JEGYZŐKÖNYV
az MTáSZ elnökség soron következő elnökségi üléséről
IDŐPONT
2019. április 3. (szerda) 10.00
HELYSZÍN
Magyar Sport Háza, III. emeleti ovális tárgyaló
Jelen voltak
Zsámboki Marcell, elnök
Bíró Csaba, elnökségi tag
Horváthné Krizsa Mária, elnökségi tag
Juhász Péter, elnökségi tag
Kis Katalin, elnökségi tag
Papp Viktor, elnökségi tag
Zsom Olivér, elnökségi tag
Papp-Klisóczki Alexandra, főtitkár
Törökgyörgy József, ellenőrző testület elnöke
Napirendi ponthoz meghívottak:
Nevező program: Papp Gergely
Egyebek: Székely Attila
NAPIRENDI PONTOK
•
A két ülés közötti elnöki döntések jóváhagyása
•
MTáSz Alapszabály módosító javaslat
•
Nevezőprogram
•
Rendkívüli közgyűlés
•
Átigazolási szabályzat
•

Akrobatikus rock and roll szakág előterjesztései
•
Átigazolási kérdés
•
Páros formációs versenyek

•

Egyebek

Zsámboki Marcell: Szeretettel köszöntelek titeket az április 3-ára 10 órára meghirdetett
elnökségi ülésünkön. Kapronczai Balázs jelezte előre, hogy nem tud jönni. A többiek jelen
vannak. Az ET elnökét is szeretettel köszöntjük és jó egészséget kívánunk.

69/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt,
jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváthné
Krizsa Máriát választotta.
Egyhangúlag elfogadva
Zsámboki Marcell: Először a napirendi pontok elfogadásáról döntenénk. Ezeket megkaptátok
előre. Mindenkinek elérhető volt. Kérdezem az elnökséget, elfogadja-e.
70/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége elfogadta az elnökségi ülés napirendi pontjait.
Egyhangúlag elfogadva
Zsámboki Marcell: Két ülés közötti döntések. Az eddigiekhez hasonlóan ezt egyben
fogadnánk el. Alexandra mindjárt kirakja nekünk. Talán nem is volt most kérdéses köztük. 14
döntést kellene megerősítenünk.
71/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág
pontozóbíróiért felelős elnökségi tag előterjesztésére korábbi 1/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve jóváhagyja az 1. féléves akrobatikus rock and roll versenyek versenyvezető
testületi kijelöléseinek módosításait.
Egyhangúlag elfogadva
72/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág
pontozóbíróiért felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 2/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve a 2019. március 2-ai Kelet-magyarországi Területi Táncversenyre Vinczefi Ferenc
helyett Farkas Krisztinát, a 2019. március 2-ai Nyugat-magyarországi Területi Táncversenyre
Farkas Krisztina helyett Vinczefi Ferencet delegálja versenyfelügyelőnek.
Egyhangúlag elfogadva
73/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 3/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve a tagszervezeti képviselő kérelmére az IKON TSE-t törli a tagszervezetei közül.
Egyhangúlag elfogadva
74/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 4/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve úgy határozott, hogy 2019. március 1. és 2020. február 29. között az Utánpótlás
Edző Életút Program keretében Jegonyán Okszánát, Juhász Ágnest és Tormásiné Neuwirth
Anikót alkalmazza.
Egyhangúlag elfogadva
75/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 5/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve az akrobatikus rock and roll szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag

