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iktatószám: 15-50/2014 
 
Címzettek: 
elnökségi tagok és állandó meghívottak: ellenőrző testület elnöke, főtitkár 
 
tárgy elnökségi ülés meghívó  
 
 

 
 
Tisztelt Elnökségi tagok és Meghívottak,  
 
 
 

korábbi megbeszélésünk alapján az elnökség következő ülését 2014. november 4-én (kedden) a 
Magyar Sport Házában tartja. 
 

Az elnökségi ülés időpontja és helyszíne:  
2014. november 4. (kedd) 9.30 
Magyar Sport Háza  
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., III. emeleti ovális tárgyaló) 
 
Az elnökségi ülésen az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK 
 

1. Elnöki előterjesztések  

- elnöki döntések jóváhagyása 

- elnökségi tagok beszámolóinak elfogadása 

- 2015. évi TáncSport Magyar Bajnokságok – WDSF Hungarian Open 

- MTáSZ projekt tervek 

- 2015. évi Diákolimpia 

 

2. Akrobatikus R’n’R szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztései 

- nemzetközi versenydelegálások 

 

3. Versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztései 

- 2015. évtől hatályos versenytánc versenyszabályzat módosítások elfogadása 

- 2014. decemberi döntnöki és versenyfelügyelői kijelöléseinek jóváhagyása 

- 2015. évi kiemelt versenytánc versenyek második körös pályázati eredményének 
jóváhagyása 

- 2015. évi kiemelt versenytánc versenyek harmadik körös pályázati kiírása 

- nemzetközi versenydelegálások 

 

4. Versenytánc szakág versenybíróiért felelős elnökségi tag előterjesztései 

- 2014. decemberi pontozóbírói és számlálói kijelölések jóváhagyása 

- versenytánc számlálóprogram tesztbizottságának összeállítása 

- Versenytánc pontozóbírói és számlálói munkára vonatkozó szabályzatának 
módosítása 
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5. Főtitkári előterjesztések 

- titkársági ügyrend elfogadása 

- MTáSZ vizsgaszabályzat módosítása 

- SZMSZ kiegészítése – szövetségi kapitány feladatai 

- MPB közgyűlés 

- tagszervezeti megkeresések 

 

6. Egyebek 

- sportdiplomácia 

 

Az üléshez kapcsolódó írásos előterjesztések az alábbi linkre kerülnek feltöltésre:  

https://www.dropbox.com/sh/vpykqq8646uh9lw/AADNM5Z_sNWCN6gD_r8sqpJ5a?dl=0  

 

Kérjük, hogy az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó, az ülés kiírásának időpontjáig 
benyújtásra nem került írásos előterjesztéseket legkésőbb 2014. november 1-ig (szombat) 
szíveskedjetek megküldeni az mtasz@mtasz.hu email címre a részvételekre vonatkozó 
visszajelzéssel együtt. A megküldött anyagok legkésőbb 2014. november 2-ig kerülnek feltöltésre 
a fenti linken elérhető dropbox mappába. 

 

Ezúton is felhívjuk rá figyelmeteket, hogy csak azokat a témákat tárgyaljuk az elnökségi 
ülésen, amelyhez az írásos előterjesztéseket legkésőbb a fenti időpontig megkapjuk. 

 
Budapest, 2014. október 30. 
 
 Üdvözlettel: 

   
  Sági István 
  elnök 
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