JEiGYzöKö!sn/
amely készült a Mag5rar Tánc§port Szakszövetség
2015. május 15-én megtartott Közgyúléséről

Helyszín

Ma$rar Sport Háza I. emeleü Konferenciaterem
(l I 46 Budapest, Istvánme z,eí űt L -3.|

Jelen rrannak

mellékelt jelenléü ív szerint
16:OO

Sági István: 2O15. május 15-e, 16 óra van. Megállapítom, ho$r a Ma$lar TáncSport
Szakszövetség 16 órára meghirdetettkőzgirűlése 8 regisztrált résztvevővel a L37-bőI
eryelóre hat€tozatképtelen. Amennyiben fél óra elteltével sem lesz meg a
}eatár ozatké pe s sé g, me gállapítj uk a l:atár o zatké ptele ns é get.
16:3O

Sági István: Megállapítom, ho$l a Ma$lar TáncSport Szakszövetség 16 őtára
meghirdetett köz5rúlése 16.30-kor a I37-bőI 10 regisztrált résztvevóvel
hatélrozatképtelen. A köz5nilés a meghívóban kiírt, megismételt idópontban kerül
megtartásra 17 órakor.

L7.oo
Sági István: Na$ron sok szeretettel köszöntöm a Ma$rar TáncSport Szakszövetség
2015. évi rendes közgnilésének résztvevőit. A megismételt közgnilést ezennel
megnyitom. Bejelentem, hory 17.0O órakor a I37 tagszewezetből l2-en
regisztráltak. A közgrulés határ ozatképes.
Levezető elnöknek jómagamat, Sági Istvánt javaslom.
kérem, szavazzoíl Köszönöm, látható többség.

Aki e5retért a

javaslattal,

7/2O 15.íV. 15.| Közqrűlési Határozat

A Magyar TáncSport §zakszövetség közglyúlése levezető elnöknek Sági Isttánt
választotta meg.
Ezután a M andátumvizsgáló Bizottságot kell megválasztanunk.
A bizottság tagjainak Varga Gabriellát és Chrenkó Júliát javaslom. Aki e5letért
Varga Gabriella mandátumvizsgd7ő bizottsági tevékenységével,kérem, hory
szavazzoí1. Ez látható többség, köszönöm
szépen. Kérem, ho$l aki Chrenkó Júlia
személyével e5letért, emelje fel a céduláját. Ez is látható többség, a
MandátumvizsgáJó Bizottságot megválasztottuk.
8/2O 15.{V. 15.1 Közeyúlési Határozat

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése a Mandátumvizsgáló Bizottság
tagiainak Chrenkó Júliát és Varga Gabrietrát választotta meg.

Sági István: Szavazatszámléűó Bizottságot kell választanunk, amelyrrek esrik
tagjaként szeretném javasolni Török$rör$l Józsefet. Aki szemé§rével e$retért,
kérem, szavazzoí7,. Köszönöm, eryhangúlag elfogadtuk. Kiss Noel a másik

javaslatom, kérem, szava.zza7aak. Köszönöm,

,Qu-
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eryhangúlag elfogadtuk a javaslatot.
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9 /2O 15.(V. 15.1

Közpnrülési Határozat

A Magyar Tánc§port Szakszövetség közgyűlése a Szarrazatszámlálő Bizottság
tagiainak Kiss Noelt és Törölrgyörgy

Józsefet választotta meg.

Sági István: Je$lzókönywezetőnek Domokos Istvánt javaslom. Aki e5letért a
személyével,kérem, szavazzoíl Ez is 1átható többség, köszönöm.
1O/2O 15.íV. 1 5.|

Közpyiilési tlatározat

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése jegyzókön5rrruezetőnek
Domokos Istvánt rálasztotta.

Sági István: Jegrzőkönyv-hitelesítóket ke1l még vá),asztanunk. Javasolnám Zsom
Olivért, aki e5retért, kérem, szavazzon. Lát|1ató többség, köszönöm. A másik
javaslatom Kozrna Gábor, aki e$letért, kérem, szavazzon. Látható többség,
köszönöm.
11

Tehát megválasztottuk a két je5rzókönyv-hitelesítőt

/2O 15.(V. 15.1

Köz§dilési Határozat

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyülése
IKozm;a Gábort és Zsom

Olivért választotta meg.

is.

jegyzókön5rv-hitelesítőnek

Sági István: Javaslatot teszek a hozzászólások 5 percben, a viszonbldlaszok

2

percben történó naxirnalizálására. Valamint, ha valakinek módosító javaslata van,
annak kérnémkonkrét, szövegszerú megfogalmazását, illetve minden napirendi
pontnál kizárőIag az adott téma táLr5lalható. Természetesen ha valaki a térnához
kapcsolódóan nem fér bele teljesen az öt percbe, nem fogjuk belé fojtani szót, de
megköszönjúk, ha konkrét, tárgrszerű megfogalmazással segíti a munkánkat.
Természetesen amennyiben valakit személy szerint megszólítanak, annak szintén
lesz lehetósége a reagálásra. Aki ezze| eryetért, kérem, szavazzon.
szarrazás

Igen:
Nem:
Tartózkodás:

12
0
0

12l2O 15.(V. 15.1 KözrnríílésiHatározat

A Maryar TáncSport Szakszövetség közgyúlése 12 igen O nem szavazat és
tartózkodás mellett elfogadta a felszólások öt, a viszontválaszok
idötartamának kettő percbe n történő maximali zálását.

Sági István: Szeretnérn jelezní, hory a 2l3-os döntéseknél 9 igen szavazat, e5rszerű
többségnél 7 szav azat szükséges a határ ozatok elfogadásátroz.
Aki a kiktildött napirendi pontokJ<al illetve azok sorrendjével eryetért, kérem,
szavazzon.

Szavazás
Igen:
Nem:

Tartózkodás:

"yU
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0
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Közrryúlési Határozat
Mag5rar TáncSport §zakszövetség közgyúlése egyhangúlag elfogadta a
közgyűlés napirendi pontjait.
13 /2O 15.(V. 15.|

A

1. NAPIRENDI PoNT
Az Etrenórző Testület beszámolója

Sági István: Elsó napirendi pontunk az EIIenőrző Testület beszámolój a Iesz,
amelyet az EIIenőrzó Testület készítettel, és Török$lör5l
József, az EILenőrző
Testület elnöke fog ismertetni. Elózetesen annyit mondanék el hozzá, hory
Török5lör$l József révénaz EIIenőtző Testület minden elnökségi ülésen
képviseltette magát, jelen voltak minden döntésünknél. Átadom a szőt Török5rörgr
Józsefnek, amennyiben szeretné szóban kiegészítenia megktildött beszárnolót, terye
meg illetve az esetleges kérdéseket válaszolja meg.

JÓzsef: Tisztelt Kőzg;r6lés! Az EIIenőrző Testület jelentésétú5l
tudom, hory mindenkinek idóben meg kellett kapnia írásos formában. Gyakorlatilag
az elkésúttése- ami nem kis munka volt - óta tudomásom szerint semmilyen olyan
esemény nem történt, amiról nekem be kellene számolni. Köszönöm az elnők úrnak
azt a megje$lzését, ami nincsen az írásos anyagban, hory valóban minden es/es
elnökségi ülésen jelen volt az E.IIenőrző Testület - zömében jómagam, de legutóbbi
alkalomma] Botond Béla képviselt minket. Az EIIenőrző Testület azért is van jelen,
ho$l ellenőtLzzik, az elnökség törvényes módon hozza-e meg a határozatalt Ezt
most annyiban szeretném szóban megerósíteni, ho5, minden alkalommal - amint
asről az írásos je5rzókönyvekból bá|rki megbizonyosodhat - a szavazati arányok a
törvényben írtaknak megfelelóek voltak. Ha esetleg valaki ú5l gondolja, hog5r az
elnökség ilyen va$z olyan hatátozatokat hoz, azt ugrast lehet kritjzd]ní, de ami a
legfontosabb, ho$l ahatározatok meghozatala törvényszerű és jogszerű volt.
Törökgyörgy

E5letlen jelzés érkezett szóban - a forrása nem is lényeges -, ho5r próbáljunk
odahatni, hory az elnökség által megfogalmazott }:ratározatok, amelyeket a
tagsz,ervezetek megkapnak, le$renek kicsit érthetóbbek, részletesebbek. Én
ennyiben kívántam szóban kiegészíteníaz írásos beszárnolónkat. Természetesen, ha
bármilyen kérdésmerül fel, állok rendelkezésre.
Még e5r kérdés:elnök úr I37 regisztrált tagszervezetet említ, a mi anyagunkban
I42 szerepel, mi az eltérésoka?

