
egy egyszerű táncért tenni akaró emberként. Különösen köszöntöm azokat, akik ezen a 
rendkívüli napon, a táncsport megújulásának napját választották. Röviden bemutatkoznék.  
Feleségemmel és 3 gyermekemmel Martfűn élek. Több diplomával a zsebemben, agrár és 
pedagógiai területen szereztem tapasztalatot, majd 2010-ben az a megtiszteltetés ért több 
ezer ember jóvoltából, hogy országgyűlési képviselővé választottak. Eddigi pályafutásom 
során több sportágban is tapasztalatot szereztem mind játékosként, mind versenyzőként. 
2013 tavaszától a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagjaként a keleti régióért felelek. Itt is 
hasznos tapasztalatokat szereztem, amiket önökkel együttműködve hasznosítani tudunk a 
következőkben. A táncsport számomra kezdetben a Savaria versenyeket jelentette, illetve a 
hagyományos tánciskolai megmozdulásokat. Később, amikor teniszedzőként 
tevékenykedtem, az első teniszkudarcom az volt, amikor a gyermekem tíz évvel ezelőtt a 
táncsportot választotta. Jelenleg ott tartunk, hogy ifjúsági standard válogatott. Hosszú évekig 
minden edzésen, versenyen ott voltam, volt alkalmam megismerkedni a szabályokkal és 
önökkel. A közeg szimpatikus volt számomra, ezért elkezdtem szerényen, lehetőségeimhez 
mérten segíteni a sportágat. Többször egyeztettem illetékesekkel, magasabb állami 
finanszírozás érdekében, lépéseket tettem, a diákolimpia kapcsán egyeztetések zajlanak, 
hogy újra legyen. Valamint nem kis küzdelmet folytattam a Magyar Táncművészeti Főiskola 
rektorával. Kis csapatommal a sportág fejlesztésének lehetőségeit is áttekintettük. Én is egy 
törvényességi vizsgálattal kezdeném és helyzetképet szeretnék feltárni önök elé, hogy tudjuk 
honnan indultunk el, mi a kiindulási alap. Fontos, hogy a tömegsport alapra építsünk. 
Mindenfajta finanszírozásnak a lényege, amire most pénzt lehet szerezni, az a létszám. 
Ezután következik az itt folyó munka minősége és a szervezettség. Én azt gondolom, hogy 
ebben önök partnerek lesznek. Szeretnénk nemzeti edzésközpontokat létrehozni 
regionálisan ennek megfelelően a minőségi utánpótlásképzés, válogatottak menedzselése, 
tanárok felkészítése. És ennek a rendszerességét szeretném hangsúlyozni. A költségvetést 
mindenképpen racionalizálnánk. Először abból kell kiindulni, ami biztosan megvan, itt 
faragunk a fölösleges kiadásokon. Majd megnézzük, hogy miket tudunk plusz forrásként 
bevonni. Fel kell építenünk és tudnunk kell eladnunk a táncsportot, mint egy jó terméket. Itt 
mindkét szakág részéről megmutatkoztak az igények.  
Én tartom magam ahhoz az elvhez, hogyha kompetens leszek abban, hogy ha jelölteket 
nevezhetek meg, akkor meg fogom nevezni a posztra a jelöltjeimet. Több kiváló személy van 
az önök jelöltlistáján. Ha megválasztanak és igénylik, akkor a szavazások előtt ezt 
természetesen ezt közzéteszem. Én addig nem kívánnám negatív helyzetbe hozni egyik 
jelöltemet sem.  
 
Lajtai Beatrix (DanceStation TSE): A Magyar Táncművészeti Főiskola rektorával folytatott 
küzdelem miről szólt? Kíváncsivá tett. A másik kérdésem pedig a tömegsport oldal, hogy ezt 
konkrétan hogyan gondolja, illetve milyen ütközés az ön elképzeléseiben a művészetoktatás 
és a sportoktatás között?  
 
Sági István: A Táncművészeti Főiskolával kapcsolatosan, volt olyan év, amikor a 
mesterképzést nem indították. Ezt többen jelezték, nehezményezték, holott erre igény volt. 
Ez nagy küzdelem volt, hogy ezt sikerült újra beindítani. El kell döntenünk, hogy a 
Testnevelési Egyetem felé megyünk, mint sport vagy a táncművészet felé, vagy mind a két 
helyen valamilyen módon ezt a vonalat képviseljük. A tömegalapokra való helyezése a 
táncsportnak, én azt gondolom, hogy az elsődleges – mivel ehhez támogatás is kell és 
legkönnyebb támogatást bevonni a művészeti iskolák vonzatában, és azt önök is tudják, 
hogy komoly harcok dúlnak az állami és a nem állami intézmények között. Amikor egy 
versenyző benne van a művészeti oktatásban, de le van igazolva is, látszik az az átfedés, 
hogy a pénzek hogy érkeznek, esetleg duplán. Ez nem probléma, csak ha az állam kapcsol, 
akkor ezt nekünk le kell tudnunk reagálni. El kell tudunk különíteni a művészeti iskola 
finanszírozását, hogy ne keveredjen a sportági finanszírozással. Itt komoly csaták zajlanak, 
hogy mi az, ami belefér, akár a mindennapi testnevelés kapcsán is. A művészeti oktatásra 
épített tömegsport mellett azok a tanfolyami meg olyan kevesebb költséggel való 
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megjelenések, amik még alternatívát jelenthetnek. Amikor már bekerül egy gyermek a 
versenyzésbe, akkor térítési díjat fizet. Tehát azokat a formákat kell megtalálnunk, ahol a 
versenyeztetés költségeit, amit a szülőkre hárítunk át, el tudják vállalni.   
Én azt a szerepet látom, hogy akkor lesz tömegsport, ha az egyesületeknek - tehát amit a 
szövetség beszed forrást, ad is vissza valamit, tehát a költségeiket valamilyen módon 
rentábilissá tudja tenni és működteti. Mondok egy példát. Sokan azért nem csatlakoznak, 
mert magasak a regisztrációs díjak, és gyönyörűen elvannak fele költséggel, fele 
megkötöttséggel a tánciskolás versenyeken, hobby versenyeken és azt gondolom, hogy ez 
hátrány az összfinanszírozásnál. Mert hogyha most mondjuk ezer gyerek úgy van a 
tömegsportban, hogy nem kötődik a táncsporthoz, az állami finanszírozásnál az nem 
létszám. Tehát itt valamilyen módon, ha plusz forrást akarunk állam bácsi részéről, akkor 
nekünk le kell tenni azt a sportágfejlesztési koncepciót. Hogy ez hogy működik. A Tenisz 
Szövetségnél letettünk egy koncepciót, azt háromszázmillió forinttal díjazták egy év alatt és 
kaptak egy ingatlant a nemzeti edzésközpont megvalósítására. Tehát ez a menedzselés és a 
forrásmegteremtés része. Lehet, hogy nem teljes körű volt, de nem szakemberként, 
részemről ennyire telik. Én azt gondolom, hogy az elnök feladata az önök alapszabályában, 
illetve remélhetőleg az én alapszabályomban, és nem a szakmai munkának az elsődleges 
irányítója és megmondója az elnök, hanem erre ott vannak a szakági testületek. 
 
Nagy Gyöngyi: Kaptam öntől egy bemutatkozó levelet. Az MTáSZ logójával érkezett meg ez 
a levél, érdekelne, csak a szabályszerűség miatt, hogy akkor most mi van? Tehát, hogy ön 
más jelöltként érkezett, vagy a Somkuti Annamária által vezetett elnökség támogatását 
élvezi vagy esetleg tévedésből került föl ez a logó? 
Illetve személyesen is a tömegsporttal kapcsolatosan érdeklődnék, mivel nagyon sok 
hobbyversenyzőm van. Többször hangsúlyoztam a közgyűlés felé az elmúlt években 
fennálló azt a tarthatatlan állapotot, aminek következménye az, hogy körülbelül a felére 
csökkent a versenyzői létszám. Megtudtam, hogy ezen dolgozott is az akkori szakági elnök 
úr, hogy csökkenjen, hiszen azt mondta, hogy azon dolgoztunk, hogy a hobby versenyzés 
megszűnjön. Hogyan szeretné felvirágoztatni a hobbyversenyzést vagy egyáltalán a 
tömegsportot, mert erre többen kíváncsiak a környezetemben is. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A kérdésről a logót leválasztanám, mert ez egy jogi dolog, nem hiszem, 
hogy az elnökjelölt úr szakszerű magyarázatot tud adni, inkább bátorkodom azt mondani, 
hogy én ezt magamra vállalom, anélkül hogy akár egy szót is váltottam volna az elnökjelölt 
úrral illetve nem is találkoztunk soha korábban. Én is láttam azt a felhívást. Én azt mondom, 
hogy nem jogszerűtlen az, ha egy szövetség elnökjelöltje egy olyan papíron kommunikál, 
amin rajta van a szövetség logója. Én ebben semmilyen kivetnivalót nem találok.  
 
Nagy Gyöngyi: Én nem a jogszerűséget, vagy a jogtalanságot firtattam, hanem mivel nem 
nevezte meg az ön mögött felsorakozó csapatot, az volt a kérdésem, hogy én tisztán lássak, 
tehát az MTáSZ jelenlegi vezetése támogatta önt vagy van egy másik csapat. És még csak 
nem is feltétlenül név szerint kérem, mivel én tiszteletben tartom az ön álláspontját. 
  
Sági István: Mi mást tettem volna oda, mint a TáncSport Szövetség logóját, hogyha ide 
pályázok. Bevállaltam ezzel mindenfajta ódiumát, hogyha ez bárkinek esetleg problémát 
jelent. Az, hogy kinek a jelölését bírom, az ott is szerepel a honlapon. Nem egyeztettem az 
MTáSZ jelenlegi elnökével. Több klubnak a jelöltjeként állok itt önök előtt. Én jónak is tartom 
ezt a részt, hogy egy alulról jövő kezdeményezésnek az egyik szerencsése lehetek, 
függetlenül az eredménytől. 
A tömegsport alap, az nálunk azért jó, mert ebből van a merítés a versenysporthoz. Amikor 
kiderül, hogy valaki annyira tehetséges hogy azt a milliós költségvetést érdemes belefektetni 
szülőnek, egyesületnek illetve szponzoroknak, amikor már tényleg elkezdenek versenyezni. 
Addig is én ezeket a korlátozásokat, kötéseket, amik akadályozzák ezen rendezvényeknek a 
megtartását, én úgy gondolom, hogy pályázati források illetve plusz források bevonása nélkül 
mi nem tudjuk segíteni. Akadályozni nem fogjuk a tömegsportnak az ilyen módon való 
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terjesztését. Nem célunk a hobbyversenyzésnek a megszűntetése, de ott egyfajta 
együttműködést kérnék, hogy akik a hobbyversenyekből kinőttek, érettek arra, hogy 
versenyezzenek, azokat kérem, hogy engedjék.  
Mi igyekszünk az egyesületeknek a költségeit, a versenyeztetéssel együtt járó költségeket, 
adminisztrációs költségeit, egyebeket csökkenteni. Megvizsgáljuk azokat a szabályozókat is, 
amik a versenysportban akadályozzák a rendszerben maradását ezen gyermekeknek. 
Egyértelmű, hogy ha a szülő valamilyen oknál fogva elfordul a táncsporttól, a gyereket még 
lehet, hogy rá tudjuk venni, de ha a szülő nem áll mögötte, nem lesz támogatásunk és nem 
lesz gyermekünk. 
 
Balikó Károly: Elsősorban ügyrendinek tekintem a kérdésemet és a javaslatomat.  A 
Magyar TáncSport Szakszövetségnek háromévente adódik ez a műsorszám, hogy 
tisztségviselőket választunk. Ennek a döntésnek a következményeit évekig viseljük. Tisztelt 
tagszervezeti képviselők, önök nemcsak személyesen vannak itt, hanem több gyereket, 
szülőt, táncost és versenyzőt képviselnek, és őrájuk is hat a döntés következménye. 
Tisztelttel kérem, hogy ha egy cipővásárlásra fél órát is el tudunk tölteni egy elnökjelöltre 
három percnél egy kicsit több időt adjunk, és tiszteljük meg az egész magyar táncsportot 
azzal, hogy egy bennragadt kérdésnél tényleg tudjunk normálisan dönteni. Tényleg, ha 
valakinek ennyire nincs ideje, nem kell eljönni a közgyűlésre, nem kell itt tagnak lenni. Hát ez 
a legfontosabb kérdés, hogy ki milyen irányba és hogy vezesse ezt a szövetséget. Aztán 
majd nem fog tetszeni és durrognak lefelé a lépcsőházban. Hát ez nem frankó. Hát most itt 
az alkalom, most beszéljük meg és ne három percben. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Erről volt egy szavazás. Az én problémám az, hogy eddig mindenki 
tartotta magát ehhez a három perchez, azaz igyekezett tartani magát, tehát nem értem ezt a 
javaslatot. Miért nem akkor szólt, amikor ez az ügyrendi javaslat volt. Mindig kap szót, elég 
felemelni a kezét. Ha nem emelte fel a kezét, nyilván nem kapott szót. 
 
Szalma István (Holiday SE): Én nagyon örülök, és köszönöm az ellenőrző testület 
beszámolóját, mert végre felszínre hozza a valóságot is és nagyon jól tükrözi. Hiszen az 
elmúlt húsz évet én úgy éltem, hogy egyedül ültem az ötfős elnökségben, azt láttuk 
mindenütt, hogy négyszer-ötször-hatszor annyian vannak a versenytáncosok, ez 
természetesen tiszteletet parancsol, hiszen a múltjuk is sokkal nagyobb. De a mai 
beszámoló, amit megkaptunk, nagyon jól mutatja, hogy most is háromszor annyi klub van, de 
ott van mellette egy kemény tényszám, hogy gyakorlatilag a versenyzők létszámában 
kezdünk felzárkózni. Ennek tükrében tenném fel a kérdést, hiszen a mostani beszámolót is, 
ahogy néztem, akár a nagy versenyek támogatása akár a tv közvetítéseket, ha nézem hát 
igencsak elbillent a versenytánc irányába. A jövőre nézve mennyire tudná tartani azt az 
arányt, amit ez a kis papír végre tükröz, tehát megközelítőleg a létszám, tagdíjak licence-ek 
stb arányában kerüljön akár egy versenytámogatás akár egy magyar bajnokság akár egy 
világversenyen való részvétel, akár a tv közvetítés. Tehát ez nem szemrehányás, hanem én 
is inkább előre tekintek most már. Tehát a pénzügyi támogatásokat és felhasználásokat 
mennyire tudná tartani a rock and roll és versenytánc arányában, mert a klubok létszáma 
egy torztükör.  
 
