
rcÖZCYŰrÉ SI JE GY ZŐr'ÖNYV

amely készült a Magyar Tánc§port §zakszövetség
2018. július 16-án megtartott rendkívüli, megismételt közgyúléséről

Helyszín
Magyar Sport H;áza Földszinti nagytárgyaló
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Kezdési időpont: 16:OO óra
Jelen vannak
mellékelt jelenléti ív szerint

Kapronczai Balázs: Tisztelt Köz5nilés, kedves Elnökség! Sok szeretettel köszöntök
mindenkit a mai rendkívüliközgrűIésen. Zsámboki Marcell elnök úr nyaralása miatt
engem kért meg, hory a mai közgrulést levezessem. 18-an vagrunk.
Aho§r az lenní szokott, a legelején a szokásos procedúrán kell túlesnünk. A
mandátumvizsgáló bizottság tagiait szeretném megszavaztatni. Pallagi Renátát és
Vakaliou Mariát.

Szavazás
Igen:
Nem:
Tartózkodás

23l2O 18.(VII. 16.} Közgyúlési Határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése egyhangú szavazással a
Mandátumvizsgáló Bizottság tagiának választotta Pallagi Renátát és Vakaliou
Máriát.

Kapronczai Balázs : J egrzőkőnyvv ezetőnek Klisóczki Alexandrát j avaslom.

Szavazás
Igen:
Nem:
Tartózkodás:

24 l 20 L8.|Vfi . L6.1 Közgyűlési Határ ozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése egyhangúlag Klisóczki
Alexandrát választotta je gyzőkönyrrvezetőne k.
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Kapronczai Balázs: Szavazatszámláló Bizottságba Farkas Alexandrát ás Bíró
Csabát szeretném j elöfuri. Róluk szav azzut,tk.

Szavazás
Igen:
Nem:
Tartózkodás

25l2O 18.(VII. 16.| Közeyúlési Határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyülése egyhangúlag Farkas Alexandrát
választotta a Szava zatszárnláló Bizottság tagjának.

Szavazás
Igen:
Nem:
Tartózkodás:

26l2olB.ívll.16.1 Közgyúlési Határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése egyhangúlag Bíró Csabát
válas zt o tt a a Szav azats zátnlálő Biz otts ág ta gj á n a k.

Kapt onczai B a],éns: Je5rzókönyv hitele sítőnek valaki olyat j avasolnék, aki
budapesti, hory az alűrást könnyen meg lehessen oldani. Valaki elvállalná? Zsóft
néni? Köszönöm. Két ember fog kelleni. Prepuk LászIó a másik, aki váilalja

Szavazás
Igen:
Nem:
Tartózkodás

27 l 20 L8.|Yfi . L6.| RözErtilési Határ ozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése egyhangúlag Benkő Zsőftát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

szarrazás
Igen:
Nem:
Tartózkodás

28l2O18.(VII. 16.| Köz{vűlési Határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése egyhangúlag Prepuk Lászlőt
jegyzőkön5rv-hitelesítőnek választotta.

Kapronczai Balázs: Még a napirendi pontunkat kell elfogadni. Kérem, aki igennel
szavazz jelezze. Köszönöm, ez egr}rangű.
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Szavazás
Igen:
Nem:
Tartózkodás

29 /2O 18.íVII. 16.1 Közgvűtési Határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése elfogadta a közgyúlés napirendi
pontját.

Kapronczai Balázs: Tehát a mai napon a versen5rtánc szakág versenysportjáért
felelós elnökségi tag véll,asztása a rendkívül fontos feladatunk. Kettő jelöltünk van.
Horvát}rné Krizsa Málriá,ra és Szűcs Simonra érkezett jelölés. A váJ,asztás ú5l fog
történni, hory aki ajelenlevők több mint felének aszavazatát kapja, ó lesz jövó május
végéig, a tisztujító közgrulésig a versenytánc szakág versenysportjáért felelős
elnökségi tag.
Aztkérdezném a két jelölttól, ho5llenne-e ery pár mondatban valami bemutatkozás,
hory mit is szeretnének, milyen terveik vannak ezeí1 a pozicíőn a jövó májusi
idópontig. Szerintem fontos lenne pár szóval említeni eá a dolgot.
Elóször téged kérlek meg Mary, hory ismertesd röviden a terveidet.