Sági István: a legutóbbi elnökségi ülésen az elnökség a tagszewezeti képviselók
kéréséretöbb tagszeweztet is törölt a tagnyilvántartásbőI, el":^}:ez kapcsolódóan a
mostani ülésen is lesz napirendi pont a tagdljfizetés elmulasztása miatt
alapszabályunk alapján kérjük két tagszervezetünk törlését a nyilvántartásból.
Kérdezern, hory a beszámoIőhoz kapcsolódóan van-e valakinek kérdése.Balikó
Károly úr!
Balikó Károly (Hemo Winner TSE|: E5letlen apró kérdésemlenne: a sporttörvény
megemlíü, hory azoí1 sportági szakszövetségeknél, amelyek professzionista
versenyrendszert is múködtetnek, nem elégségesaz EIIenőtző Testület
véleményezése,hanem könywizsgálóval is ellenóriztetni kell a beszámolót, amelyet
én nem láttam. Úry tudom, ho§r a Ma$lar TáncSport Szakszövetség múködtet
professzionista bajnokságot, hiszen tagja va$runk e$l professzionista Divíziónak és
a Ma$iar Bajnokságon volt is Professzionista Ma5rar Bajnok kihirdetve. Ennek jó
lenne utánanézni.
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Sági István: Köszönöm. Károly, eztkotábban megkérdezted e$l emailben, akkor én
jogásszal konzaltáItam, és azt a vtiaszt kaptam, hory nelnink eíTe nincsen
szükségünk. Mive1 ez elhartgzott, jegrzőkönyvbe kerül. Nekem az a javaslatom, hory
küldjük ki a kérdésta szövetség jogi tanácsadójának és kérjük róla írásos
állásfoglalást, és ho5lha ú5r ítélimeg, akkor aszerint jarjunk el. Nekem anno azt
mondták, hory ez a csapatbajnokságokra vonatkozk, mi $rakorlatilág e$r versen5rt
rendezünk, nem bajnokságrendszert. Azonban elfogadom ezt az észrevételt, és mivel
nem vas^rnk jogászok, én ebben sem igent, sem nemet nem tudok mondani, de ha
Károly, van javaslatod, még e$rszer szót adnánk. En mindenképpen szeretnék
állásfoglalást kérni ebben a kérdésben, kérem foütkar urat, hory ez a LevéI a jövó
héten menjen el.

Balikó Károly (Hemo 1trIinner TSE|: Tisztelt elnök úr, való ígaz, trogr aki benne van
a táncsportban, az látja, hory a mi professzionista rendszerünk nem olyan súlyú,
mint mondjuk más csapatsport. Azonban a jogszabály nem tesz ktilönbséget
csapat- és e5réni sport közőtt: azt mondja ki, ho5r ha professzionista bajnokság
van, sót, ha ve§res versenyrendszert múködtet a szövetség, ez kell. Csak ezÉrt
kívántam ezt szóvá tenni.

Sági Istvánz Ezt nem is kifogásolta senki. Akkor javaslom, ho$l a Balikó Károly
áLltal feltett javaslattal egrutt szavazzunk erról, azza), hory az elnökség jogászi
áLllásfoglalást kér és az alapjáLrr köteles megtenni a szükséges lépéseket,ho5rha a
törvénynek nem felel meg barmelyik szabáJyozónk. Akkor ezzel a kiegészítéssel
szavazurtk erről a napirendi pontról. Kérem, aki az el]enőrző testület beszárnolóját
az előbbi kiegészítésselelfogadja, jelezze.
szarrazás

Igen:
Nem:
Tartózkodás:

11

0
1

14l2O 15.(V. 15.1 Közevúlési Határozat

A Magyar TáncSport §zakszövetség közgyűlése 11 igen, O nem és 1
tartózkodással elfogadta az Ellenórző Testület beszámotóját. A közgyülés

egyrittal megbizza az elnökséget, hogy amennyiben a jogászi állásfoglalás
alapján szükséges, az éves beszámolót könyrruizsgálattal is támassza alá.
Amennyiben a könyrvizsgálat hiányosságot tár fel és nem támasztja alá a
beszámolőt, azt ismét akőzgyiilés elé kell terjeszteni megtárg5ralásra.

2. NAPIRENDI PoNT
Az éves beszámoló {mérleg, eredmény-kimutatás| és közhasznúsági melléklet
megtárgyalása és elfogadása.

Sági Istwán: Annyit szeretnék a kikrildött arryaghoz l:rozzátenni, ho$r az előzó évl:tez
képest ery kilencmillió forintos többletbevétellel gazdálkodtunk, a kiadásunk a
bevételhez képest körülbelül e$l millió forint többletet mutat a beszámolónkban. Ez
abból fakad, hory a tárgrévben elnyert és folyósított NEA szakmai támogatás és a
múködési támogatás e5z része 2015. évben került felhasználásra, igr ez a bevétel a
2OI4. évi beszámolóhoz képest a következő évben kerül kimutatásra. Ezzel a
kiegészítésselkérdezetn, hory van-e valakinek az éves beszámolóhoz kérdése,
észrevétele, véleménye.Amennyiben nincs, akkor kérem, szav azzuttk.
17
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szarrazás
Igen:
Nem:

Tartózkodás:

11

o
1

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése 11 igen, O nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadta az MTáSZ 2OL4. évről készítettéves
egyszerúsítettbeszámolóját.

3. NAPIRENDI PoNT

Az ElnÖkség és a §zakszövetség alapszabályban meghatároztott szenrezeti

egYségei előző érrre vonatkozó szakmai beszámolójínak megtárgyalása és

elfogadása.

Sági István: Bevezetésképpen pár gondolatot kiemeltem. Természetesen az adott
terÜletek felelŐsei az elnökségból itt vannak, akáí hozzájuk, akár hozzám is lehet
Íntéznikérdéseket. Tehát bevezetésképpen:a2 ehötség az alapszabályban
meghatározottak szerint tartotta az üléseit és minde$rik Éatarozatképes.rroit. e
szakmai dÖntések elókészítésea szakági bizottságokbá történt. Minden fizetési és
jelentési kÖtelezetts9sünknek eleget tettünk a, ider- is. A versenyzói engedélyek
száma 3 535 volt, ebbÓI L 647 tő 74 év alatti és több mint 50% az utánpőuás káru
VersenYengedéllyel rendelkezők száma. Nemzetközí szinten a két ,ruÉagbro taz
engedélYt váltottak ki, akik szerették volna hazánkat ktilíbldön képvíselni.Fontos
megemlÍteni, hory az idei évben pontozóbirói és döntnöki viisgarendszer is
kialakításra kerÜlt, illetve a vizsgák megtartásra kerültek, amel5mek"a fogadtatása
kezdetben ve$/es volt, azonban ez a kép azóta konszolidalódott. Tüdjuk,1o5r,r"r,
még mit javítani a rendszeren. Van 14 hivatásos sportolónk, 19 kerekesszékes
sPortolÓnk és 1 393 fó szabadidós sportolónk. Ezeket-alétszárnokat azért említem,

mert ilyenról korábban nem tudtunk beszámolni. U5l gondoljuk, hory ;
szabadidósport terén a szabadidósport könywel rendJkeá közel 1 40Ö fő
hozzáadva az 1 647 fő 14 év alatti sportoló sremeho, e5i pici lehetőséget rejt, ha

ezzeI jÓI gazdáJkodunk, szakmailag jól kezeljük a helyzetái, akko. az utűpótlásunk
1dYa van. Ha e$r kis kitekintést tehetek, mert a rvr-Oe közgrulésébe - Annamária

haláLla után
beváasztottak engem is, ahol betekintéít nyertem azokba a
mutatószámokba, amelyek alapján a szövetségek állami támogatását megítélik. Es
Ítt tagszervezetek szfunában és versenyengedéllyel rendelkező Íersenyzók számában
is a nem-olimpiai sportágak között igen jól állunk, az első né$lben bénne vagrunk a
ne$rven szÖvetség kÖzÖtt Ezért is fontos, ho5r ezeket az eredményeket
,
^.garorut
és a közös kalapból minél na5lobb szeletet tudjunk kiszakítani. Meg t<ett
átitsem,
a honlapunkat apró fejlesztésekkéltovább fejleszteitük. Korábbi
lory
kÖzgrtiléseken elhangzott, hory meg kell oldani a mobii eszközöWe történó
optírnalízéiását va5r a megjelenésétkellene csinosítanunk. Bár lehet, ho$l még
érdemes a kevéssé$zakorlott felhasználólalak tanítgatni, de ez a felület is sokat
javult. SikerÚlt az a7<robatikus rockh'roll ttevező próg.amot lega7izá7ni, sikerült a
Diákolimpiát visszahozni és lépeseket tettünk 2ola-bén e5, uj-adminisztrációs és
regisztrációs program bevezetésére. 6 2oo ezer forint állami fórrás bevétel többlet
jÖtt be, ez PdlyázatbÓl, MOB utánpótlás és a Paralimpiai Bizottság támogatásából
tevődÖtt Össze. Mint már említettem, apró sportáiplomáciai -etoretcpesek is
tÖrténtek, a WRRC-né1 is köszönthetünk köreinkben Kis Katalin személyébeí1 az
oktatásért felelÓs a]elrrÖkÖt, és szemé\remet is MoB tagsággal üszteltek meg.