Sági István: A költségvetést a közgyűlés fogadja el. Én ehhez tartanám magamat. amit én 
tettem ígéretet, hogy ha megtakarítás van, azt a két szakág ezt újratárgyalja. Ha a jelenlegi 
költségvetésben tudunk megtakarítást elérni és azt hiszem, hogy az összes ilyen 
szempontot, ami azóta mióta egy ilyen szokásjog vagy hagyomány alapján megegyeztek a 
szakágak a pénznek a szakmai munkának a felosztásában, ezt a plusz források tekintetében 
én érvényre kívánom juttatni. Ennyit előre így, amit így kívülről lehet. Tehát, ha én hozok 
plusz forrást, akkor szeretném ezeket a létszám, eredményességi és egyéb mutatókat a 
munkavégzés illetve a forráselosztás terén érvényesíteni. A döntést, a szavazást a 
közgyűlés fogja meghozni, de én ezt mindenféleképpen szeretném hangsúlyozni, hogy a 
jelenleg érvényes költségvetést illetve a jelenlegi elosztást, ezt menet közben nem tenném 
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meg. Én rugalmas vagyok, ha a szakágak között egyezség van bármilyen 
kompromisszumra. De ésszerű határok között. Én most azt látom, hogy a plusz források 
elosztásánál tv közvetítéseknél az önök sportágának a bevonása, ennek a segítése, ez az 
első feladatok között kell, hogy legyen az új elnökségnek. És ezáltal, ha önöket bevonjuk a 
nyilvánosság szélesebb körébe, akkor a szponzorációs egyéb forrás lehetőségek is 
jelentősen fognak javulni. Én kérem, hogy rám úgy tekintsenek, hogy én egy önök 
szemszögéből egy ritka étel vagyok az étlapon, amit méricskélnek, fontolgatnak, én bízom 
benne, hogy a bátrabbak ki is fognak próbálni és akkor utána őnekik garantálhatom, hogy 
nem fognak csalódni bennem. De az butaság lenne, ha én kívülről azt mondanám, hogy 
versenytánctól elveszek kétmillió forintot és a rockyhoz odateszem. De ezt a plusz 
forrásoknál szeretném érvényesíteni, a jelenleg fennálló létszámból és eredményekből lévő 
forrásokat. De nem akarom a két szakágból az egyiket a másik rovására fejleszteni.  
 
Horváthné Krizsa Mária (Zita Dance TSE): Feddhetetlenséggel, illetve a szövetséggel 
szemben való elfogulatlanság egyes szervezetekkel szemben, kommunikációs 
képességekkel kapcsolatosan lenne egy két kérdésem, lévén, hogy önt nem ismerjük. Ezt a 
kiváló kommunikációs képességet lesz-e önnek lehetősége itthon és külföldön rendszeresen 
kamatoztatni, nagycsaládosról lévén szó. Szakmaisággal kapcsolatosan, milyen jellegű 
ebben a műfajban vagy hasonló műfajban szerzett tapasztalatokkal rendelkezik, amik egy 
program összeállításához adott esetben szükségesek lehetnek? 
 
Sági István: Hát a feddhetetlenség számomra értelmezhetetlen kérdés volt. Ha valaki 
bekerül a parlamentbe, azt ötvenhatszor átvizsgálják. Első ciklusos képviselő vagyok, új 
vagyok a politikai pályán, tehát nem hiszem, hogy sok olyan dologba keveredtem volna, ami 
nekem problémát jelentene a táncsportban a szakmai működésre.  
 
Horváthné Krizsa Mária: Bocsánat a feddhetetlenséget kizárólag a szövetség irányában, 
tartozások, fegyelmi eljárások, ilyesmire gondoltam.  
 
Sági István: Tehát hogy a Silver TSE-nek kedveznék-e vagy sem. Korrekt egyértelmű 
választ adok: csak szakmai alapon kívánom megítélni ezeket a kérdéseket. Megvannak a 
megfelelő testületek a fegyelmitől kezdve a különböző bizottságok, ezeknek meg lesz az a 
jogköre, hogy ezt megtegyék. Én saját magammal szemben az ilyen irányú döntéseknél 
szeretnék majd később egy kontrollt beépíteni, hogy ilyen támadás ne érjen, hogy én csak 
azért kedvezek egy konkrét egyesületnek, mert jelölt vagy mert a gyerekem ott versenyez, 
mert ez meg ez. Én előnyre sem számítok azért, mert a gyermekem versenytáncos vagy 
válogatott. Én nem kívánok ilyen igényt benyújtani. Én egyetlen egyszer nem fogok 
odamenni egyetlenegy táncszakemberhez, pontozóbíróhoz sem, mert önök esetleg engem 
elnöknek választottak, hogy ezt a gyermekemnél érvényesítsék. Én elvégzett munkában a 
letett eredményekben bízom. Viszont ha a vélelmezett negatív kapcsolataim, amik másoknak 
negatívok, ott, hogyha én úgy ítélem meg, hogy szakmailag rendjén meg helyén van, akkor 
lehet ezt összemosni, de hogyha egy Pro-Art-os vagy egy Szilveres a legjobb táncos és ő 
képviseli hazánkat, akkor őt fogom segíteni. Ha egy Goldance-es vagy egy másik, akkor azt 
fogom segíteni. Én itt részlehajlás mentességet ígérek. Ezt önök vagy elhiszik, vagy nem, 
vagy bátrak, vagy nem. Én bízom benne, hogy elég bátrak ahhoz, hogy ezt ki is 
próbálhassák. 
 
Horváthné Krizsa Mária: Én kifejezetten nem ezt kérdeztem. Arra vonatkozott a kérdésem, 
hogy tudja–e ön képviselni személyesen a szövetséget külföldön és Magyarországon. 
 
Sági István: Én úgy gondolom, hogy ha már az országgyűlésben ott vagyok, akkor időben 
és energiában nem az az ember vagyok, aki valamit is a vállalt feladatok közül ne látna el. 
Én 24 órás vagyok ezért azok a konzervatív elveket vallók, mint én is, félig-meddig 
beleharapok a saját elveimbe, mert a családomat sajnos a vállalt feladataim miatt sokszor 
háttérbe szorítom. De ahogy mondtam, rendkívül béketűrő hölgy van mögöttem, aki segíti az 
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ilyen irányú tevékenységemet. A kezdeti időben nem én leszek az a személy, akiknek első 
vonalon ott kell lennie. Lehet, hogy a jelenlétem szükséges, de elsősorban nem nekem 
kellene nyomulni külföldön és menedzselni.  
Vannak nagyon jó szakembereink bíróink, táncosaink, akiknek a lehetőséget biztosítva én 
azt gondolom, hogy a kezdeti időkben rövidtávon hasznosabban tudnánk eredményeket 
elérni. Természetesen középtávon, második harmadik évtől én is szeretnék ebbe 
bekapcsolódni. A gyerekeim olyan korba léptek, hogy ez a helyzet csak javulni fog az idők 
múlásával. Több oktatási intézményt vezettem. Többek között művészeti oktatási 
intézményem is volt, és művészeti oktatási intézménynek is voltam igazgatója. Nem jelentett 
problémát megszerezni a minősítést. Több olyan helyen ahol dolgoztam táncművészet 
tanszak működött, sőt nagyon komolyan lobbiztam általános iskolák vonatkozásában. 
legalább hatszáz-ezer gyerek között van, akiket bevittem a művészetoktatásba. Nálunk is 
ahol én dolgoztam, az egész iskola társastáncot tanult. Elkötelezettség megvan. Én az 
elmúlt tíz évben évi húsz-harminc versenyen ott vagyok. Az első öt-hat évben minden 
edzésén bent ültem a gyerekemnél. Én is tettem kísérletet a táncra, tudom, hogy milyen 
nehéz. Hobbyversenyen többször is elindultam Heves megyében. De természetesen én nem 
táncolni szeretnék, vagy megtanítani önöket, hanem segíteni önöket. Ezt a szabadidőmből 
társadalmi munkában. Nem pénzért, hanem munkára jelentkeztem és szeretnék hozni 
önöknek, nem vinni. 
 
Bíró Csaba (Valcer Táncstúdió): Egy elég nagy egyesület és művészeti iskola vezetőjeként 
előbb találkoztam Sági úr nevével, mint ahogy személyesen is találkozhattunk. Nagyon 
köszönöm, amit tett és tesz a művészeti iskoláért illetve azokért a lehetőségekért, a 
parlamentben, amikhez nekünk nem volt módunk. Nem mellette szeretnék beszélni, hiszen 
az elnökjelöltem Závodszky Péterné volt, de tudom azokat a dolgokat, amiket tesz és tett a 
művészeti iskoláért. A kérdésem az, amire már részben válaszolt is, mennyi ideje van és 
honnan képzeli magát a szövetség irányítását? 
 
Sági István: Elég sokat Pesten tartózkodom. Maga a tevékeny jelenlét nem jelent problémát, 
de nem feltétlenül Pestről meg irodából szeretném nyomon követni a táncversenyeket. 
Folyamatosan ott vagyok és jelen vagyok önök között és ezután is ott szeretnék lenni. A 
Magyar Diáksport Szövetség elnökével le van egyeztetve, meg több olyan személlyel, akik 
ezekben döntési kompetenciákkal rendelkeznek. Azt várják, hogy itt legyen egy tisztújítás. 
Függetlenül attól, hogy ki lesz az a személy, én felajánlom azt a segítő közreműködést, hogy 
ezt a helyzetet újratárgyalják. A diáksport terén arra jó esély van, hogy újra legyen a 
táncsportnak diákolimpiája. Az egy másik kérdés, hogy a továbbtanulásnál is számítson az 
elért eredmény. Ezen tovább dolgozunk és erre a lobbyerőt szeretném vinni azokkal a 
szakemberekkel, akiket önök megválasztanak. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ha nincs több kérdés, én megköszönöm az elnökjelölt úrnak a 
bemutatkozást. Kérnék egy létszámot, hogy hány szavazatra jogosult van a teremben. 88 fő 
regisztrált képviselő van jelen. A megválasztáshoz szükséges szavazatszám 45. Kérem, 
vegyék elő azt a szavazólapot, amelynek a fejlécében az „MTáSZ elnöke” szerepel, és azon 
szavazzanak úgy, hogy a jelöltek közül a kiválasztott nevet írják rá. 
 
Szavazás – Elnöki tisztségre 
Dr. Hetei Rajmond Zoltán:  1 
Lesi Ágota:    1 
Dr. Kisteleki Károly:   21 
Sági István:    62 
Érvénytelen:    3 
 
80/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 62 szavazattal megválasztotta Sági 
Istvánt a Magyar TáncSport Szakszövetség elnökének. 



36/13 

 

 
Sági István: Érzem az elvárást, érzem a felelősséget, ennek megfelelően fogok 
tevékenykedni az elkövetkezendő időszakban. Kérem, egy év múlva majd értékeljék a 
megválasztandó csapat munkáját. A következtetést én személy szerint le fogom vonni.  
Addig is kérem, tartozzanak ehhez a csapathoz azok is, akik eddig esetleg mást támogattak 
a sok kiváló jelölt közül. A következő választáson szeretném a szíves figyelmükbe ajánlani 
Elek István barátomat. 
 
A gazdálkodásért, marketingért és kommunikációért felelős elnökhelyettes választása  
 
Dr. Némethi Zsolt: Erre a tisztségre írásban a következő jelölések érkeztek: 
Elek István akit a Goldance TSE, Szilver TSE, PIK SE, SWAY STE, Forma TSE, Cit-Car 
TSE, A Négy Muskétás SE, Meteor Dance TSE, Rock and Magic SE, Holiday SE 
tagszervezetek jelöltek, és aki itt van, és úgy nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést 
Futó Károly: a SZUSZ SE jelölte, aki itt van, és úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja a jelölést 
Závodszky Péterné a Big-Bem TSE jelölte, aki itt van, és úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja a 
jelölést 
 
Dr. Némethi Zsolt: Van-e még személyre szóló javaslata erre a tisztségre bárkinek a 
küldöttek közül? Mivel jelentkezőt nem látok, megállapítom. hogy egy jelöltünk van. Kérem 
Elek István urat, hogy mutatkozzon be. 
 
Elek István: Köszönöm szépen, hogy ennyi klub részéről kaptam jelölést erre az alelnöki 
feladatra, ez számomra megtiszteltetés. Remélem, hogy azok a klubok, akik érdemesnek 
tartanak erre a feladatra, átgondolták ezt a dolgot. Volt megbeszélésünk egy bizonyos 
csoporttal, ami arról szólt, hogy mi legyen a táncsport jövője. Ezen a beszélgetésen 
mondhatom úgy, hogy a Sági úr és én, mint külsősként jelentünk meg. Ezt a megnevezést 
arra gondoltuk, hogy mi nem a táncsportban dolgozunk, nem táncpedagógusok vagyunk. 
Tudok egy pár tánclépést, ezt köszönhetem annak a tánciskolának, ahol annak idején, mint 
kezdő beiratkoztam. Az én kapcsolatom a tánccal inkább a parkett széléről valósul meg. 
Rengeteg versenyre járok, nagyon sok mindenkit megismertem. Engem nem annyira 
ismernek természetesen a pontozóbírók, az edzők, a klubvezetők. De a háttérből mindig 
figyelmesen néztem ezeket a versenyeket. Természetesen figyeltem azoknak a munkáját, 
akik ezeket a versenyeket értékelik és hát kialakult az emberben valamilyen kép. De engem 
elsősorban az érdekelne, hogy ez a kép ez minél stabilabbá tegye a szövetség működését. 
Amit rólam tudni kell, három gyermekes családapaként élek Veresegyházon, elsősorban a 
gazdasági élet területén mozgok. A sport területén a legfontosabb számomra az autósport 
volt. Ez az utóbbi időben annyira megfordult, hogy a legelső bajnoki futamomat a mezőtúri 
tíztánc verseny miatt inkább kihagytam. Tehát egyértelmű, hogy minden egyes szülőnek el 
kell vonatkoztatnia abban a pillanatban, amikor a gyermekei egy szintre elérnek. Ez nálam is 
eljött, meghúztam ezt a vonalat. Mostantól elsősorban a gyerekeimre koncentrálok, két 
lányom versenyez a táncsportban. Jelenleg ide tenném le a voksomat. Az autósportot nem 
akarom különösebben itt feszegetni, de kilencven százalékban sajnos szponzorokkal és a 
pénzgyűjtéssel kapcsolatos sportág. Mi versenyzők nagyon-nagyon eltörpülünk, ezzel 
szemben a táncsportnál én úgy gondolom, hogy elsősorban a szakmai munka a 
legfontosabb. Én ebben a szakmai munkában nem fogok tudni részt venni, de én úgy 
gondolom, hogy annak a csapatnak, aki össze fog itt állni, őneki lesz az a feladata, hogy 
magát a táncsportot szakmai oldalról képviselje. Az én feladatom a megfelelő gazdálkodási 
háttér megteremtése. 
Nekem nagyon fontos és elsődleges szívfájdalmam az, hogy szeretném azt látni, hogy a 
Magyar TáncSport Szakszövetség, mint általában más sportágaknál is, nem elég erősen 
képviseli magát a nemzetközi szövetségnél. Én ezt szeretném elősegíteni, hogy ez a dolog, 
ez működjön. Megkérni azokat a nívós magyar táncsport szakembereket, akik most egy 
kicsit akár háttérbe is vonultak, hogy próbáljanak ebben segíteni. Az én részemről az lesz 
ennek a legfontosabb dolga, hogy mindenhez minden ajtó kinyitásához pénz kell, valamilyen 
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módon nekem ezt majd elő kell teremtenem. A feladatunk Sági úr részéről az, hogy a 
gazdálkodás, ami jelen pillanatban van, ez minél hatékonyabb legyen, és ahogy lehet évről-
évre folyamatosan növelni ennek a lehetőségét, tehát a bevételeket.. Erre ugye többféle 
lehetőség van, állami forrás, cégek bevonása. Úgy gondolom, hogy ezt most már csak a 
munkánk fogja tudni bizonyítani, előre az ember bármit ígérgethet. Én a bemutatkozó 
anyagomban, amit lehetett leírtam, remélem voltak sokan, akiknek lehetőségük volt, hogy ezt 
elolvassák.  
Attól függetlenül, hogy nem vagyok táncpedagógus, jelenleg a szívem a táncért dobog és 
mindent, meg fogok azért tenni, hogy a rock and roll és a versenytánc szakág minél 
sikeresebb legyen, valamint Magyarországon a legfőbb szponzoraink a szülők és a gyerekek 
minél jobban érezzék magukat a táncsportban. 
 