Honráthné Krizsa Mária: Írtam pár dolgot magamról is, de ha körülnézek, aztLehet,
kiha5rom, t;.e húzzuk az időt. De ha valami kérdésetek van, azt nyugodtan te$zétek
fel. Tehát összefoglalnám a legfontosabb céIkitűzéseket. Na5lon fontosnak tartom
először azt, l:ogr a döntnöki és versenyfelü5lelói munka e5rségesen folytatódjon
tovább. Ez elindult, szerintem jó úton vagrunk. Ha kicsivel több videóanyagot
haszná:lnálrrk, konkrét történeteket, akkor az tovább segítené az egrség felé vezető
utunkat.
Aáán, átgondolt tematikájú edzőí és asszisztens továbbképzéseket gondolreék
fontosnak az utánpőtlás korosztdly figlrelembevételével és a szövetségi kapitánnyal
e$reztetve. Fontos lenne, hory már az edzők szintjén is e5lséges le$ren a tematika a
jövóre vonatkozóan.
A válogatott keret képzések szakmai programjának összeállítása fontos, ho5z célzott
le5ren. Ebbe még nem látok bele pontosan, de lehet, hory érdemes lenne
hosszútávra, 3-4 évre előre kidolgozni terveket és azokat e5reztetni a válogatott
keretek Hilföldi és}razal edzőivel e5raránt.
Fontos a rendszeres és folyamatos kommunikáció a tagszervezetek képviselóivel és
az elnökségi tagoknak egrmás között is. Az is fontos, hory a formációs múfaj
megérdemelt szerepe és jelentósége megmaradjon, fokozódjon. Az utóbbi években ez
e$/re jobb lett. E;zen a területen is egrre több szép eredmény szüleük.
A megrendezett versenyek sánvonal-növekvő tendenciája nas/on jó, ezt is folytatni,
támogatni kellene. Egrre több hazai rendezésú nemzetközt, I<temelt nemzetköÁ
verseny is jót tenne nekünk.
A nemzetközi tendenciákat követve fontos, ho5r bóvítsük a szakágakat ÚiaOU agat
felvétele is szükségessé fog válni a szövetségben, mint például a salsa, vasr a break,
ami most ott lesz az olínpíán, és képviselni fogja a táncot, mint múfajt. Ebbe az
irányba érdemes nyitni és felvenni a kapcsolatot
egyesületekkel.

B
0
0

1

3

a megfeleló szakerr.

WÁ



Az oktatási intézményekben folyó képzésekkel kapcsolatban is érdemes javaslatokat
tenni. Elsósorban talán a tananyag és a vizsgáztatás folyamatával kapcsolatban.
Fontosnak tartom, hory ahazal kiemelt és klubközi versenyeken is szeretnék téstr
venni, hiszen a konkrét problémák, fejleszteni valók, amik a táncosainkat érintik, ott
jelennek meg. Eddig is jáLrtam ezel<re, és ezután is fontosnak tartom.
Ezel<re össze kellene álítani e5l hosszútávú tervet, ami 3-4 év vonatkozásában segíti
a munkát. Az elnökség tagjaként én ezekre a feladatokra vállalkoznék. Szeretném
elókésáteni és támogatni a jelen sportolóit és felkésátóit. Ha megüszteltek a
biza7matokkal, akkor ehhez kérném a támogatásotokat.