+-
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Sikerült egr sportösztöndíjat is bevezetni, hosszú idó utárr szövetségi kapitáLnyt is
választottunk, aki most külön köszöntök köreinkben, tehát a versen5rtánc
szakágnak szövetségi kapitánya is lett. Ennyi bevez,ető után meg szeretném

kérdezni, hory az elnökségi tagok köznl barki kíván-e kíegészítést
tenni az előtttlt:.k
lévő, kikrildött anyaghoz képest. Amennyiben nincs, váLrjuk a kérdéseket,
észrevételeket,véleményeket.

Balikó Károly (HEMO üIinner TSE|: Tisztelettel több kérdésemis lenne,

több
témakörben. Kezdenérn az elején, áttléztern, Lrogr ez előző évben és idén is íizettünk
tagdíjat a WRRC, azaz a World Rock and Roll Confederation felé, továbbá annak a
közgnilésére is mennek ki emberek. Szóval ha a WRRC-hez kimennek és mi ú5l
tudjuk, hory az akrobatikus rock'n'roll nekünk szakágunk, akkor minek íizetünk
oda? Hát a WDSF a mi világszövetségünk. Ez a mí ,,házasságunk" a rokival
számomra még mindig na5ion zavaros. A másik pedig az, lnogt a 2OO4. évi I.
törvény 3 szakasz 2.§. eryértelmúenleírja a sportági szakszövetségek jogállását,
alakuiását, feladatait, satöbbi, satöbbi. Ez alapján eryáltalán nem értettem, hogr az
az a tevékenység,amelyet a Ma$lar TáncSport Szakszövetség végez - és azért
tudom, ho5r a szövetség mindenben megfelel a jogszabáLlyban leírtaknak, mert még
az 1996. évl64. törvény, az eIső sporttörvény idején köztestületté tudtuk alakubli,
amikor még én voltam az elnők, és nelnink kellett minden szükséges iratot és
mie§rebet beszereztti és benyújtani a felü§leletet ellátó OTSH-hoz - most u$re más
látja el a felü5leletet, és akkor tudtam, ho5r mi ennek meg tudunk felelni. A mai
napig a WDSF a2 a szetvezet, amely ülágszinten el van ismerve sportágként, NOB
tagjaként és világosan fel van sorolva, ho5r a táncsport öt darab standard és öt
darab latin-amerikai táncból á11 és még a t:.a;táncot sem említi, és az összes többi
táncnemet sem. Ezért ezt jó lett volna tlsztázní. A következő - rnég eí:.}:rez tartoző
kérdés- a versen5rtánc szakághoz kapcsolódóan, a létszánot mondta az eLnők :ur.
En nem tudom, hory a szabadidósport területén regisztrált sportolók rendelkezneke versenyengedéllyel vas/ sportorvosi engedéllyel, de ez a szátn ez rettenetesen
csalóka. Elnök ir azt is mondta, hory olyan 1 600 16 év alatü versenyzónk van.
Tisztelettel jelentem, hory például junior II C osztályban országosan van 11 páros,
és ennek a tizeneglr párosnak kell u§iananny1 pontot és versenfi szereznie, mint
a}rol sokkal népesebb a mezőny. Szerintem ezen finomítani kellene, mert a jelenlegi
számítások szerint - és nem tagadom, ho5z érintett va$rok - ery $rereknek ery C
osztályból ery B osztályba történó feljutásához csak az it:kőLtség, nevezrsi díj,
belépóje5l - nem beszélek edzésköltségról - ez kőzel félmillió forint. Szeintern ezt
kicsit át kellene nézní,mert szerintem ez rrerle feltétlenül jó. Ezeket a 5rerekeket két
csoportra osztom: vannak az üryesebbek, akik a dobogó környékén végeznek, és
vannak a kevésbéü$lesebbek, akik ú5l hátul. Akik ú5l hátuI végeznek, azok
elóbb-utóbb megunják, mert abszolút esélfielenek továbblépni. Akik elöl vannak,
ott van például a ryerekem, aki sok versen5rt megnyert és többnyire dobogón volt és
tízenegr verseny után tart 45 pontnáI. Tatán mire leérettségiák, feljut magasabb
osztályba, mert e$rszerúen versenyekre sem tudunk elmenni. A
versenyszabáJyzatnak ez a va§{agossága - vary van átjarhatóság, va$r nincs - az
egnk rendező megengedi, a másik nem, pedig a grerek azért versenyezne, ho5z
elórébb jusson. lis én azt próbáJtam kivenni a programokból, ho5l itt az elórejutás
a fontos, ehhez képest pedig a $lakorlat azt mondja, ho§r eléggéfékezve vannak a
$lerekek és nekem ilyen problémáim vannak ezel<kel. Most nem azt mondom, hory
azonna7 mindent alakítsanak át, de beszéljünk róla, és íinomítsunkrajta. Es
amikor barmilyen új dolog jön, akkor azt alaposan rágjuk át, de meggondolatlanul
ne, mert a következményeít a 5lerekek viselik és a 5rerekek szülei, Nem is beszélve
arról, amit Önnek elnök úr is tudni kell, ho5l a szövetség bevételeinek hetven
száza7ékát a tagszervezetek, a táncosok és a $lerekek íizetik be.

k-
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IÍs ehhez képest nem tudom, ho5r mit kapnak vissza. ]Ís eá a visszakapást erósen
Ídézőjelben mondom, ezek a 5rerekek versenyeznének, ha lehetne. E,hlnez ennyit, de
még késóbb szeretnék e$i másik dologhoz is e5r gondolatot hozzéúűzni. Elrrök
úrnak még e5l gondolatá}roz. Sajnos egr kőzlekedési baleset miatt én múltkor
beragadtam e5l dugóba és nem tudtam kimenni akőzgtu]'ésre. Ezek a közgnilések
péntek délutáLn csak e5r dologra jők, ezt nem tudom másként mondani, ho$r ne
jöjjön el senki. En nem hiszem el, ho$z ezttlern lehet vasárnap ter:rdezr:rí, annak volt
ha$románya. Most a februárí közgrhlés je$lzókönyve a mai napig ütkos, mert
nincsen fent a szövetség honlapján. En úry gondolom, hory három hónap alatt nem hiszem, ho5r az olyart állati hosszú köz$rulés lett volna - ne lehetett volna
feltenni. Tüdom, hory millió dologról beszélgettünk, van üzlets titok is, de ne
felejtsük el, rnegszavazt:uk az elején, ho$r a Ma$lar TáncSport Szakszövetség

kiemelten közhasznú szewezet és ehhez kapcsolatos közhasznúsági jelentést is
megszavaztuk. MáLrpedig ha megnézik a jogszabályt, ery közhaszn:u sz,ervezetben
minden transzparens, semmi sem titkos. ]Ís nem csak a tagok fele, nem értem,
hory a TáncSport Szövetségben e5r csomó dolog miért titkos, miért ilyen abszolút
hozzáíérhetetlen. Hiszen egrutt va5runk, e5rutt élünk.

Sági lstván: Köszönöm szépen. Elóször összefoglalnám, és amire én szeretnék
válaszolni, azt megteszem, aztán az elnökségi tagok közül is lehetóséget adok
azoknak, akik érintettnek érzírnagát Hory a WRRC közgrúlésre miért megrrink,
azért megrtink, mert a tagjai vagrunk, u$lanú$i, mint es/ Paralimpiai
Bizottságnak. Amely szervezettlek tagiai va5runk, annak a közgnilésén
képviseltetjük magunkat, mi ú5r ítéljük, trogr ez hasznos. A rock and ro11 szakág
jelen pillanatban az egiik legeredményesebb szakágunk, nem rossz hírünket keltik
- persze nem is ezt mondta Károly -, csak szeretném hangsúlyozní,hogr én személy
szerint én nem szeretném elveszíteni. Azonban azt is tudni kell, ho$r magában a
táncsportban es/ szakszövetség lehet. Ez az es/ szakszövetség köszönjük
KáLrolyéknak, ho5l annak idején megalapították _ mi vagrunk. A rock and ro11 most
nem sport? Va5r nem a tánchoz köthetó? Gyakorlatilag minden tástchoz köt}retó
sportág szakszövetségi szinten hozzánk tartozhatna. Természetesen ennek a
sportágnak az etedrnényeit, mind a munkáját illetve a tevékenységétaz éppen
hatályos alapszabályainkka] egrutt a ma§/ar bíróság elfogadta. Most én nem tudok
e5, elfogadott alapszabáJlyd rnitkezdeni, amiben - nem bújtatottan, hanem nyíltan
benne van a szakág, nem vas/ok jogász, eztael;la most keletkezett...ma5larán nem
értünk e$ret ezzel, hory a roki kőzénkvaló-e vas/ sem, én azt gondolom, hory sokat
veszítenénk mind álami támogatásban, mind hírnévben,ha nem hozzánk
tartoznának. Es itt kell hangsúlyozní, hogyr u5lanú$l szükség van rájuk is, és
természetesen az ó legmagasabb szintűközgrhlésükre is a saját szakág részéreesó
költségvetés részéból íizetünk, ha a köz5nilés azt jóvdha5lja. Benne volt az előző
költségvetésünkben, most is beterveztük és ennek megfelelően jártunk el. A
szabadidósport és a létszárn közöttl összefriggés: a szabadidósport versenyzók
e$lértelmú, hory nem rendelkeznek versenyengedéllyel, ott e§/ olyan réteget
céloztunk ffi€g, amely potenciálisan később ver§enyengedéllyel rendelkezó
versenyzókké váhatnak. Amiket elmondtam szárnokat, anná7 az 1 393
szabadidósport sportoló regisztrálva van nálunk, nem rendelkeznek
versenyengedéllyel, mi csak regisztráljuk óket, amire ery saját rendszerben
rnegalkotott könyvet használunk. És a versenyzók, amint általában a
szabadidósportban, saját felelósségükre vary a verseny helyszínén bemutatott
orvosi engedéllyel veszrrek tészt a versenyeken. A célunk ezzel a közösséggel, ho5,