Jánosi László: Egyetlen felmerülő kérdés illetve a posztot érintő információról nem kaptunk 
semmiféle információt, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezik a marketing területén. Ha 
az az elképzelés, hogy a szülők legyenek a legfőbb szponzorok, azt gondolom, hogy az nem 
a legszerencsésebb. 
 
Elek István: Tudomásul kell vennünk, hogy legfontosabb szponzoraink a szülők. Nem arra 
gondoltam, hogy ők szponzorálják a versenysportot, hanem az én feladatom az lesz, hogy 
sportmarketing cégek bevonásával ezen változtassak. A saját kapcsolataimon keresztül 
nagyon sok céggel vagyok kapcsolatban. Most mondok egy példát. Nem mindig egy 
tárgyalásnál a rallyversenyzőt választják a szponzorok, volt olyan hogy azt mondták, hogy ők 
rendezvényt szeretnének támogatni vagy szövetséget. Ezeket a szponzorokat nem 
elutasítani kell, hanem meg kell próbálni átvezetni akkor arra a területre, amiről itt most 
beszélünk, jelenleg ugye a táncsportról. Tehát az a lényeg, hogy nagyon sok 
marketinglehetőség van a táncsportban, nemcsak arra gondolok, hogy bevonunk 
szponzorokat, hanem nekem nagyon fontos volna az internetes oldalnak a fejlesztése. Az 
interneten belül nekem nagyon jó barátom az egyik szomszédom az Index hírportál – ami a 
legolvasottabb hírportál Magyarországon – annak a gazdasági igazgatója. És sokat 
beszéltünk arról, hogy a magyar táncsportnál minél több ember foglalkozik azzal, hogy az 
MTáSZ oldalát használja bármilyen információra. Itt gondoltam arra, hogy a rock and 
rollosoknak össze-vissza vannak a nevezések. Mert például az MTáSZnál minden egyes 
nevezés az MTáSZ oldalon megy. A rockysoknál nincs ez a lehetőség biztosítva. Tehát 
nekem az volna a legfontosabb feladatom, hogy minél látogatottabb legyen az MTáSZ 
oldala. Ezáltal én sokkal jobban tudom ezt az oldalt akár reklámcélokra is használni. Ezen 
kívül rengetek pályázati lehetőség van. A saját cégeimnél úgy oldom meg a beruházások 
finanszírozását, hogy három-négy pályázatíró céggel is kapcsolatban vagyok, ezáltal 
kiszűröm azt, ha valaki figyelmetlen volna és elkerülné a figyelmét bármilyen pályázati 
lehetőség, akkor azt a másik kettő-három észreveszi. Én arra gondoltam, hogy ugyanezt a 
rendszert bevezetném az MTáSZ-nál is. Hogy a pályázatíró cégek folyamatosan vizsgálnák, 
hogy mire van pályázati lehetőség. Legyen ez akár egy magyarországi táncközpont 
megépítésére vagy meglévő termek modernizálására, külföldi versenyeken való részvételre. 
Mindig vannak újabb és újabb lehetőségek, én ezeket a lehetőségeket nem akarom kihagyni. 
Mindegyikre le akarok csapni. Ha az egyik pályázatíró nem figyel, akkor a többi majd fog. 
Ezért több csapattal akarok dolgozni, és ami fontos, hogy csak sikerdíjas kifizetések lesznek 
ebben a munkában. Én úgy nem kötök senkivel szerződést úgy, hogy tessék, ennyi pénzt 
kap ezért, és dolgozzon. Hanem mindenkivel sikerdíjas szerződés van és folyamatos 
pályázatfigyelés. Ugyanígy gondolkodom a táncsporttal kapcsolatosan is. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Van-e valakinek valami kérdése? Ha nincs, akkor kérnék egy 
mandátumvizsgálatot. 88 küldött van jelen a teremben. Kérem, szavazással döntsenek arról, 
hogy nyílt szavazással válasszuk-e meg az elnökhelyettest. Tehát akkor felteszem a kérdést, 
hogy akkor hogy ki az, aki az alelnöki tisztség betöltéséről nyílt szavazással kíván szavazni? 
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Szavazás: 
Igen:  86 
Nem:  0 
Tartózkodás: 2 
 
81/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 86 igen szavazattal és 2 
tartózkodással nyílt szavazással kíván dönteni az alelnök személyéről. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Felteszem a kérdést, hogy ki az, aki Elek István urat alelnöknek 
megválasztja? 
 
Szavazás: 
Igen:  85 
Nem:  0 
Tartózkodás: 3 
 
82/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 85 szavazattal, 3 tartózkodással, 
megválasztotta Elek Istvánt a Magyar TáncSport Szakszövetség alelnökének. 
 
Elek István: Nagyon szépen köszönöm a bizalmat. Egyetlen egy fontos dolog lenne, amit 
szeretnék elmondani. Ez a munka mindannyiunké, Akinek bármilyen ötlete vagy elképzelése 
van azzal kapcsolatosan, hogy minél sikeresebben működjön ez a szövetség, azokat kérem, 
hogy az elérhetőségeimen keressen fel bármivel, amivel kapcsolatosan úgy gondolja, hogy 
előre tudunk menni. Ha bármilyen kritikája van, azt is tegye meg, az is egy építő dolog, tehát 
én várom mindenkinek a segítségét. Sági úrral egy csapatban dolgozunk, többen 
összeültünk és próbálunk összeállítani egy nagyon jó kis tervet erre az egész 
elkövetkezendő három évre, ami végül is össze is állt. És ebben a munkában szeretném 
megemlíteni részünkről például szakmai oldalról Juhász úr az egyik személy rocky oldalról, 
illetve Fischer Mariann a versenytáncosok részéről, ezt csak így megjegyzésként szerettem 
volna, hogy velük dolgozunk együtt.  
 
A versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Írásban a következő jelölések érkeztek a közgyűlést megelőzően. A 
jelöltek itt vannak, ezért megkérdem, hogy elfogadják-e a jelölést, illetve fenntartják-e korábbi 
nyilatkozatukat az elfogadásról?  
 
Fischer Mariann (Goldance TSE, Szilver TSE, PIK SE, Forma TSE, Cit-Car TSE jelölte) - 
vállalja 
Rimányi Judit (Nyíri Lajos TSE, SZUSZ SE, Gála TSE jelölte) - vállalja 
Futó Károly (SZUSZ SE) - vállalja 
Balikóné Akkermann Éva (HEMO Winner VTE jelölte) - vállalja 
 
Dr. Némethi Zsolt: Van-e még személyre szóló javaslata erre a tisztségre bárkinek a 
küldöttek közül?  
Juhász Ágnes (Papiron Szeged VTKE jelölte) - nem vállalja 
Jánosi László (Oktogon TC jelölte) - nem vállalja 
Bíró Csaba (Flamenco 2001 TSE jelölte) nem vállalja 
Szatmári-Nagy Szilvia (Valcer TS jelölte) - nem vállalja 
 
Dr. Némethi Zsolt: A jelöltlistát lezárom, és szólítom a jelölteket ábécé sorrendben, hogy 
szóljanak a küldöttekhez.  
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Balikóné Akkermann Éva: Én száz évig versenyeztem és kétszáz éve tanítok, tehát most 
nem szeretnék ebbe mélyebben belemenni, igazából a bemutatkozó anyagom fel lett rakva, 
azt gondolom láttátok. Azt mindenki nagyon jól tudja, hogy én nagyon táncospárti vagyok, 
versenyzőpárti vagyok. Évek óta a háttérben próbálok a táncosokért nagyon sokat tenni. Az 
elkövetkezendő három évben talán ki tudnék dolgozni egy olyan versenytáncosoknak 
előnyös programot egy csapattal, aki majd segít dolgozni, hogy a versenytánc igazából 
élsportolókat is neveljen. Ebben nagyon fontos az utánpótlásképzés is, tehát első 
feladatomnak azt tekinteném, hogy felmérném a hazai versenyzőknek a fizikai 
állóképességét, amihez első sorban kellene egy ergometriai felmérés és így máris 
biztonságosabban tudnánk a fiatalokat delegálni külföldre. Ugyanis rengeteg versenyen 
veszek részt tanítványaim által, vagy éppen pontozok, és sajnálattal látom, hogy a magyar 
táncosok rendkívül gyengék. És nem úgy gyengék, hogy nem áll a lábán, hanem bizony 
mentálisan rendkívül, hogy úgy mondjam nincsenek a helyzet magaslatán. Bármennyire is 
tudom, hogy a tánctanárok kiteszik értük a lelküket, csak nincs a szövetségben egy olyan 
támogatói háttér, például egy sportorvosi team, aki segítené ezeket a fiatalokat jobban 
felkészíteni. Tehát én erre is gondoltam, hogy ez fontos lenne. Az utánpótlásképzés ne csak 
az egyesületeken belül folyjék, hanem kell egy csapat, egyeztetve a tánctanárokkal, hogy 
azokat a kis tehetségeket, akik vannak nekünk a klubjainkban, azokat folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni, nemcsak az hogy elmegy egy két versenyre, megnézzük, jaj de jó 
megnyerte három párból a versenyt és máris delegáljuk külföldre és külföldön meg leesik a 
parkettről, ahogy mondani szoktuk. Tehát ez szerintem nem így működik más sportágakban 
sem. Fontos még, hogy a válogatott keretet sokkal jobban karban kellene tartani, mert van 
egy bizonyos létszám, ott is csak a versenyek által kiválasztott táncosok vannak, szerintem 
ez így nem igazán jó. Szerintem itt is az kellene, hogy egy szakember team vagy a 
tánctanárokkal, egyesületi vezetőkkel, aki delegálja a párosát, vele egyeztetni. Én úgy 
gondolom, hogy a versenyzőkkel csak amatőr szinten foglalkozunk mi tánctanárok, nincs egy 
támogatói szakma mögöttünk, aki adna tanácsokat, vagy segítene, hogy jobban haladjon 
előre ez a dolog. Az elmúlt évek langyos vize számomra eléggé dühítő, csak teltek az évek, 
nem fejlődött a versenytánc sport. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok jó szakember van 
közöttünk, és ezeket a szakembereket kérném én meg segítségként, hogyha esetleg én 
leszek itt az összekötő kapocs, hogy együtt dolgozzunk ki egy programot a versenyzőkért, a 
versenytáncért, hogy legyenek jobb táncosaink. Mert az nem állapot, hogy csak egy László 
Csaba van, akit ki tudunk küldeni. Nagyon sok jó táncosunk van, mást is kell támogatni. És 
hát a Csaba épp kifutóban, ő már mester lesz, akkor jönne az új generáció, és hol vannak?  
 
Fischer Mariann (Sway STE): Szeretném megköszönni a jelölést, igazán nagyon 
megtisztelő. Rengeteget gondolkoztam rajta, hogy vállaljam-e ezt a rengeteg munkával, 
idővel és hatalmas felelősséggel járó tisztséget. Amiért úgy döntöttem, amiért ebbe 
belevágok az az, hogy elkezdett kirajzolódni egy nagyon kis klassz kis csapatnak a képe, 
akik támogatják egymást, akiknek hasonlóak az elképzeléseik, és akik ugyanazokért a 
célokért dolgoznának együtt. Elolvastam minden egyes jelöltnek a bemutatkozóját és azt 
vettem észre, hogy tulajdonképpen mindannyian ugyanarról beszélünk. Hasonló 
problémákat látunk, ezeket meg is fogalmazzuk, és még a megoldásokban is hasonlóságot 
vélek felfedezni. Akkor az lenne a kérdésem, hogyha valóban ilyen egyértelműen látjuk a 
problémákat, rengeteg ötletünk van a megoldásra, akkor miért nem történik változás? A 
változás kulcsa most itt van a kezünkben. Azért nem történt eddig szerintem változás, mert 
személyeket választottunk meg és nem gondoltunk bele abba, hogy ezeknek a 
személyekben szimpatizálniuk kell egymással és közösen karöltve együtt kell tudniuk 
dolgozni. Én úgy gondolom, hogy ez itt most megtörténhet. Ha ügyesek vagyunk, és jól 
döntünk. Olyan embereket kell megválasztanunk, akik nyitottak, haladó szellemiségűek, 
tisztelik és elismerik egymást, feddhetetlen szakmai múlttal és rettentő sok szakmai 
tapasztalattal rendelkeznek. Éppen ezért képesek a táncsportot egy rendszerben látni a jövőt 
felépíteni lépésről lépésre, és ebben segíteni egymást. Mindenkinek nagyon aktívnak kell 
lennie ebben a csapatban, én úgy gondolom, és nagyon tettre késznek. Fontos, hogyha 
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eldöntötték ezek a tagok együtt, hogy milyen irányba kell menjenek, akkor arra kell menni 
egészen addig amíg ezt el nem érjük. A jó hírem az, hogy ez a csapat megvan, ez a csapat 
felállt, és most már csak a munkára várnak. Az a feladatunk, hogy megválasszuk a jó 
embereket a jó helyekre.  
 
Futó Károly: Köszönöm a március 17-i közgyűlésnek azt a döntést, hogy a szakági 
elnöknek nem kell két bizottságban előterjeszteni, meg két bizottságban leülni. Ez az új 
elnökségi felállás egy hatékony mechanizmust fog hozni. Nagyon fontos ez a kilenc fő, és 
ahogy látom, kezd tényleg kialakulni. És nemhiába, hogy visszaléptem az elnökhelyettes 
tisztségi jelöléstől, mert úgy érzem, hogy a csapat tényleg jó irányba fejlődik és gratulálok 
Sági úrnak és Elek úrnak a megválasztásához. Én szívesen részese lennék a csapatnak. 
Úgy érzem, hogy a tudásom, és amit a szakmai tapasztalataimat megszereztem itt a szakág 
területén, ezt tovább lehet még fejleszteni. Részemről nagyon sok feladat maradt még 
bennem, amit az előző szakági elnökségben nem sikerült véghezvinni. Nagyon sok témakör 
felmerült menetközben, és most hogy itt gondolkodtam rajta, amikor elnökhelyettesi jelölés is 
volt, hogy melyik pozíció lenne igazából nekem megfelelő, akkor azt mondom, hogy 
mindenképp a versenytánc szakterület és ezen belül is ez a szakági felelősség. A jövőre 
nézve mindenképp ki kell alakítani ennek az elnökségnek önmagát, és hogyha összeáll ez a 
csapat, akkor ebben nagyon nagy dolgokat lehet létrehozni.  
Én részemről, amit vissza kell lendíteni, a versenyrendezőkkel beszélni kell, vissza kell 
lendíteni a nemzetközi openek versenyeit. Én már dolgozom a Győr Openen, novemberre 
valószínűleg összeáll újra a támogatottságom, tehát egy WDSF verseny lehet, hogy lesz 
Magyarországon. És szeretném biztatni illetve megkeresni azokat a rendezőket a 
továbbiakban is, hogy hogyan tudna lenni Magyarországon egy hat-hét-nyolc open verseny, 
elosztva egy adott térben. Ezek a versenyek fogják meghozni azt, hogy nemzetközileg 
visszakerülünk a nemzetközi vérkeringésbe. Meg fogják hozni a kedvet azoknak a 
környezetében, akik ott élnek az adott városban, és ez által népszerűsíteni lehet a 
táncsportot. Ezekkel a megjelenésekkel adott települések közelségében megindulhat a 
táncsport fejlődése. Ezáltal minél több embert be tudunk vonzani. Ugye itt hallottam a 
tömegsportos történetet, hát erre is vannak ötleteim és nagyon sok variáció. Ezt ki kell 
dolgozni és akkor működőképessé tud válni. És a tömegsport meghozza a profizmust 
ezekkel az open versenyekkel is. A többire azért nem térnék ki, mert nagyon sok feladata 
van amúgy a versenytánc szakági elnöknek. Megmondom őszintén, nem unatkoztam az 
elmúlt hét évben és akár mondhatom azt is, hogy itt fel, ha autóról beszélünk, akkor ez itt a 
motor, aki itt ül, mert az egészet össze kell tartani és gondolatilag észnél kell lenni, amit fel 
kell építeni és ez ugyanúgy a versenyszabályzattól kezdve a kiutaztatások meghatározása 
mind fontos tényező. Részemről köszönöm, nem tudom van e kérdés. 
 