Kapronczai Balázs: Köszönjük szépen! Szúcs Simon úr

Szúcs §imon: Hát, mit mondhatnék magamróI? 2016 őtapontozok, rá két évre már
döntnök is lettem. Mióta bevezették ezt a versen5rfelü5lelói struktúrát, azóta
versenyfelÜ5ielÓ is va5rok. Pontosan tudjátok azt, 1'ogr én na*ron sokat jarok
külföldre, de ú5z gondolom, hory ez segítené a Ma5lar TáncSport Szakszővetséget,
ha az ott szerzett tapasztalataimat be tudnám integrálni a mas/ar versen5rtánc
életébe. Azt gondolom, ho$r mivel pontozÁ, versenyfelü5reló és döntnök is va$zok,
ezáIta] 3 szemszögból látom, mire van szüksége a mas/ar versen5rtáncnak, hory
elórébb kerüljön. Gyerek l-tól felnóttig foglalkozom párosokkal, E osztálytól A
osztályig. Íg;r az&t látom azt, lnogr mi kell a versen5rtáncosoknak. Szülókkel is igen-
igen keményen van kapcsolatom. T\rdom, ho$, ha elválalom ezt a pozíciőt (most
jöhetne ez, hogr túl sokat va5lok külföldön), pontosan tudom, ha bekerülnék a
szakágba, az elnökségbe, akkor ebból visszább ke1l majd lépjek. Na5ion szívesen
átadnám a kollégáknak azon WDSF meghívásokat, melyeket nem tudok elvállalni. Ez
természetes.
A szülóket kicsit érdekesen érintettem, de azt gondolom, hory a szülók es/ nas/on
fontos mag. Be szoktam grujteni, nekik mik az elképzeléseik erről az egész
versen5rtá,rrcról. és azt gondolom, hory mivel nekünk a táncosok az elsórangú
feladatunk, ho5r ók jól érezzék magukat és tudják, mit, hory kell csinálni. Itt
számítanék Zsom Olivérre, aki a sportolókért felelós. Ú5, gondolom, hory a
versenfiánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagnak a szakággal kell tudni
j ó1 e gruttmúködni ahhoz, hory szabályok v á7tozzanak.
Aki a döntnökökért és versenyfelü5lelókért is felel neki e5rutt kell múködnie a
pontozóbirókért felelós elnökségi taggal, meg kell beszélniük bizonyos dolgokat.
Aztér:: a továbbképzésekról is gondolkodtam. E5ne több képzés van Ma5rarországon.
Múltkor voltam a Gozzoltt továbbképzésert, aztán tegnap is voltam képzésen, holnap
me5lek le a Tóth István táborába. Azt gondolom, ho5r ezek a továbbképzések kifelé
mennek, mindenkinek a saját oldalára. F;zeket kellene a szövetség irányába mozgatní,
hory közűk le5ren egrmáshoz. Akkor lennénk a legerósebbek, ha a legiobb
e5resületek egruttmúködnének. Tavaly a szövetségnél a lábmunka, testmunka
voltak. Ezeket, ha megpróbálnánk integrálni,kőzelíteni egrmáshoz) az segítene.
Itt térnék rá a válker edzésekre. Azol<ra is el szoktam menní, és az,t látom, hogyr az
előadók leginkább a táncosok felé mennek, Nekünk kellene kérni, hory ezt az edzők
felé is próbalják meg es/ kicsit közvetíteni. Mit várnak el, mikor legközelebb jönnek.
A táncosaink ne ugranazt ismételjék,Iátsződjon az, l:ogr előrébb léptünk.
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Kitérnék kicsit. Mindenki tudja, hory Török5lör$r Melindával táncoltam. Aztán
szétváltunk, mert ott lett Maurizio. ery új irány. A szövetségílek ezt az új irárryt, még
ha Melinda épp a WDC-ben is mozog, akkor is ki kellene használni. Más teamek is
dolgoznak WDC tagokkal. Attól, hogy az e5l más szövetség, még nem zárkóznak e| a
WDC-s szakemberektól. A szövetséget erősítené, ha pl. Török5rörgl Melindát is
valamilyen szinten belevonnánk a válogatott képzésbe. Erról a szabál5rmódosító
javaslataimban is írtam, hory én az utránpótlást mindenképp jobban beintegránám
a válogatott keretbe akár hazat edzőI<kel, mert szerintem ók jobban tudnának
foglalkozni a kicsikkel, mint mondjuk X és Y.
Azt gondolom még, hory azon tanárok, akik tráncosai ott vannak a keretben,
mindenképp kell, hory kooperáljanak az edzővel. Meg kellene beszélniük, mi a
feladata az edzÁnek, ho$l elórébb lehessen rtozdítani a táncosokat.
Itt csatolnék át e5l másik oldalra. Mint döntnök, nekünk nem a táncosokat kellene
elsősorban ,támadní". Mindenképp az edzőket és egiesületi vezetőket kellene
szálrnonkérni. Sok táncos nem biztos, ho5r tehet róla, ho5l rajta van több fodor,
túldísátett íigura. Ez nagrrnértékben az edzőkőn múlik. Biztos, hory az
e$iesületeknek kellene jelezní, ha történt valami. AZbiztos, hory én jelzést soha nem
kaptam. A páros jeLeáe csak, hogr ez meg ez történt. En biáos, ho5r erre
oda_fi5relnék, és én magam venném fel a kapcsolatot az edzőI<kel, e5resületi
vezetőL<kel, ho54 próbráljanak íiglelni, ne menjenek el ilyeneken versenyek. Nekünk
döntnököknek sem jő az, ha íi$lelmezLetni kell a párosokat.
Véleményem szerint a szakágnak jobban egrutt kell tudni múködni az elnökségért,
pontozókért, döntnökökért és versenyszabáJyzatért, táncosokért, szabadidőért. Akkor
erős a megjelenési lehetőség, ha ezek összefognak. Na5rjából ezek az ötleteim.
Az e5lségesítésról beszélt a Mary, arról már nem beszélek. E5ietértek vele teljesen.
Ennyi lenne.

Kapronczai Balázs: Köszönjük szépen. Akkor itt vannak a biléták, amelyre a jelölt
nevét kellene írni, majd bedobni a 1ádába.

Bíró Csaba: Senkinek nincs kérdése a jelöltekhez?

Kapronczai Balázs: Van? Attól a papírt oszthatjuk. Szóval akkor valakinek kérdése?