bóvítsék az utánpőtlás létszámunkat. Annyit pontosítanék, ho$l az 1 600 fő a 14 év
alatÜ versenyzók szásna, a teljes utánpótlás korosztál5ru sportolói létszámunk az
összlétszárn több mint ötven száz,a7ékát teszi ki. A Karoly álta1 javasolt
szabálymódosító j avaslatok at a szakági illetékesek maj d me gbe szélik.
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A közgnílésnek és a tagszervezeteknek bármikor lehetóségúk nyílik módosító
javaslatokat tenniük a szövetség múködését befolyásoló dokumentumokra
vonatkozóan. Köszönettel fogadjuk a konkrét javaslatokat. Az alapvetó céL.unk az
volt, ho$r a szabáLyvá7toztatás mikéntjére vonatkozó észrevételeket szem elótt
tarÍrra, csak a legminimálisabb - íőkénta nemzetközi kötelezettségekból adódó változásokkal bolygassuk a rendszert. Azonban én is azt vallom, ha vaJarnlhez
indokolt hozzányúIní,azt csakis a többség támogatottságával módosítjuk. Amit a
korábbi észrevételekből meghallottunk, ho5r ha5rjuk aváItoztatásokat kiforrni.

E;zek a pénteki napok és ho5r mi a cél vele: teljesen szabályos barmelyik napra
összehírmi aközffilést, nekem is elvem és több klub is jelezte, hory a vasárnap és
a hétvégék- elsósorban a versenyek miatt - tegrunk kísérleteta pénteki idóponttal.
í5, sincs sokkat kevesebb résztvevó, viszont - elődjeink korábbí jegrzőkönyveit
IapozgaÍra - taJáLkoztam olyan papír alapú je5rzókönywel, és ha rosszul ídézek,
akkor elnézésedet kérem. De volt olyan je5lzókönyv, amelyben te tiltakoztáJ, hogr
miért hétvégénvannak a kőzgrhlések. lin fogok írásban elnézéstkérni, ha ez nem
Í5l van. Ennek a másolatát, ha kéred, meg fogod írásban kapni. Kértem a főtitkár
urat, hory ez legren meg, talán tud ő is igazolni, ho5, ó is olvasta. De ettól
ftrggetlenül lehet vitatni, ho$l a hétvégevasz a péntek az a7ka7masabb idópont-e a

közgnilésre.

Es arra, hory titokban vannak tartva a kőzgrűIéseknek az artyagai, meg brármilyen
másmilyen anyag. Ha jó1 emlékszem, és mivel nem vas/ok tagszervezeü képviseló,
ezért az anyagokat csak másolatban kapom, én azt látom ezekbőI az aíIyagokból,
hory a napirendi pontokat is megkapják a tagszervezetek, hory miról tár5ralunk és
annak a tartalmát is, ahory most is mindenki megkapta. A februári
kÖzgnilésÜnkÖn e$r bírósági útmutatás szerint kellett a7apszabály módosítást
végrehajtanunk, amelyen e5z részben korábban felvetett javaslat is orvoslásra
került. Ott csak az a rnódosítás történt meg, amelyet a területileg illetékes bíróság
megkért tólünk, amelyet megküldtünk minden tagszervezetnek, Ha az a
jeglzőkönyv nem elérhetó, kérem a főütkar urat, ho5r rakjuk ki a honlapra. Azor, a
közgrulésen csak az előre kiktildött módosító javaslatokat fogadta e1 a köz5ruílés,
mert a bíróság az a)apszabályunk elfogadását ehhez kötötte. Legiobb tudomásom
szerint az, hogr most kőzhasznluak va$runk-e va$l sem: május 31-ig a bíróság nem
fogadta e1 a benyújtott dokumentumokat illetve részben az alapszabályunkat is
módosítani kellett, ez folyamatban van. A közhasznúságunk visszaállítása is
folyamatban van. Elek István jelezte, ho5r szólrri kívárr. István!

Elek István: Köszöntök mindenkit. Tényleg csak néhány gondolatot. Engem mindig
meglep Károly, amikor felveted ezt akrobatikus rockh'roll kérdést,mert u5re ez a
szövetség, amikor rní az elnökségbe kerültünk, már u5raní5l múködött. Ez felveü
nálam azt a kérdést,mi lesz, ha a latin táncosok azt mondják majd, ho5r mit
keresnek itt a standard táncosok a szövetségbe. Lehetne ezt bonyolítani, ez a
szövetség íry múködik, két szakága va"n, a versen5rtánc és az akrobatikus rock'n'roll.
A másik ez a péntek. Nem tudok rá mit mondani, itt vagrunk ery páran, én is itt
va$rok, te is itt vá§, senki nem mondta senkinek, ho$r ma ne jöjjön ide, mintha ez
a péntek egr tűzzel-vassal üldözött idópont lenne. Nekem is van né§l $lerekem,
családom, három munkahelyem, mégis itt va5lok. E5l évben es/szer van köz$nilés,
ha valakit ez érdekel, és nem tudja es/ napra szabaddá tenni magát, az húzza Ie
magát. Ez olyan, mint például van e5r felvetésem, hory a masiar bajnokságot
péntek-szombat-vasárnap tendezzűk mert ez sokat segítene a szervezésben.
Mondták, hory péntek munkanap. Könyörgöm, hányszor hríányzlk a $rerekem
pénteken báLrmi más miatt? A ma5lar bajnokság a legna$zobb rendezvényünk,
kÖzgrulés es/szer va,n, nem hiszem, Lrogr ezen múlik.
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Sági István: Jenei liva jön.

Jenei ÉtlaPvetin: En is üdvözlök mindenktt. Hozzám konkrétan két hozzászólás
érkezett, az eg;ik a létszámra vonatkozőatt, konkrétan a junior II C osztályra
vonatkozóan. Értjük a problémát és tavaly is a szabá7yváltozást, amit István
említett, próbáLltuk több körben is'megfuttatni, és vártuk minderiki észrevételét.
2Ol4-ben a pontok 150 pontról 10O pontra vá7toztak ebben a korosztályban, és a
köteIező versenyszrám 15-ró1 lO-re csökkent. Ezt - mivel nern érkezett rá észrevételú5l gondoltuk, ho$l erre az évre is megtartjuk. De természetesen szívesen veszünk

minden írásos észrevételta szabályzatváltozáshoz, u5ranú5l több körben fogjuk
idén is megfuttatni a javaslatokat. Nyar elején kérjük a tagszewezetek véleményét,
nyár végénery nyilvános fórumon újra eglreáetjük a véleményeket, szeptemberben
kiküldjük a.z általunk véglegesnek ítéltváltozatot, amelyet még mindig lehet
véleményezní,és utá,rra el fogja fogadni az elnökség. Énú5r gondolom, ho5r ennél
jobban véleményt bekérni nem tudunk, és én is csak biztatlak, Károly, ho5l írj
nektink, és ho5lha megál'lja helyét a véleményed,akkor be fogjuk tenni a
szabd7yzatba.

Az

átjárhatósággal kapcsolatban: ez megint eléggévitatott téma, valaki nas/on
szereti, valaki nasron nem szereti az átjáLrhatóságot. Mind a két oldalt meg kell
érteni, mi azt mondtuk, ho5l a versenyrendező joga, hory kíván-e élrri a saját
versenyén az átjárhatóság adta lehetóséggel. Ha ő engedélyezi, akJr'or lehetséges, ha
nem engedéIyezí, akkor €Lzon versenyen nem lesz átjrárhatóság. Nekünk minden
problémát kezelnünk kell, meg kell néznünk, ho5r melyik a legjobb megoldás, és mi
azt nondjuk, ho5, mi nem akarjuk elvenni az átjárhatóság lehetóségét. Viszont ha
es/ versenyrendező nem szeretne átjáLrhatóságot a]kafmazni a versenyén, akkor
miért ne adnánk meg neki ezt a lehetőséget, ho5l példáu1 a felnótt korosáályban ne
induljanak ifiúsági versenyzók, ú ifiúságiban pedig juniorok. En azt gondolom,
hory ezzel híbát nem vétünk, ha pedig eltöröljük az átlélrhatóságot, akkor a
versenyzők fele íellázad, hory nem tud pontokat grűjteni. Az átjárhatóság a
versenyzőknek is jó, hiszen es/ versenyen több pontot tud grujteni, csak azt kell
látni, hory vannak o1yan versenyzók, akik nem szeretnek ves/es korosztályú
versenyeken indulrri.