Balikóné Akkermann Éva (Hemo Winner): Olyan szakmai kérdésem lenne feléd, hogy 
ismerjük a munkádat tényleg szépen dolgoztál az elmúlt években, de én, mint szakember én 
csak azt láttam igazából, hogy minden évben módosul a szabályzat. Mindig a táncosok 
terhére módosult mindig minden. És egyszerűen nem láttam benne azokat, akikért teszünk, 
a versenyzőket. Most a jövőben ugyanezt gondolod, hogy hajrá versenyszabályzat és a 
táncosok meg majdcsak ellesznek valahogy? Én nagyon sok táncost ismerek, aki azért 
hagyta abba, mert a szabályzatnak vannak még bizonyos hibái és azért hagyták abba, mert 
éppen történtek velük dolgok táncversenyeken. És érdeklődnék, hogy újfent a papírmunka 
lesz a legfontosabb, vagy az emberek, akikért dolgozol elvileg. 
 
Futó Károly: A versenyszabályzatnak fontos szerepe volt, mindig is követtük a nemzetközi 
szabályváltozásokat, azért ezt tegyük hozzá. És a hazai versenyszabályzatnak egy olyan 
szerepe van, ha elolvastátok a bemutatkozó anyagomat, abba le is írtam, hogy az első és 
legfontosabb feladat, amivel kezdeném, az hogy pontosan át kell írni. Nyolc éve én tartom 
karban a versenyszabályzat sorait és megmondom őszintén én már a szervezetátalakítást – 
volt a szervezet átalakító bizottság vállalta azt, hogy megcsinálja, de nem lett megcsinálva. - 
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az egyik legfontosabbnak tartom most, hogy a szabályzatot úgy kell leírni és meghatározni, 
hogy azon ne kelljen változtatni. 
 
Balikóné Akkaermann Éva: Már megbocsáss, akkor miért nem írtad le, ha évek óta te 
tartod karban. Volt alkalmad megírni úgy, hogy ne kelljen minden évben újítgatni, mert a 
nemzetközi szövetség sem módosít minden évben, ezt tudjuk. Én, mint döntnök döbbenten 
láttam, hogy ad hoc kialakítottál dolgokat, jöttek a régióbajnokságok és ott ültünk mi 
döntnökök, tanácstalanul, hogy ezt a szabálypontot, hogy tartsuk be. Volt, aki legyintett majd 
nem nézek oda stb-stb. De hát így nem lehet emberek életével játszadozni. Ezt ne csináljuk.  
 
Futó Károly: A versenyszabályzat átalakítási bizottság az 2011-ben létrejött, amelyben én 
nem voltam benne. Akik azt vállalták, hogy meg fogják csinálni. És amikor odáig jutottunk, 
hogy nem lett megcsinálva, akkor most marad újból az a feladat, hogy meg kell csinálni. 
Ennyi. Most én meg fogom írni, és ha arról van szó, én segítem a történéseket, mert ez egy 
fontos része a magyar táncsportunknak, mert ha forgatni kell a 26 és a 86 oldal között, hogy 
most találjuk meg hogy mi hol található. Egy szülő, ha kinyitja a versenyszabályzatunkat, 
tudni kell, hogy őrá mi vonatkozik. Ha kinyitja a pontozóbíró, akkor tudnia kell, hogy őrá mi 
fog vonatkozni. Ha a döntnök ki fogja nyitni, tudnia kell, hogy őrá mi fog vonatkozni benne. 
Egy olyan komplex egységes szabályzatot kell létrehozni, amelyben ha benne lesz a 
versenyszabályzat, hogy mi vonatkozik a táncosokra, ha jól meg van írva, akkor azon lehet, 
hogy négy-öt éven keresztül nem is kell változtatni. 
 
Rimányi Judit: Nem is tudom, hogy itt az előttem szólók után még mit mondjak újat és régit. 
Azzal nem is tudom, hogy merjek-e azzal kezdeni, hogy már X éve a szakág tagja vagyok, 
mert lehet, hogy ez most hátrány, ahogy itt állok és nem előny. Tehát egy kicsit más 
szempontból látom azokat a dolgokat, tehát amiket itt végre kell hajtani. Akár új akár régi 
bizottság áll fel, mert egy kicsit régóta látom a mechanizmusokat, folyamatokat, feladatokat. 
Sok olyan dolog van, amit meg kell oldani, ez egyértelmű. De most hogy ez az új csapat 
föláll, és az új elnökségtől egy kicsit nagyobb kezet, lehetőséget és anyagi támogatást kapna 
a szakma, akkor nagyon sok feladatot másképp lehetne megoldani, mint ahogy eddig 
toldozgatni, foldozgatni kellett. Gondolok itt a válogatott keretre, ami nagyon emblematikus 
probléma már évek óta. Nyilván az a legjobb, ha felállít az ember egy stratégiát, amit 
szeretne végigvenni, egy tematikát. Ez mind sajnos pénz és idő kérdése. Most hogy itt új 
tagokat választunk az elnökségbe, akkor a versenytánc szakág szakmai részéből, a 
bizottság részéről lekerül egykét olyan feladat a válláról, amit most mások fognak megoldani. 
Gondolok itt az oktatásra, szabadidőre, és amiben ők döntésre jutnak azáltal a versenytánc 
szakágnak is lesz módja jobban végiggondolni a dolgokat, hogy mit kell végrehajtani és mit 
nem. Gondolok itt a tömegsport beintegrálására stb. A versenytánc szabályzat az most egy 
huszadrangú dolog, hogy hogyan van megírva és hogyan nem. Nyilván ott is vannak 
feladatok, amiket karban kell tartani és évekig figyelni rá, de elsődleges, hogy tömeg legyen 
és pénz legyen. A szponzorok lehet, hogy a szülők, de ők nem tudnak mindent megoldani. 
És nagyon fontos az, hogy valamilyen anyagi büdzsé legyen, amivel egy kicsit többet lehetne 
akár a válogatott keretre, akár a párok utaztatására, akár arra hogy egy edző kiutazhasson 
Szingapúrba egy világversenyre a párjával, amire eddig nem volt lehetőség és megoldás. Ez 
papíron ott volt, csak nem lehetett megvalósítani. A másik dolog, mindenképpen szeretném a 
kis klubokat egy kicsit jobban támogatni, nem a nagyok hátrányára, hanem melléjük egy 
kicsit felzárkóztatni. Ott is vannak értékes emberek, fontos lenne, hogy ne vesszenek el. És 
szeretnék egy kicsivel nagyobb hangsúlyt fektetni a formációra, mert ez szakágon belül 
mindig hátrányt szenvedett, pedig sikeresség szempontjából mondhatnánk, hogy az egyik 
legsikeresebb ágazata a versenytánc sportnak. Úgyhogy én ezeken szeretnék változtatni, és 
dolgozni.  
 
Nagy Gyöngyi (BIG-BEM TSE): Szeretném tőled hallani Judit, hogy miben látod a 
versenysport jövőjét? 
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Rimányi Judit: Én abban látom, hogy ha valóban tudunk nyitni a tömegsport és a művészeti 
iskolák felé, akkor tömegeket lehetne bevonzani a TáncSport Szövetség kereteibe. Ennek 
momentán eddig esélye nem sok volt. Én saját magam is művészeti iskolában is dolgozom 
az edzőségem mellett. De én egy kicsit anomáliában élek, melyik újamat harapjam meg, 
egyszerűen nem tudtam sokszor, hogy melyiknek tegyek jót és melyiknek rosszat, mert nem 
volt rá lehetőség, hogy a kettő párhuzamosan egymás mellett ugyanazon a szinten tudjam 
gazdaságilag főleg vinni és jogilag. Nyilván tehát először is tömegeket vonzani utána nyilván 
az első fokozatot megtenni, hogy a kezdőknek könnyíteni és úgy fokozatosan fölépíteni az 
elvárásokat és a követelményeket. Az élsportot természetesen támogatni a végsőkig 
amennyire lehet. A párok utaztatását szintén ameddig a takaró elér addig támogatni. 
Mindenképpen először is mennyiségi és mondhatnám, hogy vele párhuzamosan minőségi 
javítást bevezetni. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Van e valami változás a küldöttek számában? Nincs, tehát 88 mandátum 
van jelen. Akkor elrendelem az írásbeli szavazást. Azon a szavazólapon szavazzanak, a 
kiválasztott jelölt nevének a felírásával, amelyen az szerepel, hogy a „versenytánc szakág 
versenysportjáért felelős elnökségi tag”. 
 
Szavazás: 
Balikóné Akkermann Éva: 2 
Futó Károly:   5 
Rimányi Judit:   29 
Fischer Mariann:  51 
Érvénytelen:    1 
 
83/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése megválasztotta Fischer Mariannt a 
Versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagjának. 
 
Fischer Mariann: Köszönöm szépen, ígérem, hogy sokat fogunk dolgozni. Én is nagyon 
nyitott vagyok az információkra, az észrevételekre, a kezdeményezésekre. És ígérhetem, 
hogy egy nagyon összefogó csapat fog mindenki érdekében nagyon keményen dolgozni. 
 
Az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 
megválasztása 
 
Dr. Némethi Zsolt: Írásban a következő jelölések érkeztek a közgyűlést megelőzően 
Juhász Péter a Tornádó Hungary Sport Kft, Masters SE, Meteor Dance TSE, Dancing Feet 
SE, Holiday SE, DancEarth TSE, Rock and Magic SE tagszervezetek írásbeli jelöltje, aki itt 
van, és úgy nyilatkozik, hogy vállalja. 
Tormásiné Neuwirth Anikó, aki a Pécsi Fordan, Musztáng SE tagszervezetek írásbeli jelöltje, 
aki itt van, és úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja. 
Van-e még személyre szóló javaslata erre a tisztségre bárkinek a küldöttek közül?  
Megállapítom, hogy nincs, és ezzel a jelöltlistát lezárom. 
Szólítom a jelölt urat, hogy kíván-e szólni a küldöttekhez? 
 
Juhász Péter: Köszönöm szépen a jelölést minden klubnak, aki ezt megtette, nagy 
tisztelettel fogadom el, és remélem, hogy akik bíznak bennem és eddig is bíztak, nem fognak 
csalódni. Egyeztettünk már az elmúlt hetekben Sági úrral és Elek úrral is, és nagyon 
pozitívan állunk a jövőképhez. Remélem, hogy egy nagyon sikeres együttműködést tudunk 
összehozni és a versenysport fellendülését meg tudjuk oldani. Annyit mondanék még el, 
hogy nagyon sok budapesti és vidéki klub bízik bennem, sokan kérdezték, hogy hogyan fog 
felállni a bizottság, amit nekem a napokban majd meg kell mondanom. Én azt mondom erre, 
hogy az újonnan alakult elnökségnek össze kell ülnie és utána tudom én ezt a bizottságot 
véglegesen kihirdetni, hogy kik azok, akikkel együtt fogunk dolgozni. Nem sok név merült fel, 
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de mindenképp szeretném a legjobb döntést meghozni. Sajnos a pontozókért felelős 
jelöltünk nem tud itt lenni, Kis Katalin. Ővele közösen szeretném ezt a döntést véglegesíteni. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Kérek egy mandátumvizsgálatot. 87 mandátum van a teremben. Mivel 1 
jelöltről van szó, ezért lehetőség nyílik a nyílt szavazásra. Kérdésem, hogy kívánják-e nyíltan 
megválasztani az Akrobatikus Rock and Roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi 
tagját? 
 
Szavazás 
Igen:   85 
Nem:   0 
Tartózkodás:  2 
 
84/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése nyílt szavazással kívánja 
megválasztani az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi 
tagját. 
 
Szavazás: 
Igen:   85 
Nem:   0 
Tartózkodás:  2 
 
85/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 2 tartózkodással megválasztotta 
Juhász Pétert az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi 
tagjának. 
 
Juhász Péter: Köszönöm szépen mindenkinek. Azon fogok igyekezni, hogy minél 
gördülékenyebben sikerüljön a szakági munkát átvenni és folytatni. 
 
Az oktatásért, továbbképzésért felelős elnökségi tag megválasztása 
 
Dr. Némethi Zsolt: az oktatásért, továbbképzésért felelős elnökségi tagi tisztségre a 
következő jelölések érkeztek:  
Lemákné Szabó Etelka Fenomén TSE, DanceLand TSE jelölte, aki itt van, és aki úgy 
nyilatkozik, hogy vállalja 
Szatmári-Nagy Szilvia Goldance TSE, Szilver TSE, PIK SE, Sway STE, Forma TSE, Cit-Car 
TSE jelölte, aki itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy vállalja 
Papp Viktor Musztáng SE, Meteor Dance TSE, DancEarth TSE jelölte, aki itt van, és aki úgy 
nyilatkozik, hogy vállalja 
Futó Károly SZUSZ SE jelölte, aki itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy vállalja 
Hájas Katalin Ametiszt TSE, Botafogo TE jelölte, aki itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy nem 
vállalja 
Balikóné Akkermann Éva Hemo Winner VTE jelölte, aki itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy 
nem vállalja 
Rimányi Judit Duna Royal jelölte, aki itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja. 
 
Van-e még személyre szóló javaslata erre a tisztségre bárkinek a küldöttek közül?  
Megállapítom, hogy nincs, és ezzel a jelöltlistát lezárom. 
Szólítom ábécé sorrendben az elsőt, Futó Károly jelölt urat, hogy kíván-e szólni a 
küldöttekhez? 
 
Futó Károly: Ez egy újabb terület a szövetségben. Részemről, most volt szerencsém a MOB 
és a Semmelweis Egyetem sportedzői szakmai képzését szakvezetőként végigvinni ebben 
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az évadban. És elég sok minden előjött, hogy mennyi mindennel kell még itt foglalkozni ezen 
a területen. Kihívásnak érzem ezt a tisztségviselői pozíciót. Úgy gondolom, hogy a szakmai 
háttérismeretekkel és ismeretekkel ezt elég jól meg lehet valósítani és ezzel lehet dolgozni.  
 