Jegonyán Okszána: En, mint pontozőbiró jelenvoltam a hazal, képzéseken, a}rol
á,_ltalában úgr zajlott, ho5r a pontozőbírók körben ülnek, a válkerrel fogla7kozík az
edző. Ad a szakember ery sort nekik, amit meg kell tanulni. Alapvetóen azt
feltételezem, hory sok táncosnáJ, az a probléma, hory a táncosok képzésének
felépítésében gond van. Nem kapnak megfeleló előkészitő képzést ahhoz, hogr
versen5rtáncosok tudjanak lenni. EzzeI fordulnék mindkét jelölthöz. ]in láttam ezt az
izomerósító tréninget, amit a válkeren csináltak, és azt mondom, ezí:.em táncosoknak
való. Szakemberként ez a véleményem. A jelöltek mit szeretnének ezzel kezdení,
eryáLltalárr fo glalko znának- e ezzel.
Csináljunk ery kérdóívet. Minden táncos, aki be van jegyrezve az MTáSZ-náJ, jelölje
be, ho5r van-e egészségú5ri problémája. Biztos va5lok benne, hory több mint 8oo/o-

nak 1esz. Ez elsősorban a rossz képzésfelépítésból fakad
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Horváthné Krizsa Mária: Kezdjern én? Mint mondtam, át kell gondolni a képzések
temaükáját. Az edzőí és asszisztens képzésekre gondolok elsősorban. Az
utáLnpótlásképzésre éIeáem ki a dolgot, illetve, hory a szövetségi kapitánnyal ilyen
szempontokat is véglg kellene gondolni, ho$lle§ren meg a tematika.
Nem gondolom, hory azon a három napon mennek tönkre az izúIetek, l:at;.ern az
edzőLrtek és a 5rerekeket képzők látásmódját kellene e5rségesíteni. Ú5, gondolom,
Simon is hasonlóra gondolt, mikor a válogatott keretról beszélt. Ezt nindketten
megemlítettük.

Szűcs Simon: Ilyenekre, lnogr az ízornzat fejlesztése, a váJogatott edzés kevés.

Jegonyán Okszána: Ps az edzőképzés? E;zek szerint az edzők sem tudnak
megfelelóen nevelni sportolókat. A felsóbb osáályokban megjeleník az, hory a boka
olyan s/enge, hory a top táncosok nem tudnak rendesen kivitelezrri dolgokat. Itt gond
van.

Honráthné Krizsa Mária: Elsósorban az edzők alakítják ki ezeket. Konkrétan az
éLmezőnyben is van, aki olyat csinál, amit nem lehet, de azért, mert az edzője ezL
mondja.

Rimányi Judit: Elnézést, de a szakág és az elnökség nem az edzőket képn, hanem
csak továbbképzí. AZ edzőket képzi a Táncmúvészeti E5letem és a TF fóként. Ott
kellene a tematikával foglalkozni. A szövetségnél továbbképzés van. Haaz alapot nem
kapja rr'eg az adott edző, akkor nem haszná nekik a továbbképzésen semmi.

Jegonyán Okszána: De mi adunk nekik edzőí licencet

Rimányi Judit: Igen, továbbképzésre. Nem a végzettségükre

Horváthné Krízsa Mária: Igen, ezért is tartom fontosnak, hory az oktatási
intézményeknél, amik a szakághoz tartoznak, az oktatási anyagok és a vizsgaanyag
is meg 1e5ren vizsgálva.

Kapronczai Balázs: Rendben. Kérdés még valakinek? Nincsen. Akkor mennyien
vagrunk? 19-en lettünk. 10 igen szavazat kell valakire, ho5r megkapja a posáot.
Kérném a szavazatszárrllálókat. Amíg összesítik az eredményt, addig 3 perc szünetet
rendelek el.
Mindenki szavazott? Mert 18 papírunk van, és a tudomásom szerint 19-en va5runk.
Nézzúk meg! Elnézést, a 7-es nem lett kiadva, 18-an va5runk.
Megszületett az eredmény. 18 szavazat érkezett. A versen5rtánc szakág
versenysportjáért felelós elrrökségi tag 10 szavazatta) Horváthné Krizsa Mária 1ett.

szúcs simon 8 szavazatot szerzett.

Szavazás
Horváthné Krizsa Mária: 10
Szúcs Simon: 8
Ervénytelen: O
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30/ 20 1 8.(VII. 16.) Közgyűlésí Határozat
A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése 10 szavazattal Honráthné Krizsa
Máriát a Magyar TáncSport Szakszövetség versenytánc szakág
versenysportjáért felelős elnökségi tagiává választotta.

Kapronczai Balázs: Gratulálunk a posáhozl Jó munkát kívánok hozzá. Köszönöm a
közgrulés résávevóinek, hory megjelentek. További jó nyaralást és pihenést
mindenkinek!

K.m.f.

czalBdázs
elnök

WÚrx,l; &*ar^d,r*
Klisóczki Alexandra
jegyrzőkőnyv-vezető

hr*_: /á
Benkő Zsófia

je gyzőkönyv hitelesító
László

j e5rzókönyv hitelesítő
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