Balikó Károly (HEMO Wínner TSEI: Eva, az a probléma, ho5z ez iszonyű anomália.
Képzeld el, ho5r me§ a labdarúgó bajnokság, és Újpesten az a szokás, ho5r három
szöglet - tlz,enegres, majd azt ő dönti el. Ilyen a mesében nincs! Most vas/ van
átjáLrás va5, nincs. Olyan nincs, hory én engedem, a másik nem. ott voltál
Hatvanban múlt héten, a §/erek benevezett C-be né5l másikkal és aztán kiderült,
ho$l ó van e$ledül. Ezek után össze lett rakva az ifive1, és szó néllnil táncolt az
iíikkel. Tüdomásul vettük, mert a 5rerek célja, ho$r versenyezzen. Tüdom, hogr ez
itt nem cél sok helyen, de ezt szeretné csinálni. E$r csomó helyen pedig fogva
vannak. Az is anomália Eva, ho$r ott van e$r C-s versenyen, ahol a döntnöktól és a
versenyfelüryelőig mindenki lesi, ho$, a $rerek mit táncol, ho$r még ki is lehessen
zírni. Aztán délutáLrr van es/ ranglista és u5ranazok azt táncolnak, ami a csövön
kifér. Hát ez a kettó is nehezen fér meg e5rmással. Ésamikor megkérdezzílk, lnogt
miért vannak ibe., kevesen a versenyen, ffifo es/re többször hallom, hory
kime5runk Szlovákiába, kime5runk Ausztriába, mert ott nem cseszegetik a
VerSenyáket. E5rszerúen nem értem, hory hol tartunk. Pedig én szerettem volna a
5lereket itthon versenyeztetni. Annak idején mi megpróbáltunk es/ olyan
versenyrendszert, ami Európa döntó többségében múködik, ahol nincsenek
versenyosztéúyok, csak korcsoportok. A kilenc éves a kilenc évessel, a tiz éves a tlz
évessel. Akkor is volt morgás, de tudod mi volt még? Versenyzó!
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Akkor e5l junior mas/ar bajnokságott százneryven páros indult és mind az öt
táncot táncolták a 5rerekek. Ezt feltétlenül szét kellett verni és szétszedni apró
darabokra. Most minden versenyen vannak né$zen és előtánc sincs. En nem
veszekszem, csak hát érveket próbálunk ütköztetni, de ez taeín múködik, mert a
gzerekek eltúnnek. Könnyű rábeszélni a $rerekeket, ho$r táLrrcoljanak, de ezeket
meg is kel1 tartani. Tüdom, ho$l rra5zon ne};réz ígazságot tenni, de sokszor úry
étezzuk, hogr azok a hangosabbak, akik mindenkit szeretnének megtartani, az
üryetlen, lusta, tehetségtelen 5lereket is megtartani az üryes és tehetséges kárára.
Ezt borzasztó nehéz e$rensúlyban tartari, ezt elismerem. Sokszor kritizá]tam Futó
Karcsiékat is a szabályváltozások miatt, ezért nem is szabdlyvdltoztatást mondok,
csak Íinomhangolásra van szükség, pícívd7toztatást. Ha valamí jót kitaláturtk, azon
nem kell versenyszezon közben váftoztatni, csak ery kicsikét, mert a grerek azt
késóbb megháLláüja.

Az elnök úrnak: én állok elébe, én nem emlékszem, biztos va$rok benne, ho5r soha
nem mondtam olyat, ho5l miért vasárnap van a közgrulés. Na$ron á]lok elébe. De
ez nelln érdekes, viszont azt szeretném kérdezni, ha eddig a vasárnapi közgrulésen
70-80 tagszervezet itt volt és többen javasolták, hory le5ren pénteken, és itt
vagrunk tízetl, akkor nem értem. Mert ez a péntek délután kettó munkaidó.

Ami pedig az aJelnők úr felvetését illeti a bajnoksággal: oké, volt már olyan, hory
pénteken volt bajnokság, teljesen ígaza van, a bajnokság ilyen szinten belefér. A
közgnilés is belefér. Nem tudom, miért vaí7. ez az érdeL<telenség. De a délutáLn né5l
az rnunkaidő. En felvetettem, hory ha visszanézzik e$r évre visszamenőleg, egrre
több továbbképzésvan pénteken, munkaidóben. Sokan vannak, akik pénteken
dolgoznak. A feleségem nas/on szeretne elmenni ilyen továbbképzésekre, pont a
legutóbb, amikor itt volt a Nitsche, neki múvészetinapok voltak, azoí1 a
továbbképzésen nem tudott részt venni, amiért hátrányok érik.

JÍs a legvégsó dolog, elnök úr, itt egyr nézetbeli lnilönbség van. Ezt azért mondom el,
hory jeryzókönyvben le5ren. Amikor az akrobatikus rock'n'roll is i$rekezett, az
1996. évi 64-es törvény voIt az elsó sporttörvény. Azt megelőzően az 1989. évi 9.1
szárnű törvényerejú rendelet szabályozta az országos sportági szakszövetségeket, az
es/ nas/onlaza valami volt. Aszerint a táncsportot is elismerték na$l netrezen és az
akrobatikus rock'n'rollt is, aminek akkor a LászIó Atüla volt az elnöke. A 96 évi
tÖrvén5mélvolt egl hatalmas vdltozás, valamennyi sportszövetségre vonatkozott, és

akkor nas/on-na5ron sokan szaladgáltak még a rég sportházban. Ezt a törvényt
azért is ismerem jobban, az aJ<koÁ törvény és azőta született törvények alkotója
srárközy professzor úr nekem tanárom volt az e5retemen és volt alkalmunk ezt
többször is kitáLr5lalni. A benyújtandó dokumentumok atapján az akrobatikus
rock'n'roll akkor azért nem tudott köztestület lenni, mert a nemzetköit szervezete
egrrészt nem volt az AGFIS által elismerve, az, hory assoicate member a WDSF-ben,
va$ris, hory társult tag ezt a masiar jog nem ismeri. Az akrobatikus
rock'n'rollnak sajnos nincs annyl tagországa, ami ehkrez sajnos szükséges. A
sporttörvény foglalkozik ezzel, ho§l háLrry földrészen há,rry ország, hány tagszewez,et
satöbbi, az aJakithatja meg. Az aktobatikus rockh'ro11 akkor ennek nem tudott
megfelelni. Az űjabb sporttörvényi finomításokná az akrobatikus rockh'roll, de nem
csak ó, nem csinálhattak volna sportági szakszövetséget, és itt a szak sző a lényeg,
aminek akkor a versen5rtánc megfelelt. Ók csak simán sportszövetséget alakíthattak
volna és alakíthatnának most is. Viszont az nern jár olyan anyag1 elónyökkel, amit a
szakszövetség jelent. Ésítt az a probléma, amikor volt ery bizonyos átalakulás és
volt e$r dr. Székely Attila, akit fölülról tettek ide, és a Ma$lar Akrobaükus
Rock'n'roll Szövetség mint olyan feloszlott és az akrobaükus rockh'roll e5lesületek
mint tánce5lesúletek léptek be ide a táncsportba. ú5l vannak itt.
17lIo

\

U_4

) (+{.C

Az, ltogr ók nem angol keringót táncolnak, hanem akrobaükus rock'n'rol1t, arra
senki nem fi5relt. Ez ettól még nem es/ Iezátt tény, én tudom, hory ez 6'é9 egr
végtelenü1 hosszú vita lesz.

Juhász Péter: Akkor az akrobatikus rockh'roll most hazarnegr. Már tlzenvalahány
éve hallgatjuk ezt aLernezt.

Jenei lÉvaEvelin: En szeretném kérni, hogl a két perchez tartsuk magunkat.
Balikó Károly (HEMO Winner TSE): Meg lehet eglébkénthallgatni, én most ezt a
témát felvetettem, most rnar jegrzókönyvben van. Elóbb-utóbb majd a hatóság is
lépni fog, és akkor lesz valamí. En elnézést kérek, de ezt muszáj volt felvetnem.
Sági István: A vitának ezt a részétlezarjuk.

Jegonyán Okszána: Karcsi kedves, amikor fordultunk a Minisztériumhoz, ho5r
alakítsunk a kerekesszékeseknek krilön szövetséget, azt mondták, hory nem lehet.
A mai sporttörvény szerint nem lehet több szövetség Ma5rarországon. Van
táncsport és táncsport foglal magába minden. Szabadidósport és kerekesszékes
sport nélkül a szövetség nem múködhet.

Mészárosné Parádi Tünde (Bendance TSE): Na5ron fontos Károly minden
elképzelésés mindenkinek a véleménye, de e5l közgruiésnek a határait szétfeszíük
ezek a dolgok. Lehetne-e e5l olyan javaslatom - a jegrzőkönyvnek mondom -, hory
le5renek szakmai fórumok ettőI kezdve? Ahol ezeket kezelik. Es akkor ott megvan a
lehetósége Károlynak is és másoknak is, ho5r elmondja, amit szeretne. Aztán e§l
nary megbeszélésután szavazás, és mint e$z demokratikus szervezetben, halad
aíra a csapat, amerre kell. Mert ho5z ezek a keretek ezek megvitatására nem
alkalmas.