Lemákné Szabó Etelka: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ahogy Futó Károly is említette, ez 
egy új pozíció. Én nagyon jónak tartom, és köszönöm, hogy a munkájával és a többiek közös 
munkájával ez a pozíció létrejött. Az oktatásban alapvetően mióta diplomát szereztem benne 
vagyok. Annak idején három évig magyar szakos tanárként. Nagyon fiatal voltam, amikor 
munkaközösség vezető lettem. Szerettem a munkámat, aztán, mint táncpedagógus 
folytattam ezt a fajta tevékenységet. Minden képzési formában részt vettem, amire a Magyar 
Táncsport Szövetség keretei lehetőséget adtak, a Magyar Táncművészeti Főiskola a 
Semmelweis egyetem képzésein. Nemcsak tanulója voltam, hanem alkalmanként óraadó 
tanára is. Akármelyik intézménynek a diákja, hallgatója voltam az egyetemen mindig 
megkérdezték tőlünk, hogy a tánc az sport? Amikor a Táncművészeti Főiskolára jártam, 
mindig kerestem a művészet mellett azt a szegmenst, ami azért a táncnak a fizikai 
felkészítéséhez is segítséget nyújt. Azt gondolom, hogy vitathatatlan hogy a tánc művészet, 
és az is vitathatatlan hogy vannak fizikai képességeket igénylő elvárások. Megértettem, hogy 
a művészeti iskoláknak az elsődleges célja a gyerekek személyiségfejlesztése a művészet 
eszközeivel. És mivel a tánc az és egy csodálatos művészet, és képes arra, hogy fejlessze a 
gyerekek kommunikációs képességét, megismerjék önmagukat ez által a művészet által. 
Egyáltalán, hogy közösségben tudjanak létezni, megismerjék a közösség működési elvét. 
Ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy a személyiségfejlesztés egy viszonylag csak kis 
szegmense a versenytánc oktatásnak vagy a versenytáncos képzésnek. Az oktatásban 
valamilyen módon – akár a tömegsport, akár a diáksport révén – meg kellene nyitni egy 
olyan fórumot vagy egy olyan szegmensét is az oktatásnak, amely a magát a táncsportnak a 
bázisát is képes megteremteni. Amikor szakedzőként végeztem, mindig megkérdezték, hogy 
miért lenne sport a tánc, mi az, ami sportági profilunk. Mely sportágakkal tudnánk 
rokonságba állítani ezt a mi műfajunkat, ők maguk is kérdőjelekkel álltak ezelőtt. De ettől 
függetlenül én nagyon sokat tanultam ezen a képzésen és szeretném, ha elindulna, és 
ahogy hallottam a megválasztott elnökséget, ők is szeretnének ezen a vonalon továbbmenni. 
Talán ennyit szeretnék elöljáróban. Nyilván én nagyon új vagyok, a Magyar Táncsport 
Szövetség palettáját sok tapasztalt kollega jelöltette magát erre a posztra én is csak annyit 
tudok elöljáróban mondani, hogy a munkára jelentkeztem és lelkesedésem a kitartásom a 
szakmaszeretetem az elsődleges. 
 
Papp Viktor: Tisztelt Közgyűlés! Remélem, nemcsak a rock and roll szakág képviselői 
ismernek, hisz nagyon sok versenytáncos barátom, ismerősöm van itt a közgyűlésen, hiszen 
harminc éve benne vagyok ebben a sportágban, az akrobatikus rock and rollban. 
Mondhatnám úgy, hogy jó időben, jó helyen voltam, amikor Magyarországra megérkezett ez 
a sportág, amelynek azóta is lelkes híve vagyok. Először amatőr táncosként, később profi 
táncosként, edzőként és remélem most nem negatívum, hogy a rock and roll szakágban a 
szakági elnökségben már évek óra benne vagyok, hiszen aki ismeri a szakág működését, 
elég egyenes irányba megyünk előre, elég jók az eredményeink, és azt mondom, hogy 
különösebb problémáink nincsenek. Amit szeretnék elmondani az oktatásról illetve a 
továbbképzésről, hogy az 1990-es évek elején egy pécsi indíttatásból vettük fel általam a 
kapcsolatot a TF-el, és akkor kezdtük el kidolgozni a középfokú edzőképzés teljes 
tematikáját illetve mindent, ami ezzel kapcsolatos. 1994-ben beindult az edzőképzés itt - 
akkor még - a Magyar Akrobatikus rock and roll Szövetség keretein belül, hiszen 2001-ben 
társultunk önökhöz. Azóta szakvezetője vagyok ennek a képzésnek, rengeteg edző, több 
mint 200 végzett, és nemcsak szakvezetője, hanem oktatója is vagyok, ez irányú 
tapasztalatom mindenképpen van. Aki ismer, tudja, hogy elsősorban sporttal foglalkozom és 
sportban gondolkodom, nemcsak fizikálisan, hanem szellemiségben is. Ez nem azt jelent, 
hogy gyakorlatilag egyoldalú a gondolkodásom, hiszen a táncsportban a versenytáncban, 
ahogy én végignéztem a bemutatkozásokat igen sokféle végzettség létezik. Mindenképpen a 
táncművészeti vonalat is szeretném merősíteni, de pillanatnyilag nem látom át az önök 
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lehetőségeit. Mindenképp, ha megválasztanak, fel kell térképeznem azt, hogy a 
versenytáncban milyen lehetőségek vannak és mi a legideálisabb lehetőség az önök 
számára. Azt mindenképpen szeretném tisztázni, hogy tánctanár és edző – ez két külön 
szakma, de ugyanakkor itt nagyon sok közös pont van, egészen biztos, hogy 
gondolkodásban mindannyiunknak közelebb kell lenni a sporthoz. Én ennyit szerettem volna 
mondani, remélem, hogy többen támogatnak, vannak elképzeléseim, bemutatkozásomban 
ezt mindet leírtam. 
 
Szatmári-Nagy Szilvia: A Szilver Táncegyesület elnöke vagyok, amelyet 21 éve alapítottam. 
Tíz éve a Szilver Művészeti Iskolát irányítom, ami elég nagy létszámmal működik. Örülök, 
hogy a névsorban az utolsó vagyok, hiszen a Viktor már elmondta azt, amiről én is akartam 
beszélni. Én is úgy gondolom, hogy az oktatás területén két külön dolog a rock and roll és a 
társastánc. Mind a kettőnek más, amire összpontosítani kellene. Annak ellenére, hogy a 
Testnevelési Egyetemen működik egy társastánc tanárképzés is illetve edzőképzés, de 
elsősorban úgy gondolom, hogy nekünk a Táncművészeti Főiskola elsődleges, hiszen itt 
tudnak elhelyezkedni a pedagógusaink. Én is megkeresném a megfelelő partnert, hogy 
segítsük egymást. Elsősorban az alapfokú művészeti iskolákkal keresném meg a 
kapcsolatot. Egy olyan terület, amivel nem foglalkozott az eddigi elnökség, hiszen óriási 
tömegbázis van mögötte. Jelen esetben háromezer táncos van az én iskolámban, és én úgy 
gondolom, hogy ezek közül nagyon sokat tudnánk mozgósítani. Fontos, hogy hány táncos 
van, hiszen a pályázat terén és mindenhol nagyon fontos. Elsősorban ezeket kellene 
megcélozni és kiaknázni ezt a lehetőséget hogyan lehetne velük együttműködni, hogyan 
lehetne behozni a versenytáncba őket. A rock and rollban azért vagyok annyira járatos, hogy 
sok olyan rockys van, akik nem rendelkeznek versenykönyvvel és aktív versenyzők. Sok a 
kis egyesület, akiknek sok mindenre nincsenek lehetőségei, én szeretném összefogni őket 
és szeretnék nekik segíteni, hisz a nagy kluboknak is az az érdeke, hogy a kis egyesületek 
jól tudjanak működni. A továbbképzések hitelességének, értékének visszaállítását nagyon 
szeretném előtérbe helyezni. A táncsport szakmai továbbképzések világszinten elismert 
tánctrénerekkel szeretném, ha történnének, ezt nemcsak a táncosok részére, hanem a 
tanárok részére is fontosnak tartanám. Szeretnék területi felelősöket a különböző területekre, 
akik felmérik, hogy az adott településeken milyen lehetőségek vannak, és hogyan tudnánk 
segíteni. Fontosnak tartom a kapcsolatot a Táncművészeti Főiskolával. Én úgy tudom, hogy 
az Egyetemmel valamilyen kapcsolat már kialakult, de én úgy tudom, hogy a Főiskolával 
nincs közös kapcsolat. 
A művészeti iskolákkal is föl kell venni a kapcsolatot, erre kellene törekedni, és 
mindenképpen fontosnak tartom az egységes szabályok betartását, ami sajnos ez is 
probléma. 
 
Nagy Gyöngyi: Szívemhez közelálló mondatot hallottam: a nagy kluboknak az az érdeke, 
hogy a kis klubok is jól tudjanak működni. Hogyan képzeled ezt, ha ezt bővebben kifejtenéd? 
 
Szatmári-Nagy Szilvia: Területi felelősöket szeretnék, akik a különböző területekért 
felelősek. Aki megnézi, hogy a kis klubokban milyen munka folyik, és hogyan tudnánk 
segíteni esetleg ötletekkel, továbbképzésekkel akár a tanár akár a gyerekek részére is. 
Fölépítettem egy rendszert a hosszú évek folyamán és úgy veszem észre, hogy ez jól 
működik. Ezt a tudást szeretném átadni minél több mindenkinek, szeretném megosztani 
azokkal a kis klubokkal akik, nem tudnak egyről a kettőre működni. 
 
Dr. Némethi Zsolt: A bemutatkozások lezárultával áttérhetünk a szavazásra. Azon a 
szavazólapon szavazzanak, a kiválasztott jelölt nevének a felírásával, amelyen az szerepel, 
hogy az „oktatásért, továbbképzésért felelős elnökségi tag”. 
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Szavazás: 
Futó Károly   7 
Papp Viktor   24 
Lemákné Szabó Etelka  27 
Szatmári- Nagy Szilvia 29 
 
Dr. Némethi Zsolt: A megválasztáshoz szükséges szavazatszám nem jött össze egyetlen 
jelöltnek sem, ilyenkor újabb fordulót kell tartanunk. Itt már csak 3 jelöltre lehet szavazni. 86 
a regisztrált szavazók száma. A szavazólapok kiosztása után kérem, szavazzanak a 
megmaradt három jelölt közül - Lemákné Szabó Etelka, Papp Viktor, Szatmári-Nagy Szilvia – 
arra, akit elnökségi tagnak szeretnének. A mandátum elnyeréséhez 44 szavazat szükséges. 
 
2. fordulós szavazás 
Papp Viktor:   24 
Szatmári-Nagy Szilvia: 26 
Lemákné Szabó Etelka: 36 
 
Dr. Némethi Zsolt: A megválasztáshoz szükséges szavazatszámot ismét nem érte el 
egyetlen jelölt sem, így sor kerül a 3. fordulóra is, itt már csak 2 jelöltre – Lemákné Szabó 
Etelka vagy Szatmári-Nagy Szilvia - lehet  szavazni. A szavazólapok kiosztása után kérem, 
szavazzanak. 
 
3. fordulós szavazás 
Lemákné Szabó Etelka: 40 
Szatmári Nagy Szilvia: 46 
 
86/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése megválasztotta Szatmári-Nagy Szilviát 
az Elnökség oktatásért és továbbképzésért felelős tagjának. 
 
A szabadidős, fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag megválasztása 
 
Dr. Némethi Zsolt: A szabadidős, fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tagságra a 
következő jelölések érkeztek: 
Kozma Gábor Goldance ZSE, Szilver TSE, Sway TSE, Forma TSE tagszervezetek jelölték, 
itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy vállalja, 
Jegesné Hornyák Hajnalka Studio 2000 TSE tagszervezet jelölte, itt van, és aki úgy 
nyilatkozik, hogy vállalja, 
Kovács József A Négy Muskétás SE, Meteor Dance TSE, Dancing Feet SE, Rock and Magic 
SE, DancEarth TSE tagszervezetek jelölték, itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy vállalja, 
Jegonyán Okszána PIK SE tagszervezet jelölte, itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy vállalja, 
Lemákné Szabó Etelka Valcer Táncstúdió tagszervezet jelölte, itt van, és aki úgy nyilatkozik, 
hogy vállalja 
 
Van-e még személyre szóló javaslata erre a tisztségre bárkinek a küldöttek közül?  
Megállapítom, hogy nincs, és ezzel a jelöltlistát lezárom. 
Szólítom ábécé sorrendben az elsőt, Jegesné Hornyák Hajnalka jelölt asszonyt, hogy kíván-
e szólni a küldöttekhez? 
 
Jegesné Hornyák Hajnalka: Szeretettel köszöntök mindenkit. Aki nem ismer, a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán végeztem, előtte a Művelődési Intézet által indított szakon 
végeztem, jelenleg a Mikrokozmosz alapfokú művészeti intézményben dolgozom 
Kaposváron valamint az Ametiszt Táncsport Egyesületnek vagyok vezetőedzője, elnöke, 
koreográfusa. 
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Örülök annak, hogy az alapszabályba ez a bizonyos szabadidős, fogyatékosok sportjának 
témaköre bekerült. Bár azt is el kell mondanom, hogy ez egy olyan témakör, ami új 
feladatokat ébreszt bennünk és ehhez tulajdonképpen új szabályzatokat kell létrehozni. 
Nagyon sok olyan terv van, aminek a megvalósításához olyan szabályok kellenek, amik a 
jelenlegi alapszabályunkban nincsenek. Az első célom az, hogy az utánpótlás növekedjen. 
De amit tudni kell erről jelenleg ugye sportunkban csak két-három gyerek osztályú versenyző 
van, és nem szeretnénk, hogy egyre kevesebb legyen. Én többféle témakört választottam 
erre, mint például az utánpótlás bázis megalapozásához az általános iskolák 
táncszakkörének a bevonását a versenyrendszerbe. Meg kellene keresni ehhez az általános 
iskolákat, az ottani pedagógusokat képezni kellene, mert sok olyan táncszak van, tánc- és 
dráma szak, ahol tulajdonképpen a pedagógusok semmiféle táncpedagógusi múlttal nem 
rendelkeznek. A másik, a művészeti iskolák bevonása, amivel nagyon szeretném azt elérni, 
hogy ne csak tánciskolás versenyek legyenek, hanem legyen kiépítve regionális diákolimpiai 
bajnokságok, mert saját tapasztalataim alapján az országban sok megyeszékhelyen csak 
azok a gyerekek vannak díjazva, akik valamilyen országos vagy területi, vagy diákolimpiai 
bajnokok. Sok olyan utánpótlásom van, akik sajnos pár nélkül vannak. Nyitnék olyan ág felé 
ahol a szóló lányoknak is formációkat lehessen rendezni. A formációkat nyitnám olyannal, 
hogy akinek nincs párja ők is lehetőséget kapjanak a megmérettetésekre, mert például 
nekem is vannak olyan versenyzőim, akik más szövetséghez kénytelenek menni, 
versenyezni, mert mi nem biztosítunk nekik lehetőséget. Ezáltal elveszítjük a gyerekeket, 
kevesebb gyerek van, és a pénz ezáltal nem a szövetségbe kerül, hanem másik 
szövetségbe. Pályázati lehetőségeket is kihasználnám. Szabadidő és tömegsportokban 
sokkal több pályázati lehetőség van. Szeretném, ha egy szorosabb együttműködés alakulna 
ki a rock and rollosok és a versenytáncosok között. Szeretnék velük együtt kapcsolódva 
működni, olyan szinten hogy segítsük egymást, hogy jobban belelássunk egymás 
munkájába, ezáltal őnekik is lehetőséget lehetne biztosítani arra, hogy átjárás legyen akár 
közös versenyek rendezésében, tehát egy nyitottabb kapcsolatra tennék szert. 
 
