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Tisztelt Tagszervezeti képviselők, 
 
 
mellékelten küldjük a 2016. május 13-i közgyűlésre szóló meghívásunkat. 
 
Az idei évben jár le az elnökségi tagok valamint az ellenőrző testület három éves mandátuma, 
ennek következtében a soron következő közgyűlésen tisztségviselő választásra is sor kerül. 
 
Kérjük, hogy az alapszabályban – a tagszervezeti képviselőjük aláírásával ellátott, a jelölt nevét, 
valamint lehetőség szerint emailes és telefonos elérhetőségét is tartalmazó – jelöléseiket 
lehetőség szerint legkésőbb 2016. május 1-ig szíveskedjenek megküldeni a Magyar TáncSport 
Szakszövetség irodájába, hogy időben tudjuk értesíteni a jelölteteket a jelölés tényéről és tudjunk 
bemutatkozási lehetőséget biztosítani számukra.  
 
FELHÍVÁS JELÖLÉSRE 
Jelöléseket a választás időpontjáig lehet leadni, az alábbi az alábbi pozíciókra: 
1. elnök 
2. a gazdálkodásért, marketingért és kommunikációért felelős elnökhelyettes,  
3. a Versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag,  
4. az Akrobatikus Rock & Roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag,  
5. az oktatásért, továbbképzésért felelős elnökségi tag,  
6. a szabadidős, fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag,  
7. a Versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag,  
8. az Akrobatikus Rock & Roll szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag 
9. az Ellenőrző testület elnöke 
10. Ellenőrző testületi tag 
11. Ellenőrző testületi tag 
 
Az elnökség 9. tagjának személyére, az elnökség versenyzőkért felelős elnökségi tagjára, aki 
egyben a Sportolói Bizottság elnöke, a versenyzők által megválasztott három fős sportolói 
bizottság tesz javaslatot a közgyűlés felé. 
 
Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a felsorolás 3.,4.,7.,8. pontjai szerinti tisztségviselők személyére 
csak az érintett szakágban működő tagszervezet állíthat jelöltet. 
 
TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB SZABÁLYOK 
Az MTáSZ Elnökségének tagjává választható az a személy, aki megfelel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban PTK.) 3:22.§-a szerinti feltételeknek. 
Jelölt lehet, aki a Közgyűlésen személyesen, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban nyilatkozott a jelölés elfogadásáról. 
 
Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 
felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén kellő számú jelölt a szükséges 
szavazatmennyiséget nem kapta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási 
fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt.  



 
A választást ezen elv alapján mindaddig ismételni kell, amíg a kellő létszámú jelölt az előírt 
többségi szavazatot meg nem kapja. Amennyiben a megválasztottak száma meghaladja a 
létszámkeretet, közülük a több szavazatot kapott személy nyeri el a tisztséget.  
 
LEGFONTOSABB ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK  
1.) Egy személy egyidőben csak egy olyan tisztséget tölthet be, amelyre a Közgyűlés vagy az 
Elnökség választotta.  
2.) A Közgyűlés vagy az Elnökség által választott tisztségviselő közeli hozzátartozója (PTK. 8:1.§ 
(1) bekezdés), élettársa nem lehet az Elnökség, az Ellenőrző Testület, a Szakági Bizottságok, a 
Fegyelmi Bizottság tagja.  
3.) Nem lehet az MTáSZ Ellenőrző Testületének elnöke vagy tagja az a személy, aki az MTáSZ–
szal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll vagy cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az MTáSZ tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve a 
az előbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója.  
4.) Nem lehet az MTáSZ vezető tisztségviselője az a személy, aki a jelöltségét megelőző három 
éven belül megszűnt olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig – vezető tisztséget:  
a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 
és vámtartozását nem egyenlítette ki;  
b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;  
c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;  
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette, illetőleg törölte. 
 
Az elnökség és az elnökségi tagok feladataira valamint a választás menetére vonatkozó 
legfontosabb tudnivalókat alapszabályunk tartalmazza, amely elérhető honlapunkon. 
 
Budapest, 2016. április 8. 
 
 
Köszönettel és üdvözlettel: 
 

 
Domokos István  
főtitkár  
 

http://mtasz.hu/wp-content/uploads/2013/06/1-MT%C3%A1SZ-Alapszab%C3%A1ly-2015-02-20.pdf