Sági Istwán: En, ameddig a kőzgrőlés engem elnöki üsztemben megha5r, abban a
témában, ho5l kell-e rock and ro11 szakág, még csak szakmai fórumot se nyitok. Ez
es/ elfogadott dolog. Amennyiben a közgrulés kezdernényezí,es/enes út, én
lemondok, rni ezt va]laltuk, í5l vallaltuk. En amióta benne va5rok, látom, ho§r
vesznek fel sportágakat a nem-olimpiai tagszetvezetek közé, két meg három rneg tu
tagszerstezettel vesznek fel. A karaténak nyolcvan ágát. Ha a törvényi feltételeknek
megfelelnek, akkor vagl ide tartozlk vas/ nem és akkor külön a_lakíthat. En mindig
is partnerként kezelem a két szakágat. Most, hory elkezdtek azon dolgozni, ho5r
megle5ren a világversenyeken az a kontinens va§/ ország szárn, ók foglák hozní
azokat az eredrnényeket, amelyek alapján az eredrnényességi támogatás mind oda
fog menni, amíg a versenytáncban nem lesznek ilyen kimagasló eredmények, Eb, vb

érmeink. Ha kiesnek ezek a versenyzőí létszatnok, kapásbó1 5-5,5 millió forintot
bukunk abból a kilenc millióból. T\rdom, mert látom, hory mire mennyi pontot
kapnak. A Tünde bent volt nálam, megmutattam neki, hory a 150 tagszervezette
harminc valahány pontot kapunk. Ha kivonjuk óket a versenyzőíkkel egriltt, az a
minimum, hory rnegfeleződik, ha még eredményük is lesz. De az én véleményem,
hogl meg ke1l férni. EIőző évi beszámolóról van szó. Aki itt van, a hozzászóIásaival,
a szavazatáva1 elmondhatja a munkánkról a véleményét:tartózkodik, Tnegszavazza,
rLern szavazza rneg. Ez egr tényadatokon ny,ugvó beszámoló.

Jenei lÉvaEvelin: Rövid leszek. A rokisokkal kapcsolatosan én maximálisan

e$retértek az Istvánnal, a WDSF is egruttmúködik a WRRC-vel és a WDSF-nek is az
a terve, ho5r e5réb táncokat is behozzon a keretei közé. Ezt a szabá7yzatot
várhatóan el is fogjuk fogadni most júniusban.

yl-
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Nem gondolom, hory a rokinak nincs itt helye. A másik, hory említetted Károly,
ho$i sok szabáJyzat változás: nem volt sok szabáLyváltozás, a váitozás előkészületei
hlrzódtak el egészen májustól szeptember végig. De szeptember végíszabd7yzat nem
lépett hatályba szeptemberben, csak januárban. Pont azért csináltuk meg a
szabá)yzatot, ho5l mindenkinek le$len ideje felkészülni a vá,7tozásokra, tudjon
készülni a következő évre. Tény, hory fóleg a WDSF vátozásokat építettük be a
szabá7yzatba és azon észrevételek alapján, amelyek a tagszervezetektő! érkeáek,
próbáLltuk módosítani a szabd7yzatot. Sem tavaly sem idén nem terveztünk 5rökeres
változásokat, de pont az ilyen pontokat, mint a pontszámok és versenyszámok
kérdése, minden évben felül tudunk vizsgálrrí, ezért ismétlem, ho5l várjuk az írásos
véleményeket. Illetve említetted, hory sokan inkább Ausztriába és Szlovákiába
mennek, mert nálunk olyan kemény a figurakatalógus ellenórzése. Elmondartátn,
ho5l pont a szlovákoktól vettük át ezt a példát, ott sokkal szigorúbban vesák a
figurakatalógus szabályok megsértését.Énú5r gondolom, hory ha varr esr
szabáJyzatunk, akkor azt be kell tartanunk, ha nem jó a szabá|yzat, akkor azt rneg
kell változtatni, de azt nem lehet, ho5l szemet hunyunk valami fölött. Az pedig
természetes dolog, hory a ranglistán open koreográfiákat táncolnak, C osáályban
pedig basic koreográíiák vannak. A WDSF-né1 is u5laní$l múködik, ott is a basic
versenyeken basic koreográfiákat kell táncolni, amit e5r ellenór felü$rel. Nem
gondolom, hory bármiben is keményebbek lennénk, mint a kőrnyező országokban.

Azokat a javaslataidat Károly, amiket be lehet építeni,
aho5lan aztDva is elmondta, válrjuk írásban. Bármi, ami szakmailag indokolt és a
táncsport szakma befogadja, észérvekszólnak mellette, azt igérhetern az elnökség
nevében, ho$, köszönettel befogadjuk.

Sági István: Köszönöm.

Elek István: Szakmai dolgokba nem akarok

belekeveredni, mert azokat Pvi
pontosan tudja, és kézben tartja, de valamilyen módon, amint tudjátok, én is
menedzselek egz párost, mint te Károly, a saját 5rermekemet. Ha neked nem
tetszik, hory ilyen kategória va5l olyan kategória, akkor adok e5l javaslatot, amit
nyugodtan tovább lehet adni. Senkinek nem kötelező lnilönböző kategóriákban
táncolni. Ha valaki olyan na$rokos, és annyira ért a téncl:oz, akkor mutassa meg,
érjen el olyan eredményeket, mint a rokisok, táncoltassa a $rerekét open
kategóriában és akkor nem kell ott lötyögnie C-ben és várni, l:Logr kizárják. Open
kategóriát táncol a s/ermekem, csak a mas/ar bajnokságon versenyez meg a
ranglistán, és ezután nem kell messzire utazrllí, mert legalább 10-15 versenyt tudok
felsorolrei, ahova pár őrán belül oda tudunk érni - akáí a szornszédos országokba,
akar Maryarországon - és ott megint csak azt táncol a ryerektink, aki junior va5l
ifi, amit csak akar. Senkinek nincs megkötve a keze. Szabad a pálya, mindenki
táncolja azt a kategóriát, amit akar. Hajrá, mutasd meg! Erj el olyan eredményeket,
mint a rokisok, aztán majd kihúzhatjuk magunkat. En ezt ígr gondolom. Mutassa
meg mindenki, hory mit tud! Mármint a 5lermeke, meg a szakmai tudása.

§ági István: Köszönöm

szépen. Van-e még valakinek észrevétele,kérdése?Az ezévt
bajnokság a következő é.v,t köz5rulés térnája, most a 2OI4. évi beszámoló a téma. A
következó évi költségvetés pedig még ma késóbb lesz téma a következó napirendi
pontban. Kétperces viszontválasz.

Balikó Károly (HEMO Winner TSE|: Itt az a baj, hory sokan sokmindent
félreértenek. Józsi bácsi, amikor a Törökglör$l
Melinda világbajnok lett, hány

ország indult azoíl a világbajnokságon? Az én kisíiam elment divattáncolni, és nyert
két világbajnokságot tizenkét évesen. Kilenc ország volt ott. A WDSF-ben biztosan
nem nyert volna annyit. Nem azért, mert rosszabbul va5l jobban táncol, kevés volt
a felütel. Ugiranez volt a probléma a rokival is, hiába sértődik meg.
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Ismerem, mert annak idején én tartottam a hátamat, amikor annak idején e5zmást
jelentgették fel a minisztériumban. Ismerem a problémákat, a rokinál nem volt
annyl ország. Sokkal könnyebb 9-IO-L2 induló otszág kőzttl világbajnoknak lenni,
mint hetvenból. Iis azért kérem, hory azért ne becsüljúk le a mi sportágunkat.
Evával beszéltem ezekrőI a szabályváltozásokróI, ezt a figurakatalógus kérdéstis
ismerem és tudom, de te is tudod, hory az elm:ult 25 évben nem völt olyan WDSF
világbajnokság, ahol e5letlen e5z íigurakatalógus probléma is lett voLra. Mert a
figurakatalógus oktatási segédanyag és nem versenyfbltétel. Ez a problémáLrrk és az
a $rerekek problémája, mert azok íéLnekés rettegnek. Es ezeket a $rerekeket
nekrink kell odavinni, és az avícc, ho5l ezek a 5lerekek beszélgetnek egrmással, és
ne tudd meg, milyen véleményükvan. Es ez a szörn5ni. Azza| egrütt, hory neked, azt
mondja a szemedbe, amit hallani szeretnél, a másiknak pedig mást rnond. Ez
borzasztő nelréz án:..

§ágí István: Köszonjük szépen. Ez a szép ebben a dologban, ho$l nem kell
mindenben e5letértenünk, a többség pedig majd dönt. Szavazunk a napirendi
pontban. Aki elfogadja az előző évi beszámolót, kérem jeIezze|
Szavazás;
Igen:
Nem:

Tartózkodás:

10
0
2

16/2O 15.(V. 15.1 Közglyúlési Határozat

A Magyar TáncSport Szalrszövetség közgyúlése 10 igen, O nem szavazattal és 2
tartózkodással elfogadta az Elnöt<ség és a Szakszövetség Atapszabályában
meghatározott szerrr:ezeti egységei előző érrre vonatkozó szakmai
beszámolóját.