Futó Károly: Ez egy új elnökségi tag terület az elnökség életében, az lenne a kérdésem 
hogy tényeket nagyon nem tudtunk meg. Összes jelölttől szeretném kérdezni, hogy a 
fogyatékosokkal hogyan tudja a kapcsolatot felvenni? 
 
Jegesné Hornyák Hajnalka: Szeretném szorosabbá tenni a kapcsolatot, mert rálátás 
igazából nincsen. Én egyébként úgy képzeltem volna el ezt a bizonyos szabadidő sportok és 
fogyatékossággal élők sportjára való megmérettetést, hogy tulajdonképpen én külön 
szedtem volna, tehát mindegyik szakra külön jelöltettem volna. Én nem nagyon gondoltam 
arra, hogy egy személy akár három különböző stílust le tudjon fedni, vagy hogy 
mindegyikhez értsen. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Lehet, hogy a jelöltek nem tudják, hogy sor került egy kapcsolatfelvételre 
a fogyatékosok sportjának képviselőjével, egy hölgy járt bent a szövetségben, és ennek az 
eredményeként született az az alapszabály módosítás, amely már integrálná a szövetségbe 
a fogyatékosok sportját. Ezért került egybe a szabadidősporttal, mert a sporttörvény 
módosításakor került be az a rendelkezés hogy foglalkozhat a szövetség, ha az 
alapszabályában így dönt a szabadidősporttal. A szabadidő abban különbözik a 
versenysporttól, hogy a versenyzők gyakorlatilag sehol nincsenek leigazolva. nem 
versenyengedéllyel rendelkező egyesületi tagokról van szó, sem profikról, akik 
munkaszerződéssel vannak alkalmazásban, hanem egyszerűen azokról a gyerekekről, akik 
táncikálnak az iskolában vagy szakkörben és őket kívánná elérni ez a szakterülete a 
szövetségnek. Nem volt semmiféle konkrét munka szerintem a kezdeményezéseken kívül 
ebben a szövetségben sem a szabadidősport sem a fogyatékosok sportja irányában. Tehát 
akit most önök megválasztanak erre a területre, az gyakorlatilag egy vadiúj ágát fogja a 
szövetségi munkának csinálni. 
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Jegesné Hornyák Hajnalka: Ezért is mondtam, hogy ennek a megvalósításához 
alapszabály módosításra lesz szükség, ez biztos. Továbbképzéseket kell tartani majd, mert 
ennek a csapatnak nagyon kevés része lát bele és tudja azokat a szabályokat, ami alapján 
ezeken a versenyeken a másik félt kell pontozza vagy éppen minősítse. Tehát a mi pontozói 
gárdánkból olyan továbbképzéseken és vizsgákat kell tenni azoknak az embereknek, akik 
esetleg a fogyatékkal élőket fogja majd pontozni és bírálni.  
 
Jegonyán Okszána: Szeretettel köszöntök mindenkit. Én azért vállaltam ezt a jelölést, mert 
épp én voltam az a személy, aki kezdeményezte, hogy fölvegye az MTáSZ ezt az új 
szakterületet. Mivel elhangzott az, hogy kicsoda is ez a hölgy, csak röviden gondolom, hogy 
legyen hova tenni. Én csendes árnyék voltam, az idősebb László Attilának a felesége 
vagyok, aki versenytáncban volt magyar bajnok is. Innentől kezdve érthető hogy merre 
tovább. Amikor még a magyar táncsport még Táncsport Szövetség nevet viselt, akkor már 
közreműködtem, segítettem a Magyar Akrobatikus Szövetséget és a Magyar Divattánc és 
Sportszövetséget szintén. Magyar Látványtánc Szövetség alapító elnökségi tag voltam és 
már sok éve dolgozom itthon - mivel tavaly magyar állampolgár lettem - és külföldön ezeket 
a szakterületeken és erre koncentrálok régóta. Ezért mondom, hogy nem kellene újból 
kitalálni, ami már megvan, negyven éve működik külföldön, szerintem csak átvenni kell és 
alkalmazkodni. A tevékenységemet én csak a csapatmunkában tudom elképzelni. És 
gondolom, nagyon rövid időn belül kinő ez a szakterület és sor kerül a 
szabályzatmódosításra is. Szépen fog működni. Ezért itt vagyunk annyi szakember, akinek 
csak össze kell fogni és természetesen nem kényszerből csak azoknak, akik nyitottak 
mindkét szakterületen a működésre. Erre elkészült terveim vannak én nyitott és 
alkalmazkodó vagyok az együttműködésre. döntésképes és korrekt vagyok a szabályok 
betartásában. Engem nemcsak az eredmény, hanem ami nagyon fontos az emberek is 
érdekelnek. Elméleti és gyakorlati képességemet is szeretném felajánlani a szövetség 
munkájában. Szakmai felkészültségemet röviden leírtam a bemutatkozó anyagomban, 
remélem, hogy elolvasták. Már felépített és működő magyar és külföldi bázissal 
rendelkezem. Napi kapcsolatban állok a volt egyetemista kollégáimmal, akik különböző 
szakmai szervezetek aktív munkatársai. Én azt gondolom, hogy a Magyar TáncSport 
Szakszövetség a működését ismerem, és ismerek sok embert. Remélem, ez a kapcsolat 
csak továbbfejlődni fog. És mivel már megkerestem és személyesen tárgyaltam az összes 
felső szervvel, ami Magyarországon működik, a Paraolimpiai Bizottságtól kezdve a 
Sportminisztériumig és az új formátumban működő szakemberekkel és vezetőkkel is így 
tovább. És külföldön én rendelkezem a vezetőséggel személyesen kapcsolatokkal. 
Remélem, hogy bármilyen szavazás után tudok ebben segíteni azért, mert az én célom nem 
a karrier, hanem az hogy ez működjön. Én örülök, hogy végre sor került arra, hogy 
elfogadták és van és létezik, ez az én eredményem. És az embereknek, akik vannak 
Magyarországon, nem mertem nemet mondani, hogy elutasítsam ezt a jelölést. Nagyon sok 
nemzetközi verseny van a művészeti iskolák részére is és szerintem sok ember, aki ebben a 
szakterületen dolgozik már rendeztek nemzetközi táncpedagógusi továbbképzéseket, tudom 
ők már léteznek, csak őket kell bevonni. De ne felejtsük el, az aktuális táncokat. Most a 
tömeget elviszi a salsa, hip-hop akrobatikus táncok, ahol ott a helye nálunk, mert ha mellette 
alkalmazzuk, ebből tudunk meghozni a versenyzőket a két szakterületre. Milyen 
nevetségesen hangzott annak idején a lányformáció, a rock and roll szakágban, aztán ott 
volt Szalma István, László Attila Papp Viktor és elfogadták nemzetközileg, ez magyar 
büszkeség. Gondolom, hogy látszik rajtam hogy nekem nem mindegy, remélem, hogy 
tudunk együtt működni. 
 
Kovács József: Igazából azt kell rólam tudni, hogy közgazdász vagyok, tizenhét éve 
kezdtem el a rockyval foglalkozni, előtte én is versenytáncos voltam három évet. Tizenhét év 
alatt felépítettem egy 2500 gyereket táncoltató klubbot. Kollegákkal együtt akik 3-4000 
gyereket foglalkoztattak, Pesten egy 10 ezer gyerek rokizik. Van egy bázisunk, amit be 
tudnánk vonni a MTáSZ-ba. Igazából azt kell tudni hozzá az állami kvótarendszer szerint, 
fejkvótára kapjuk a pénzeket, tehát hogyha esetleg ott közelebbi embereket tudunk 
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megnyerni a Látványtánc Szövetségtől vagy a Divattánctól akkor hamarabb tudjuk 
felduzzasztani ezt a létszámot. 
 
Kozma Gábor: Nagyon köszönöm azoknak a tagszervezeteknek, akik jelöltek engem és a 
bizalmukat élvezem. Nem volt a jelöltek között, aki tulajdonképpen ne említette volna ezt a 
szakterületet, ennek a fontosságát. Örülök, hogy ezt az előző elnökség már felismerte, hogy 
az akkori struktúrában már nem tud beleférni ez a versenysport illetve ez a három 
szakterület, ami létrejött. A mai létszámok mindig csak a statisztikát nézve, akkor válik 
igazzá, én azt mondanám, hogy nem vagyunk kevesebben a táncsportban csak egy picit 
átstrukturálódott. ezt helyesen kell igazándiból megnézni, hogy ebben az átstrukturálódott 
rendszerben melyik az a szelet, amit nekünk kiemelni vagy támogatni kell. A Károly 
felszólalását nem tudta senki, mint ahogy én sem előre, de az mindenkinek nyilvánvaló hogy 
a három szakterületet egy ember önállóan nem tudja elvinni, hisz mindegyiknek megvan a 
saját speciális igényrendszere. Ezeknek mintegy csoport kell együtt dolgozniuk. én is 
ugyanezt az elvet vallom és remélem, hogy az öt emberből bárkit is megválasztanak lesz 
olyan partner, hogy az én támogatásomat is és az én gondolatomat is meg tudom vele 
osztani. nem feltétlen biztos, hogy az én személyem az, aki befutó lesz a mai nap én azt 
gondolom, hogy szakmai segítséget szeretném megadni. Én a státusz nevét rögtön meg is 
változtatnám fogyatékkal élők sportjáért felelős elnökségi taggá, én azt gondolom, hogy ez 
azoknak akik így élnek, azoknak ez sértő lehet. azt gondolom hogy ezt meg kell változtatni. 
Ami fontos ezen a területen, az az adminisztrációs rendszer. Én azt gondolom, hogy senki 
nem tudja ma ezt megmondani Magyarországon, hogy az adott korcsoportokban és adott 
osztályokban hány darab versenyzőnk van. Ameddig ez így van, addig nem lehet fölállítani 
sportstratégiát. Ehhez fontos, hisz a nagy számok az utánpótlás sportban vannak. hogyha az 
igazolt versenyzőkben kettőt tévedünk az nem olyan nagy baj, mint hogy ha tévedünk 
kétezret az utánpótlás sportban. Ehhez egy nagyon-nagyon átgondolt, olyan adminisztrációs 
rendszer kell, ami naprakész, és folyamatosan tartható. És Elek úrnak is, azt gondolom, 
hogy ez passzol a gondolatvilágával hisz ő is említette, hogy a honlapon keresztül neveznek 
a versenyekre, azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy én is ezen a területen már nagyon 
sokat tettem, illetve szerettem volna tenni. Mi is megcsináltuk ezt az online nevező 
trendszert, ezt felajánlottuk egyébként a szövetségnek, akik most nem éltek vele, de nem 
feltétlen ezt kell használni, hanem a kettőből egy sokkal jobban készíteni. Én szeretném a 
munkámban figyelembe venni és a ti bizalmatokat is élvezni abban, hogy az elnökség van a 
tagszervetekért, a szövetség van a sportolókért és ez nem fordítva. a feladat kirajzolódott, 
sok felszólalást hallottunk és annak örülök, hogy minden posztra ennyi jelölt van, és 
mindenki jól látja a feladatot most már a feladatok megvannak csak dolgozni kell. 
 
Lemákné Szabó Etelka: Először is szeretetném megköszönni a jelölést a Valcer 
Táncstúdiónak. Mivel én nem jelöltettem eredetileg magam erre a posztra így nyilván nem 
tudok olyan tanúbizonyságot tenni, mint az előttem szólók. Egy biztos, hogy a fogyatékkal 
élők sportja az egy új terület lenne, amit nyilván mindannyiónknak fel kellene térképeznünk, 
Okszánán kívül, hiszen ő ezzel a területen óriási munkát végzett. A szabadidősport egy 
nagyon izgalmas kérdés. Igyekeztem, amikor az utánpótlás neveléssel kapcsolatos 
megoldásokat kerestem, hogy melyek azok a színterek, ahol a tánc szabadidősportként 
megjelenhet az iskolákban és a diáksportban. Azt is láttam, hogy az MTáSZ honlapján a 
maga szövetség is részese a sportol 3* hetente mozgalomnak, viszont semmilyen más ezen 
a területen kívül semmilyen más törekvésről értesültem, hogy ebben elindultunk volna vagy a 
szövetség tárgyalásokat kezdene ezzel konkrétan, bár a honlapon fent vagyunk. Ha 
szabadidősportról beszélünk, akkor ez biztos, hogy egy izgalmas terület lehetne, hiszen 
mindannyian tudjuk, hogy az általános iskolákban egy új törekvés indult el. Mégpedig az, 
hogy a gyerekek testnevelési óráinak a száma megnövekedett. Ezeket biztos vagy jó lenne 
kihasználnunk vagy hasznosítanunk a táncsport érdekében. Azt gondolom, hogy tényleg egy 
új terület rengeteg izgalmas feladat és együttműködés szükséges ezen a területen, de 
valószínű, hogy az utánpótlás szempontjából lényeges tömegeket lehetne elérni. 
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Dr. Némethi Zsolt: Ha nincs több kérdés, akkor következik a szavazás. Azon a 
szavazólapon szavazzanak, a kiválasztott jelölt nevének a felírásával, amelyen az szerepel, 
hogy a „szabadidős, fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag”. 
 
 
Szavazás: 
Jegesné Hornyák Hajnalka 8 
Lemákné Szabó Etelka 9 
Kozma Gábor   11 
Kovács József  17 
Jegonyán Okszána  41 
 
Dr. Némethi Zsolt: A leadott szavazatszám 86, a minimális szavazatszám a 
megválasztáshoz 44. Egyik jelölt sem érte el a megválasztáshoz szükséges 
szavazatszámot, ezért szükség van 2. fordulóra is. A 2. fordulóban a korábban legkevesebb 
szavazatot kapott jelölt már nem indulhat. Ugyanakkor látom, hogy a jelöltek közül 
jelentkezik szólásra Lemákné Szabó Etelka és Kovács József.  
 
Lemákné Szabó Etelka: visszalépek a jelöltségtől.  
 
Kovács József: visszalépek a jelöltségtől.  
 
Dr. Némethi Zsolt: A visszalépések következtében a 2. fordulóban csak két jelöltre lehet 
már szavazni: Jegonyán Okszánára és Kozma Gáborra. A most kiosztott szavazólapon 
kérem annak a nevét feltüntetni, akit a tag megválasztani kíván erre a tisztségre. 
 
2. fordulós szavazás: 
Jegonyán Okszána:   70 
Kozma Gábor:  15 
 
87/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése megválasztotta Jegonyán Okszánát a 
szabadidő és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi taggá. 
 