4. §APIRENDI PoNT

2OL6. évi szakmai program és költségvetés megtárgyalása és elfogadása

Sági István: E5z kis bevezetót szeretnék ehhez is tenni. Elfogadott stratégiánk van,
amelynek kibontása a pénzúgiilehetóségel<hez igazodó, és e szerint zajlik a
megvalósítása. Fő célunk a íiatal tehetségek támogatása és a tőnegbázis építése,
amit szeretnénk, hory ne a tehetségek rovására menjen, de kell a tömegbázís a
tehetségek kívd]asztásélhoz is. Kicsit korrigálrám a leírt anyagot, a sportágfejlesztési
stratégiáLnak köszönhetóen kaptunk utánpótlás nevelésre támogatást az előző
évben, kicsit elóretekintve a jövó évre ez rnás emelt szinten jelentkezik beépitve az
alaptámogatásunkba ís. Itt köszönöm
a közgnílésnek, hory ezt a stratégiát
korábban elfogadta, mert ennek köszonhetően most 2,5-3 millió forint plusz forrás
jutott a két szakág utánpótlás nevelésére.A 2016-os szakmai progíamunk csak
azoL<ra a biztos bevételekre épít,amit most elóre látunk. Plusz forrás esetén, azért
van a stratégiánk, ho5r annak mentén fejlesszünk. Mar az látszík, hory növekvó
nemzetközi versenyszátn mutatkozik, elindítottunk e5r olyan folyamatot, amelyet
szeretnénk folytatní 2Dl6-ban. Bz nemzetközi pontozóbírói továbbképzés elhozása
Budapestre, immár második a]kalommal. Itt is megvoltak az észrevételek, kriükák,
ezekbőI tanulunk, de ú5l gondolom, hory mind a nemzetközí pontozóbírőknak,
mind a netnzetközí szővetségnek meg kell mutatni az országankat és az ítt fobyő
szakmai munkát. Es az már most körvonalazódik, hory 2Ol6-ban e5r hét-nyolc
viszonylag komoly nemzetköá verseny kerül megrendezésre Ma§rarországon,
amelybŐl csak eryet ad a szövetség, a többit pedig köszonjük tagszervezeteinknek.
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A versen5rrendszerben a színvonal erósítése a cél. Ez megmutatkozik már abban is,
hory az elnökség rnát megkezdte a versenyek folyamatos értékelését,és a
versenyT,endezési jogok odaítélésénél
igenis szempont volt, ho§z mind a versenyzók,
mind a versen]rvezető testület tagjai szátnára e$l korábbiná sánvonalasabb va$l a
korábbi magas színvonalúversenyek rendezői kapjanak lehetóséget. Hála az égnek
es/re több jó szinten versenJiT,endező tagszervezetünk van, atníhez örömme1
csatlakozik jó döntésekkel az elnökség. 2Ol6-ban e$/ alkalommal tervezünk
versenyszabd)yzatot módosítaní, ehlirez köszönettel várjuk a javaslatokat. 2OL6-ra
fog teljes körűen múködni az egrséges nevezó és adminisztrációs progr€rmunk. A
költségekról és a bevételekról pedig annyit, ho5r a kiadási oldalon nem tervezttnk a
klubokat terhelő emeléseket, az előző évi szinten hagrtunk mindent. Az előző évben
55 millió forinttal, a következő évben elnhez képest 69 millió forintos bevétellel és
kiadással számolunk, és ebbe a részbe beterveztünk 1 millió forintos tartalékot.
Emellett es/ mas/ar bajnoki versenysorozat és e5z nemzetközi verseny szerepel a
terveink közőtt. Optimizmusra ad okot, }rogr az idei bajnokságok pénzíjgimérlege
sem sikerült rosszul. Megvan rá a lehetőség, hory olyan termék atakuljon ki az idei
év tapasztalatai alapján, ami pluszos lesz, bevételt hoz, mind szakmai mind erkölcsi
szinten jó visszhangot vált ki a párosokból. Továbbá lehetővé váik, ho5r a plusz
bevételekbőI az utáLrrpótlásra is több pénz jusson. Megkérem a szakág1 felelősöket,
ha ú5l vélik, hory valamivel még kiegészítenéka jövó évi terveket, te$lék meg.

Jeneí ÉrraEvelin: Aho$l az István is elmondta, 2OI6-ra olyan hatalmas nary
változásokat már nem tervezünk. 2Ol4-ben meghatároztuk, hory milyen rendszer
alapján szeretnénk csinálni a továbbképzéseket,elindítottuk a sportösztöndíj
progr€rmunkat, a jelenlegi kereteink sajnos nem engedík, ho5l több páLrost vonjuk
be a programot, de né5z párost a jövóben is támogatni fogunk. Természetesen ha
bármilyen plusz forrás bejön, akkor ezekre a célokra fogjuk elsósorban fordítani a
plusz pénzeket. Azonban jelenleg ezekbőI a bevételekból csak ilyen kiadásokat
tudunk betervezni. A válogatott képzéseketnagrjából ú5r szeretnénk, mint ebben
az évben, va$ris lenne e$l tavasá és ery őszt szezonban eglr képzésés nyáron lenne
a válogatott edzőtábor. szeretnénk, ha ez rnát né$r napos lenne. szerintem ez í:re'or.
rossz, és ha rnegnézítek a költségvetést, akkor látható, hory a kiadások több mint
hatvan százaléka szakmai programokra mery. Ez egr i\ren szervezet műkődésében
nem rossz, elsósorbatl ezel<kel a táncosokat céIozzuk meg. Az útiköltség támogatás
rendszerét is átdolgoztuk az idén. A delegáLlt párosok az alaptárnogatás mellé év
végénaz eredményesség frrggvényébenplusz támogatást is kapnak majd. EzzeL ís
ösztőnőzni szeretnénk, ho$l a versen5rtánc szakágban is még szebb eredmények
szülessenek. ]Ís eá 2OL6-ban is szeretnénk folytatni.
Juhász Péter: Tisztelt Közgrtilés| Az akrobatikus rockh'roll részérőI nem sok
jelenlévó van itt rajtam kívül. Hála kedves Károly úrnak, gondolom, nem nas/on
szeretnek akőzgrűIéseken tészt venni, ezthalIgatni. Énsem nas/on örülök ennek.
Azt, hogr hárry ttemzet vett részt 97-ben va5l 98-barl az akrobatikus rockh'roll
versenyeken, szerintem már teljesen lényegtelen. Valószínúleg ma sem tudnánk
felmutatni annyi országot, ami célkitúzéslenne, de nem hiszem, hory a
közgrulésnek erről kellene szólnia. Ha Károly úr kidolgozná számunkra, hogt az
akrobatikus rockh'roll szakág ho5ran alljon fel és ha$rja el eá a szakszővetséget,
azt rnegfontoljuk. A szakmai programunk na5{ábóI ugranaz, mint az előzó évben,
hasonlóan állítottam össze. Haladunk, aho5r tudunk. Nemzetközi színten pedig elég
komoly törekvés vaíI aíía,hory es/re több tagország csatlakozzonhozzánk.
Batikó Károly (HEMO Winner TSE|: Köszönöm, meg lettem szólítva. Örömmel
hallom, hory miattam nem jönnek a rokisok. Hát érdekes. Hát minde5r, ha te í5l
látod, le5len í5l, gondolorn ez majd idóvel vd7tozrifog.
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]Írdekes módon, amikor tisáújító közgrr,ilés van, akkor én akár itt va5rok, akár
nem, mindig jönnek a rokisok. Erról ennyit. Az Eva amit felvetett a jövó évi
programokkal kapcsolatban, amível megint a szövetségnek kellene tennie va]amit.
Ha elmegünk valahova vidékre versenyTe, mert Budapesten nem nas/on van
verseny, ahol a rendező anyagi kényszerból délelótt tánciskolás versen5rt csinál, és
délutárr vannak a versenykönyves vérsenyek, amikorra rnár - summa summarum e$l deka levegó nincs a teremben. Az ember megkérné,hory szellőztessenek, de a
tendező azt mondja, hogr nem nyitják ki az ablakot, mert akkor beesik az eső. Erról
senki nem tehet, de próbáLljatok meg sokat egreztetní, mert ha délután négrre
odame5r esI $zerek, amikor rnár nincs levegó, biztosan nem tud rendesen
teljesíteni. Es az a pontozó, aki reggel kilenctól egész nap ott ell, lnát megemelem a
kalapom. Neki se minde$r. Tüdom, hogr ezt nas/on nehéz megoldani, de te$retek
lépéseket. Amit pedig még a szakmai programhoz szeretnék mondani, szívesen
olvastam volna, hory a szövetség a Sportkórházon keresztül keretorvost
foglalkoztat, mert már na5ron ráférne a válogatottra, ho$l e§/ orvos is lássa óket.
Hory lenne e5l saját orvosa. En megoldottam, mert van ismeretségem, ezért nem
ke1l egész nap ott ülni. De láttam, ho$i milyen tnizetábilis körülmények kőzött
vannak, de ha e$l sportág egrutt mery a keretorvoshoz _ fóleg itt Budapesten - ók
SOkkal 5rorsabban haladnak.