A versenyzőkért felelős elnökségi tag, a Sportolói Bizottság elnöke 
 
Dr. Némethi Zsolt: Az alapszabályunk szerint a sportolói bizottság vezetője tölti be ezt a 
tisztséget, tehát a közgyűlésnek itt csak formális szerepe van. Itt egy jelölt lehet egy helyre, 
tehát a nyílt szavazás lehetséges ebben az estben. Összeállt a sportolói bizottság, három 
taggal, ahogy azt az alapszabály írja. Ennek a bizottságnak a tagjai az akrobatikus rock and 
roll szakág részéről Tóth Bence, a versenytánc szakágtól a női sportolók részéről Szabó 
Anita, a férfi sportolók részéről Kiss Noel. Azt az információt kaptam, hogy ez a háromfős 
bizottság maguk közül megválasztotta az elnökét Kiss Noelt. Itt van az úr, vállalja-e a jelölést 
az elnökségi tagi tisztségre? Igen itt van, és vállalja. Itt le is zárom, mivel több jelölt nem 
lehet. Nyíltan kívánnak e szavazni? 
 
Szavazás:  
Igen  látható többség 
Nem  0 
Tartózkodás  0 
 
88/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag úgy döntött, hogy 
nyíltan kíván szavazni a versenyzőkért felelős elnökségi tag személyéről.  
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Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki Kiss Noelt elnökségi taggá megválasztja? 
 
Szavazás: 
Igen:  látható többség 
Nem:  9 
Tartózkodás: 4 
 
89/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 9 nem szavazattal és 4 tartózkodással 
megválasztotta Kiss Noelt az elnökség sportolókért felelős tagjává. 
 
A versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag 
 
dr. Némethi Zsolt:a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tagi 
tisztségre a következő jelölések érkeztek: 
Németh Péter: Goldance TSE, Nyíri Lajos TSE, ProFeel TSE, PIK SE, Sway STE, Forma 
TSE, Cit-Car TSE, Szilver TSE tagszervezetek jelölték, itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy 
vállalja 
Horváth Ferenc: (Valcer TS) nincsen jelen és nincsen írásos elfogadó nyilatkozat, illetve ami 
van (e-mail), az nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, 
Rimányi Judit SZUSZ SE, Gála TSE tagszervezetek jelölték, itt van, és aki úgy nyilatkozik, 
hogy vállalja, 
Futó Károly: SZUSZ SE tagszervezet jelölte, itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy vállalja, 
Jenei Éva: Studio 2000 TSE tagszervezet jelölte, itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy vállalja, 
Tóth István: (Békésszentandrási Vértessy TSE) tagszervezet jelölte, itt van, és aki úgy 
nyilatkozik, hogy nem vállalja. 
 
Van-e még személyre szóló javaslata erre a tisztségre bárkinek a küldöttek közül?  
Megállapítom, hogy nincs, és ezzel a jelöltlistát lezárom. 
Szólítom ábécé sorrendben az elsőt, Futó Károly jelölt urat, hogy kíván-e szólni a 
küldöttekhez? 
 
Futó Károly: Ez egy új szakterület lenne részemről, már csak azért, mert idáig a szakmai 
munkát a szakágban végeztem, de úgy érzem, hogy ez a pontozóbírói történet elég érdekes 
tud lenni, mert az egyik legfontosabb szegmens talán a táncsportban. Egy találkozóval 
kezdeném a pontozóbírókkal, és egyből felmérnénk a jelenlegi helyzetet. Mindenképp 
rendszeres találkozásokban szakmai képzésekben, előadásokban látnám egy kicsit a jövőt. 
Ebben a hároméves ciklusban szépen össze lehetne hozni, hogy megelégedéssel menjenek 
a versenyek. Nem egyszerű a történet ezt egy szubjektív sportban elérni. Kihívásnak érzem 
ezt a szakterületet, és lehet benne dolgozni. 
 
Jenei Éva: A Kner Táncsport egyesület elnöke vagyok. Nem vagyok a szavak embere, 
inkább a tetteké, úgyhogy nagyon röviden fogok beszélni. A bemutatkozásomat, szakmai 
önéletrajzomat és néhány gondolatomat már leírtam, remélem mindenki olvasta és nem is 
szeretném most ezt részletesen elmondani. Néhány gondolatot azért megosztanék 
mindenkivel. A pontozóbírók megítélése és elfogadottsága a táncosok részéről az edzők 
részéről és valljuk be más pontozók részéről is egyre rosszabb. Én úgy érzem, hogy ezt a 
jelenlegi helyzetet nem szabad tovább engedni, nem szabad, hogy ez maradjon. én igazából 
azt szeretném, hogy visszaállítsuk a pontozóbírók hitelességét. Négy fő pontot említettem 
meg a tervemben is. Az első a pontozóbírói függetlenség. mégpedig ez alatt azt értem, hogy 
a pontozóbírók legjobb tudásuk alapján pontozzanak, és ez minden befolyásolás mentes 
legyen. Ezt szerintem mindenki érti. A másik a pontozóbírói presztízs növelése, ez alatt azt 
értem, hogy mindenféleképpen szükségesnek tartom a rendszeres továbbképzéseken való 
részvételt. Szerintem ez elengedhetetlen. A harmadik fontos pont, az objektivitás a 
kijelöléseknél. A kijelöléseket objektív szempontok alapján kell megtenni és úgy érzem, hogy 
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ez most nagyon hiányzik. A negyedik szempontom, ami a legfontosabb, hogy táncos 
központúnak kell lennie ennek az egésznek. Mi a táncosokért vagyunk. Mi azért lehetünk itt, 
mert vannak még táncosok. Csak nem tudom, meddig lesznek. Három szót emelnék ki, ami 
számomra érték. A tisztesség, az objektivitás és a tisztaság. 
 
Lajtai Beatrix (DanceStation TSE): Azt a függetlenséget, amit az első pontban említettél, azt 
konkrétan hogyan gondolod? Akinek tanítványa van, az nem pontozhat? 
 
Jenei Éva: Nem. Ugye azt említettem, hogy szeretnék minél több továbbképzést, mert a 
továbbképzések egy közös gondolkodásmód kialakítására nagyon alkalmasak. És ezeken, 
szeretném minél jobban kiemelni - azért beszéljünk nyíltan, elég rendesen jelen van a 
pontozásokban a hazapontozás - ezt figyelni és szankcionálni kell. Most figyelés van, 
szankció nincs. És ha van szankció, akkor bizonyos mértékben megvalósítható a 
függetlenség. Nem azt mondom, hogy olyanokat kell kijelölni akinek nincs párosa, azt 
hiszem ez nehéz lenne. 
 
Nagy Gyöngyi: Számomra nagyon tetsző mondatot olvastam, és jó lenne, ha bárki kerülne 
megjelölésre a te gondolatod továbbvivődne: „A továbbképzések anyagai logikusan 
egymásra épüljenek”. Évek óta erre várok, hogy ne ad hoc továbbképzéseket vehessek 
részt. Szeretném, ha ezt kifejtenéd, mert én ezt nagyon erősen támogatom. 
 
Jenei Éva: Amit én érzek, hogy az évente egy továbbképzés nagyon kevés. Én szeretném 
havonta, kéthavonta egy továbbképzési rendszert kidolgozni. Természetesen nem egyedül, 
hanem szakmai segítséget kérnék. Amit én érzek, hogy a továbbképzések inkább 
edzőképzések. Nem a pontozóbírói szempontokról szólnak, hanem inkább edzői 
képzéseken vettünk részt. Nagyon kevés az, amikor konkrétan a pontozóbírói szempontokat 
elemezzük. Nem vagyok híve a vizsgáztatásnak, nem erről beszélek. Hanem azt szeretném, 
hogy ott, bizonyos szituációkban próbára tennénk magunkat. Egy fejlődési rendszert 
szeretnék elképzelni és ott, amit megbeszéltünk, abban próbáljuk ki magunkat. Szerintem 
ebből sokat tanulhatnánk mindannyian. 
 
Szatmári-Nagy Szilvia (Szilver TSE): Mennyire tartod fontosnak azt, hogy a pontozóbírók 
külföldi versenyeken részt vegyenek? Látogassák a nemzetközi versenyeket és ismerjék 
esetleg a nemzetközi mezőnyt? 
 
Jenei Éva: Nagyon fontosnak tartom. Minél több nemzetközi továbbképzésen való 
részvételt, hiszen ez mindenkink a tudását fejleszti. Azért ezt tudni kell ugye, hogy ez pénzről 
szól. Nem kötelezném a pontozóbírókat, hogy igenis most részt kell venni a 
továbbképzéseken, de ezeknek az anyagai videón, dvd-n már régen megszerezhetők 
szerintem ez mindenki számára elérhető és rengeteget tudunk belőle tanulni.  
 
Szatmári Nagy Szilvia: Bocsánat, itt nem a továbbképzésekre gondoltam, hanem a 
versenylátogatásra, hiszen azt tapasztalatom, hogy ha kimegyek külföldre, nem nagyon 
vannak kint magyar pontozóbírók és azt gondolom, hogy ott lehet tanulni, ha látjuk a 
nagyokat.  
 
Jenei Éva: Ebben teljesen igazad van. Pont ezért szükséges egy szemléletváltás.  
 
Németh Péter: Önmagamról talán nem beszélnék túl sokat, mert sokan és sok munkámat 
ismeritek. És abból a szempontból furcsa ez a szituáció vagy rendhagyó, hogy bár 
elvállalom, amennyiben a közgyűlés megszavazza nekem ezt a bizalmat, de az elmúlt egy 
évben is én töltöttem be ezt a tisztséget. Látom, és tisztában vagyok a munka problémáival, 
hiányosságaival. Erre vonatkozóan határozott terveim is vannak, illetve terveink, mert a 
bizottság, akikkel együtt dolgoztam ugyanúgy határozott tervekkel rendelkezett. Bizonyos 
szempontból - ezt talán már nem részletezném – megakadályozták e tervek megvalósulását, 
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de egy-egy beszámolóban vagy személyes kommunikációban ezek napvilágot láthattak. Én 
azt gondolom, hogy folyamatosan beszélünk arról, hogy a pontozók érdekei, elfogadottsága 
stb. Én úgy értékelem, hogy az elmúlt egy évben, ahol a tavalyi két továbbképzés megvolt, 
az elmúlt évek egyik legmagasabb létszámú továbbképzése volt, folyamatos figyelemben 
tartása annak, hogy az etika mint címszó mennyire fontos, én úgy értékelem, hogy ez 
fejlődött. Jelei nagyon egyszerűek. Járva a versenyeket és én azt gondolom, hogy elég sok 
versenyen ott vagyok, nem nagyon látom már a pontozói beszélgetéseket, vagy netán 
előfordul, akkor észreveszik önmagukat az érintettek. A pontozások mérhetőségét tekintve is 
bevezettem, hogy kell a pontozás mérhetősége. Valóban, e pillanatban retorzió még 
nincsen. De nem is biztos, hogy a retorzió a legfontosabb tétel a munkánk során. Hanem 
annak bizonyos figyelemben tartása és folyamatos észbentartása, hogy más is látja a 
pontozásainkat. Ez bizonyos szinten szorított a pontozói körben a munka felé való fegyelmet, 
Néztem folyamatosan néztem, mert a jelen számlálói felkérések levelében januárban 
tulajdonképpen az első dolgaim egyike az volt, hogy 24 órán belül el kell jutassák hozzám és 
az irodába a jelentést, az összesített pontozást, hogy azonnal naprakészen azonnal képben 
legyek, ha kell esetleg figyelmeztetni valamire bárkit, ezt a szeptemberi továbbképzésen 
szóvá is tettem. voltak ellenállások, barátok ebbéli gondolatunkban, de én azt gondolom, 
hogy érthető volt, amit szerettünk volna ebben képviselni, mert a további mérések azt 
mutatták hogy ezen, különösebben nem hiszem hogy fönn fogunk akadni, ettől függetlenül 
vannak még kicsi kiugrások, de jelentősen kevesebb, mint korábban. Ezt mindenesetre nem 
baj, ha a közgyűlés tudja. Természetesen szükséges a jelen szabályozási háttér 
megváltoztatása, hiszen e pillanatban a bizottságosdira épült, új hátterek épülnek fel, 
SZMSZ és társai. Nem lesz kis munka, de majd meglátjuk, hogy mennyire boldogulunk vele. 
Képzési struktúra szempontjából én azt gondolom, hogy jelentősen szélesebb körben kell 
gondolkodnunk, hiszen az újabb szabály behozta a szabadidő sportot a fogyatékkal élők 
területét, amelyre a WDSF pontozók jogosultak, de valószínűleg nem vagyunk rá képesek. E 
képzés területének felelősével összeegyeztetve gondolatainkat kialakítjuk a pontozáshoz 
szükséges ismereteket. És ezt nyilvánvaló több képzés keretén belül megosztani. Ide 
tartozik a formáció is, ami egy örökös fekete bárány a képzések programjában. A tavalyi 
évben nem beszéltünk formációról, de a lehető időkeretünket arra használtuk fel, amely a 
pontozást bővítette. Kimondottan ilyen címekkel és ilyen felkérésekkel kértem én meg 
személyesen az előadókat, hogy e tárgyban gondolkodjanak és adjanak elő. szerintem 
egészen sikeresen, a visszajelzésekből gondolnám ezt. A kijelölések szempontjából, ami egy 
örökös kérdés, terveim között szerepel a folyamatos nyilvátartás azon a szinten, hogy ez 
publikus legyen. Jelen pillanatban is folyamatosan nyilvántartom, meg kell hogy mondjam, 
hogy azon túl, hogy egy folyamatos táblázatot vezetve az irodában újfent januárban kértem a 
változtatást, hogy én minden verseny után versenyjelentést kérek az irodától is, hogy ki az, 
aki vállalta és az aki nem. Ezt az iroda kiválóan teljesítette. Folyamatosan arról beszélünk, 
hogy a WDSF képzésekre járjunk, a WDSF versenyekre járjunk, de miért nem teremtünk mi 
Magyarországon WDSF képzést? Én azt gondolom, hogy ez egy új és még kiaknázatlan 
terület. Vállalnám az ebbéli koordinációt.  
 
Lajtai Beatrix (DanceStation TS): A WDSF képzéseken kívül van-e más elképzelés, ami a 
WDSF törekvéseivel összhangba hozná a pontozási rendszert, a képzéseket? 
 
Németh Péter: Igen, van. Természetesen munkaköri kötelességemnek tartottam eddig is, 
hogy az új rendszert vizsgáltam, az új kiírásokat és szabályrendszert. Még nem integráltuk, 
de még nem is lehet, hiszen a WDSF új pontozási kritériumai még tesztelési stádiumban 
vannak. Abban a pillanatban, hogy a WDSF azt mondja, hogy igen, ez működik, 
javaslatképpen ajánlja mindenkinek, azt gondolom, hogy meg lesz csinálva. De a jelen 
pontozói struktúra, illetve pontozás feltételei, kritériumok négy pontban fogalmazhatóak meg. 
Ezek bővítésre szorulnak. És az új kritérium, amit a WDSF ezeken a versenyeken tesztelő 
üzemmódban használ, nagyon érdekes struktúrát vett fel, amelyben a különböző területek, 
úgy, mint a zeneiség, képek, és egyebek, amik pontozási szempontokként jelennek meg, 
személyekhez köthető pontozást vonnak maguk után. Azt gondolom, hogy érthető legyen, 
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mondjuk csak a táncos zeneiségét adott esetben három pontozó és csak azt értékeli. 
Jelentősen szűkül az értékelés legitimitása, tehát nem osztja meg a pontozó figyelmét, 
természetesen ehhez abszolút szükséges a számítógépes háttér minden pontozói 
munkában. Megjegyzem, itt zárójelben további terveim között szerepelne, hogy a kis lapos 
pontozások végre és egyértelműen a mai technikai hátterek mellett eltűnhessenek. Nem 
tartom megoldhatatlannak, kommunikálva a winskate program eredeti megírójával, 
programozójával, de sajnos ez még egy befejezetlen munka még jelen pillanatban, de 
terveim között szerepel ennek is a megnyugtató megoldása. 
 