Elek István: Bocsánat Károly, itt hadd szakítsalak meg. Akkor, amikor elnökségbe

kerültünk, akkor aa volt az első dolgom, körülbelül két hónap után, hory elmentem
a Sportkórházba, és Dr. Halasy Tamás várja a Ma$lar TáncSport Szakszövetség
válogatottjait és más versenyzőit is. Sajnálom, ha erről nem tudsz, de akkor
érdeklódj róla a szövetségben. Kettó hónap után állapodtunk meg benne.

Balikó Károly: Köszönöm

szépen, hory hallok rőIa, mert máshonnan nem
ha]lottam volna. Mondjuk az én 5rerekem nem válogatott, de van annyl
sportmúltam és ismeretségem, hory elintézzűk máshol, mondjuk az Olimpiai
Laborban, nem ,érdekes. Tulajdonképpen a kiadásokkal és a bevételekkel
kapcsolatos€líI, a Ma$lar TáncSport Szakszövetség e$r non-proíit szewezet. Na$lon
kérem elnök úr, amikot terveztlek, számomra teljesen érthetetlen, hory ery betelt
versenykön5rv, megértem, ha elveszti, tönkreffie§, de miért kell e$z becsületesen
betelt versenykönyvért az űj könyv áíának többszörösét íizetni?| Azt szeretném
kérdezni, hory miért kerül hátomezer forintba e$l partnercsere, e$z összeírás?!
E;zeket üsztelettel kérdezern. Iszonyatos pénzeket tud a szövetség beszedni a
versenyzóktÓl, de amikor kéne, kérdem én mi a kincsünk? Hát a verseny, a mas/ar
bajnokság. De mi a nary bajom nekem ezzel? Nem bántásból mondom, de volt itt
es/ mas/aí bajnokságunk itt szigetszentmiklóson, decemberben volt e§/
továbbképzés, ahol minden jelenlévó, tagszervezet kapott ajáLrrdékba e5z plakátot,
ho$l menjünk a versenyre. Ezt csak a szigetszentmiklósiak tudták kis mértékben,
totál véletlenül jött hozzánk két szigetszentmiklósi táncos nadrágot csináltatni, ók
nem tudtak róla, ho$l Szigetszentmiklóson bajnokság 1esz. Itt az :utca emberét
kellene behozni, sajnos sem a Folyondár utcai, a Lórinci va$r Szigetszentmiklósi
Sportcsarnok nem az a hely, ahova tódulnak az emberek. Annak idején mi
próbáltunk itt belül sz,ervezrti versen5rt Budapesten, ho$r az utca emberét bevigruk.
Ez sajnos nem sikerült, sajnálattal mondom, hory nem sikerült. Pedig ezzellehetne
bevételt hozni. Én emlékszem, hory volt olyan bajnokság a Nemzeti
Sportcsarnokban, a}::ol ezerkétszáz ember volt bent és őtszázan még kint e7ltak,
mert be akartak jönni, de már nem fértek be. Ezt nas/on nehéz elérni, és nem lehet
eryik pillanatról a másikra, elr'}:rez évek munkája ke1l. Akkor a másik, az
utaztatások. Elnök úr, világosan megfogalmazza a sporttörvény, ho5, mi es/
sportági szakszÁvetség feladata. ]is ott, ha nem is prioritási sorrendben, de benne
van, ho$r az ország képviselete anetnzetközi fórumokon.
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Ebbe beletartozik a General Meeting, de a nemzetközi versenyek, Eb, vb is. Nálunk
nincs Olimpia, de azután az elsó a vb. En azt gondoltam, hory egr szakmai tervben,
va5ris én ú5l csinálnám, hory ilyenkor a nyár folyamán az iu..od,a már elókészíü,
hory hol milyen versenyek vannak a jövó évben, aíra az elrrökség rábólint, hory
ezeí)., ezen és ezen fogunk ma$lart delegálni, addigra már tudjuk, ho$, azt }rogiran
tudjuk megközelíteni és mát ósszel el kell indu]:ri lefoglalni. Mi mindig í5l
csináltuk, annak idején engem mindenki köpködött, pedig fele ennyi pénzt kaptunk
az államtól, és megvettük a repülóje5let teljes értéken.Bs amikor
sportdiplomáciában kimentünk, és én tagja voltam a WDSF e$rik bizottságának,
ú$lho5l én még $lakrabban mentem, akkor sportdiplomáciai célra szereztünk be
pénzeket, csak arra. ]Ís a versenyzóknek mindig megvettük a repülójegret, azért is
nem értettem, ho$, amikor láttam, ho$l e5, versen]rre kapnak pár ezer forintot...

Sági István: Csak jelzek az idő miatt. Károly, van még valami javaslatod va5r
módosítási indítványod? Köszönöm

szépen. Eva, viszonttr tiasz?

Jenei ÉVaBVetin: Köszönjük szépen az észrevételeket. Valóban nas/on jó lenne, ha
a tálrrcosok utazási költségeit teljes mértékben tudnánk íinanszírozní,jeLenleg ezt
ilyen bevételek mellett nem tudjuk teljesíteni. Természetesen, ha barmilyen

szponzorí pénzt vas/ magasabb áLllami támogatást kapunk, akkor ennek a mértékét
tudjuk növelni, de én ú5r gondolom, ho$r í5, legalább a biztonságos múködést
tudjuk garantálni. Jgen, Károly, lehet, hogr ezt te a te idődben meg tudtad csinalni,

viszont ha megnézzűk az akkori je5zzókönyveket,
alapjai nem voltak meg.

ott viszont a biztonságos múködés

§ági Istrán: Eszrevételek, további kérdések?Ha nincs, akkor szavazunk
napirendról. Aki el tudja fogadni a né$res napirendi pontot, kérem jelezz,e|

a

Szavazás

Igen:
Nem:
Tartózkodás:
1

11
O
1

7/2O 15.íV. 15.| KözevúIési Határozat

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyúlése 11 igen, O nem szarrazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta a Mag5rar TáncSport §zakszövetség 2016. évi
szakmai programját és költséryetését.

5. NAPIRENDI PoNT
Tagsági jogviszony felmondása tagdíjfizetéskötelezettség elmulasztása miatt
Sági István: Itt kettó sportszervezet került ebbe ahelyzetbe, a Ten Dance TSE és a
Flash TSE. A közgrűlés hatáskörébe tartozik. Elérhetetlenek, telefonon ís, az iroda
meglrróbálta felvenni velük a kapcsolatot. A Ten Dance TSE jelezte, hory majd kéri
a tagsági jogviszony megszüntetését, de nem krildte. A másik e$lesület pedig
minden formában elérhetetlen. Ott anny1 probléma lehet, ho5l a Flash TSE-nek
lehet e5l-két versenyápárosa. Ezt vagr új jelentkezéssel vagr átigazolással tudja
kezelni. Azt kérnéíIaaz irodától, ho5l tájékoztassa a párosokat, ho5r a tagszervezet
tagsági jogviszonya megszúnt, hory ne kerüljenek hátrányba az egresület
hanyagsága miatt. Es akkor adott esetben az átígazolással vagr az újbóli tagfelvételi
kérelem benyújtásával és tagdíj befizetéssel rendezzék a helyzetet, amit mi soron
kívül megvizsgálunk, ha benyújtásra kerül.
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Van kérdés,észrevéte1 ehhez a napirendi ponthoz? Elóször a Ten Dance TSE tagsági
viszonyán ak me gszü nte té sé ró1 szav azunk, tagdíjfizeté s e lmu asztás a miatt.
1

Szavazás

Igen:
Nem:
Tartózkodás:
1

12
0
0

8/2O 15.íV. 15.| Közpryíílési Határozat

A

Mag5rar Tánc§port Szakszövetség közgyűlése egyhangú szarrazással
tagdÍJfizetési kötelezettsége elmulasztása miatt - a Ten Dance TSE tagsági
jogviszonyát felmondással megszüntette.

§ági Istrán: Most a Flash TSE-ró1 szavazurtk, azzal a kiegészítéssel,hory az iroda
az e 5re süle t ve rse nyzó it érte síti a kialakul t trely zetr őI. S zav azzunk!
§zarrazás

Igen:
Nem:
Tartózkodás:

L2
0
0

Köznrúlési Határozat
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A Mag;rar TáncSport §zakszövetség közgyúlése egyhangú szarrazással
tagdiifizetési kötelezettsége elmutrasztása miatt a Flash TSE tagságí

jogviszonyát felmondással megszüntette.

§ági Istwán: A köz5rúlés a mai munkáját elvégezte. Köszönöm
bezárom. További szép estét kívánok mindenkinek!

a részvéteht,az ülést

K.m.f.
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