Balikó Károly: Először is tőled kell elnézést kérnem, hogy pont nálad kérdezem meg, mert 
minden jelöltnél szerettem volna megkérdezni. Itt számtalan program és miegyéb esetén 
állandóan szó volt a transzparenciáról. Sajnálatos módon a nemzetközi szövetség 
gyakorlatát átvette a Magyar Táncsport Szövetség is azon a szinten, hogy az amerikai és 
izraeli titkosszolgálat sem tudja kideríteni egy nappal a verseny előtt, hogy ki lesz a 
pontozóbíró. Ha most belegondolunk, és erre vonatkozik a kérdésem, hogy miért olyan nagy 
titok, hogy a táncos, ha elmegy egy versenyre, megtudja ki lesz a bíró. Mert ebből az jön le 
nagyon sokakban, hogy itt bizony összejátszás vagy susmus van. Én úgy gondolom, hogy ez 
nem igazából jó. Miért titok ez?  
Ha a SZAKSZ nekem, mint versenyrendezőnek kijelöli, hogy ez az öt bíró fog jönni, akkor 
semmi baj nincs. Ha ugyanazt az öt bírót én hívom, akkor én összejátszom vele. Én úgy 
gondolom, hogy a versenybírók tisztességét tesszük kockára.  
 
Németh Péter: Én nagyon erősen kardoskodtam amellett, hogy a pontozók neve a nevezési 
határidő lejártáig ne jelenjen meg az MTáSZ weblapján. Oka, és ezt a szeptemberi képzésen 
is elmondtam, hogy az első félévben egyenesen mérhető volt, hogy a kiírások után, miután 
megjelentek a pontozói nevek, lemondások jöttek bizonyos versenyekre. azaz egyfajta 
versenyzői magatartás, hogy mely pontozó pontozásával értünk egyet és mellyel nem, illetve 
ők. A pontozók védelmében és tulajdonképpeni nyitott verseny szellemében döntöttünk úgy, 
hogy a nevezés lejártát követően megmutatjuk, tehát akkor jelenjen meg a pontozói névsor, 
azt megelőzően nem. Tehát ne befolyásolja a nevezési kedvet, hogy X vagy Y pontozó 
láthatóan azon a versenyen pontozni fog. Pont a pontozói tagság érdekében léptünk egy 
kört. Az én dolgom az volt, hogy a pontozók érdekét képviseljem, a pontozók szakmaiságát 
képviseljem és minden szinten a pontozókért járjak el, még akkor is, ha ez első látásra a 
versenyzők érdekeit talán sértette? Én nem voltam ebben száz százalékig biztos. 
 
Rimányi Judit: Én két dologra szeretnék kitérni. WDSF-nél is sajnos felismerhetően 
tendencia, hogy nem objektíven pontoznak a pontozók. Ezért nem tudom, hogy itt szegény 
kis Magyarországon ennyire véresen miért követelik a pontozók. Nyilván minden pontozó 
megpróbál objektíven pontozni, de ez valaki szempontjából mindig szubjektív lesz. Itt nem 
lehet száz százalékosan objektíven pontozni semmiképpen sem, és ez az összehasonlítások 
alapján is így alakul mindig. Nyilván, hogy törekedni kell rá. Ez a pontozóbírók 
szemléletváltásával és a továbbképzések módszeres és tendenciális fölépítésével nyilván 
változhat, amit el is kellene érni. Ezt a korcsolyához hasonló pontozási rendszert, amit a 
WDSF be akar vezetni, ez nálunk még hosszú-hosszú ideig főleg csak a magas 
osztályokban lehet elérni, alacsony osztályokban ahol három páros versenyez tizenkét 
pontozó nem fog pontozni ezt valószínűnek tartom. Nem hiszem, hogy ez egyhamar meg fog 
valósulni. A továbbképzéseket szisztematikusan felépíteni természetesen kell. Abban a 
pillanatban, amint ez a szemléletváltás egy kicsit is bekövetkezik nem lesz már oka arra, 
hogy titkosítsuk a pontozókat, hiszen a párosoknak el kell ismerni és be kell látni, hogy ha 
változtak a pontozási szempontok esetlegesen nincs értelme visszamondani a versenyt, 
mert tudják, hogy nincs olyan pontozó, amelyik ennek ellentétesen fog cselekedni. Nem esett 
szó még a mai nap folyamán a döntnökökről, akik az utóbbi időben a szakághoz kerültek, 
most nem tudom, hogy a mostani fölálló új csapat hova fogja a döntnökök pozícióját sorolni, 
ide vagy marad a versenytánc sportjárt felelős elnökségi bizottság körében. De ott is 
ugyanennek a szempontnak kellene érvényesülni, hogy amilyen irány felé elmegyünk a 
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döntnököknek is azt kellene követni. A továbbképzéseket is nem csak kizárólag hazai 
trénerekkel, hanem nemzetközi szakemberekkel is kellene egy kicsit alátámasztani, egy 
kicsit az új irányzatok felé elvinni. És azt hogy ki mennyi nemzetközi versenyen vesz részt, 
mint néző, nagyon fontos, valóban nagyon fontos, de a személyes kapcsolat sokkalta 
fontosabb, hogyha testközelből személyesen tapasztalják meg az új irányzatokat. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Jelen pillanatban 81 küldött van jelen. Időközben meg kellett válnunk egy 
szavazatszámlálónktól, Pelyhe Szabolcs úr időközben elment, tehát újat kell választanunk. 
Lengyel Gergely urat javasolom szavazatszámlálónak. 
 
Szavazás: 
Igen  látható többség 
Nem:  0 
Tartózkodás: 0 
 
90/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag megválasztotta Lengyel 
Gergelyt szavazatszámlálónak Pelyhe Szabolcs helyett. 
 
Dr. Némethi Zsolt: 80 küldött van jelen a teremben 41 szavazat szükséges a versenytánc 
szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag megválasztáshoz. Azon a 
szavazólapon szavazzanak, a kiválasztott jelölt nevének a felírásával, amelyen az szerepel, 
hogy a „versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag”. 
 
Szavazás 
Futó Károly 1 
Jenei Éva  22 
Rimányi Judit  16 
Németh Péter 40 
 
A leadott szavazatok számának összesítése után kiderült, hogy 79 küldött volt a teremben a 
szavazáskor, tehát ez azt jelenti, hogy megvan a szavazatok több mint a fele, tehát Németh 
Pétert megválasztották az elnökség tagjának. 
 
91/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése megválasztotta Németh Péter a 
versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tagjává. 
 
Az akrobatikus rock and roll szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag 
 
Dr. Némethi Zsolt: Az akrobatikus rock and roll szakág versenybírói testületeiért felelős 
elnökségi tagi tisztségre a következő jelölések érkeztek: 
 
Kis Katalin: Galaxy ARnR SE, Masters SE, A Négy Muskétás SE, Meteor Dance TSE, 
Dancing Feet SE, Rock and Magic SE, Holiday SE, DancEarth TSE tagszervezetek jelölték, 
nincs itt van, de elfogadó nyilatkozatot tett. Teljes bizonyító erejű magánokiratban úgy 
nyilatkozott, hogy vállalja. 
Kovács József A Négy Muskétás tagszervezet jelölte, itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy 
nem vállalja. Kis Katalin az egyetlen jelölt, tehát lehetséges a nyílt szavazás. 80 mandátum 
van jelen. Kívánnak e nyíltan szavazni? 
 
Szavazás 
Igen  80 
Nem  0 
Tartózkodás 0 
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92/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag úgy határozott, hogy 
nyíltan kíván szavazni az akrobatikus Rock and Roll szakág versenybírói testületeiért 
felelős elnökségi tag személyéről 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki Kis Katalint megválasztja az akrobatikus Rock and Roll szakág 
versenybírói testületeiért felelős elnökségi tagjává? 
 
Szavazás 
Igen  80 
Nem  0 
Tartózkodás 0 
 
93/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangúlag megválasztotta Kis 
Katalint az Akrobatikus Rock and Roll szakág versenybírói testületeiért felelős 
elnökségi tagjává. 
 
Juhász Péter: Köszönöm szépen Kis Katalin nevében is, hogy sikerült őt megválasztani az 
Elnökség tagjának. Kis Katalin jelen pillanatban a WRRC küldöttjeként Indiába utazott, és 
népszerűsíti az akrobatikus rock and rollt. Telefonon egyeztettem vele és ő azt mondta, hogy 
szívesen venne részt ebben a munkában. Azért is esett rá a választásunk, azért támogattuk 
őt, mert aktív részese jelen pillanatban a WRRC pontozóbírói munkájának a 
megreformálásában. Emiatt gondoltuk őt, hogy ebben a pozícióban ő nagyon jól tudna 
működni. És rendkívül nagy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.   
 
Ellenőrző Testület elnöke 
 
dr. Némethi Zsolt: Az MTáSZ Ellenőrző Testület elnöki tisztségére a következő jelölés 
érkezett: 
 
Törökgyörgy József a Studio 2000 jelölte nincs itt, de elfogadó nyilatkozatban, amely teljes 
bizonyító erejű magánokirat, vállalja. 
 
Van-e még személyre szóló javaslata erre a tisztségre bárkinek a küldöttek közül?  
 
Balikó Károlyt a PIK SE jelölné. 
 
Balikó Károly: Nem vállalom a jelölést. 
 
Várhegyi Istvánt a Valcer TS jelölné. 
 
Várhegyi István: Nem vállalom a jelölést. 
 
 
Dr. Némethi Zsolt: Megállapítom, hogy további jelölés nincs, és ezzel a jelöltlistát lezárom. 
Mivel egy jelöltünk van lehetőség nyílik nyílt szavazásra. Kíván a közgyűlés nyílt szavazással 
dönteni az Ellenőrző Testület elnökéről? 
 
Szavazás 
Igen   80 
Nem   0  
Tartózkodik 0 
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94/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése nyílt szavazással kíván dönteni az 
ellenőrző Testület elnökéről. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az, aki megválasztja Törökgyörgy Józsefet az ellenőrző Testület 
elnökének? 
 
Szavazás 
Igen  79 
Nem  1 
Tartózkodás  0 
 
95/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 79 igen és 1 nem szavazattal 
megválasztotta Törökgyörgy Józsefet az ellenőrző testület elnökének. 
 
Ellenőrző testületi tagok választása 
 
dr. Némethi Zsolt: Az MTáSZ Ellenőrző Testület tagi tisztségre a következő jelölések 
érkeztek. 
 
Zsilák Zsuzsanna: A Pro-Art tagszervezet jelölte, itt van, és aki úgy nyilatkozik, hogy vállalja 
 
Van-e még személyre szóló javaslata erre a tisztségre bárkinek a küldöttek közül?  
 
Závodszky Péterné a  Szilver TSE tagszervezet jelölné. 
 
Závodszky Péterné: Nem vállalom a jelölést. 
 
Várhegyi István a Pro-Art tagszervezet jelölné. 
 
Várhegyi István:  Nem vállalom a jelölést. 
 
dr. Kisteleki Károly a Big-Bem tagszervezet jelölné. 
 
dr. Kisteleki Károly: Nem vállalom  a jelölést. 
 
Lengyel Gergely a Holiday jelölné. 
 
Lengyel Gergely: Nem vállalom a jelölést. 
 
Botond Béla a Happy Dance jelölné. 
 
Botond Béla: Vállalom a jelölést.  
 
Dr. Némethi Zsolt: Egyéb jelölés hiányában a jelöltlistát lezárom. Kettő jelöltünk van kettő 
helyre, azaz lehetséges a nyílt szavazás. Ki az, aki nyíltan kíván szavazni az ellenőrző 
testületi tagok személyéről? 
 
Szavazás 
Igen  80 
Nem  0 
Tartózkodás 0 
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96/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése nyíltan kíván szavazni az ellenőrző 
testületi tagok személyéről. 
 
Dr Némethi Zsolt: Ki az, aki megválasztja Botond Bélát az ellenőrző testület tagjának 
 
Szavazás 
Igen  80 
Nem  0 
Tartózkodás 0 
 
97/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése egyhangú szavazással 
megválasztotta Botond Bélát az ellenőrző testület tagjává. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Ki az aki Zsilák Zsuzsát megválasztja az ellenőrző testület tagjává? 
 
Szavazás 
Igen  79 
Nem  0 
Tartózkodás 1 
 
98/2013.(V.4.) Közgyűlési határozat 
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése 1 tartózkodással megválasztotta 
Zsilák Zsuzsát az Ellenőrző Testület tagjának. 
 
Zsilák Zsuzsanna: Köszönöm szépen mindenkinek, nincs gazdasági végzettségem, csak a 
józan paraszti eszem, ebben bízhatunk. 
 
Botond Béla: Köszönöm szépen a bizalmat, én több éve már ezt a tisztséget töltöm be. A 
tapasztalataimat szeretném továbbvinni, továbbfejleszteni, én se vagyok gazdasági 
szakember, de ha olyan probléma előtt álltunk, akkor mindig lehetőségünk volt arra, hogy 
keressünk olyan szakembert, akitől helytálló véleményt tudjunk kapni. Mindig amellett 
kardoskodtunk, hogy amennyire csak lehet a törvényességet és szabályzatokat betartva 
működjön minden testület. 
 
Dr. Némethi Zsolt: Gratulálok és köszönöm a türelmet. Az elnök úr még szólni kíván, én 
csak a magam részéről a nagyrabecsülésemet fejezném ki önök iránt, akik eddig kibírták. És 
azt mondom, hogy külön köszönjük meg az iroda munkatársainak azt a profizmust, amivel 
ehhez hozzáláttak. Nem mellékesen a Főtitkár úr szerepét emelném ki. Magam részéről 
köszönöm az együttműködésüket és még átadom a szót az Elnök úrnak. 
 
Sági István: Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ezt az egy napot és aztán az év többi 
napját is a táncsportban zajló változásoknak szenteli. Én azt mondom, hogy ismerjük el 
azoknak a munkáját, akik eddig is az elnökségben dolgoztak, és tettek érte. Én is szeretném 
az iroda munkatársainak megköszönni a munkát. És előttünk és önök előtt a lehetőség, hogy 
a következő években bizonyítsuk, hogy a megfelelő voksokat tették le és a megfelelő 
személyekre. Szeretnénk ezt megtenni, hogy ez már rövidtávon is érződjön, és megkérném 
az elnökség tagjait, hogy egy rövid időre maradjanak itt a Közgyűlés után, természetesen az 
Ellenőrző Testülettel együtt. Én bízom benne, hogy ez a csapat érzés, ami körvonalazódott 
mindenkiből az megmarad a hétköznapok életében is. Köszönöm szépen megtisztelő 
figyelmüket. 
 
K.m.f. 
 



36/36 

 

 
 
 ………………………………………. ………………………………….. 
 Somkuti Annamária /Dr. Némethi Zsolt  Komjáti-Tóth Ilona 
 levezető elnök jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 ………………………………….. ………………………………………. 
 Józsa János Farkas Krisztina 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