előterjesztése alapján a 2019.03.09-ei WRRC Országos Bajnokságra Sárdi Adrián helyett Tóth
Bencét jelöli pontozóbírónak.
Egyhangúlag elfogadva
76/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 6/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján
jóváhagyja a 2019. évi versenytánc válogatott keret listáját.
Egyhangúlag elfogadva
77/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 7/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján
jóváhagyja Peter Rupp a Magyar TáncSport Szakszövetségtől a Német Táncszövetséghez való
átigazolását.
Egyhangúlag elfogadva
78/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján
a 2019. április 20.-án Chisinauban megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági Latin Európabajnokságra első helyen a Andrei Petcu és Barna Nicole Vanessa (Botafogo Táncegyüttes,
Budapest – Claudius TSE, Budapest) párost, második helyen Rischák Balázs és Dajka Csenge
(Szilver TSE, Szentes)párost delegálja, tartalék párosok: Somoskői László és Pós Polett
(Miskolcz-Revital TSE, Miskolc), Paizs Ármin Gábor és Jeges Jázmin Mirjam (Ametiszt TSE,
Kaposvár). A Szövetség az első helyen delegált páros számára 80 000 forint, a második helyen
delegált páros számára 40 000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való
részvételhez.
Egyhangúlag elfogadva
79/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 9/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve az akrobatikus rock’n’roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag
előterjesztése alapján a 2019. április 6-7.-én Krakkóban megrendezésre kerülő Children,
Serdülő, Lányformációs, MC Contact, Felnőtt női formációs, Junior és MC Free világkupára és
Junior páros formációs világbajnokságra az alábbi párosokat és formációs csapatokat nevezi:
Kategória
Rock 'n' Roll – Children

Táncos
Tóth Dávid

Rock 'n' Roll – Children

Molnár Ádám Péter

Rock 'n' Roll – Children

Pető Róbert

Rock 'n' Roll – Children

Vincze Viktor

Rock 'n' Roll – Children

Tóth-Csikós Márton

Táncosnő
Tagszervezet
Molnár Zsófia
Négy Muskétás SE
Sántha
Vanessza
RÓK and Roll SE
Evelin
Black Bunny R’n’R
Keresztes Csenge
Club
Négy Muskétás SE –
Sümeghy Vivien
Rock and Magic SE
Mohácsi Hanna
Négy Muskétás SE

Varga
Ramóna Black Bunny R’n’R
Linda
Club
Ökrös Júlia
Rock and Magic SE
DanceCode SE – Rock
Pap Linda
and Magic SE
Tapasztó Hanna
Galaxy RRC
Brulich Kiara
Musztáng SE
Helembai Boglárka Step by Dance TSE
Masters SE – Island
Ambruzs Kinga
Rock Csepel TSE
Keszeg Petra
Négy Muskétás SE
RÓK and Roll SE –
Veres Alíz
Pink Panthers TSE
Musztáng SE – Négy
Kittlinger Hanna
Muskétás SE
Nagy-Végvári
Island Rock Csepel
Lilien
TSE
Pap Lola
Rock and Magic SE
Black Bunny R’n’R
Babai Blanka
Club
Fazekas Noémi
Rock and Magic SE

Rock 'n' Roll – Children

Németh Hunor Dénes

Rock 'n' Roll – Juveniles

Rock 'n' Roll – Juveniles
Rock 'n' Roll – Juveniles
Rock 'n' Roll – Juveniles

Ancsák Attila
Pór-Zselinszky
Benedek
Czetl Artúr Fülöp
Ruzics Nimród
Dénes Zoárd

Rock 'n' Roll – Juveniles

Barthos Bence

Rock 'n' Roll – Juveniles

Barta Balázs

Rock 'n' Roll – Juveniles

Juhász Tamás

Rock 'n' Roll – Juveniles

Papp Dávid

Rock 'n' Roll – Juveniles

Nagy Balázs

Rock 'n' Roll – Juveniles

Borek Dávid

Rock 'n' Roll – Juveniles

Péter Ákos

Rock 'n' Roll - Junior

Toma Patrik
Szoljár
Zsombor
Vass Nikoletta
Csaba

Rock 'n' Roll – Juveniles

Rock 'n' Roll - Junior

Rockin’ Board TSE
Musztáng SE – RÓK
and Roll SE
RÓK and Roll SE –
Rockin’ Board TSE
Musztáng SE

Rock 'n' Roll - Junior

Csanki Gábor

Poncz Zsófia

Rock 'n' Roll - Junior

Polyánki Benedek

Fórián Kata

Rock 'n' Roll - Junior

Nagy Bence

Lantos Lilla

Rock 'n' Roll - Junior

Juhász Olivér

Rock 'n' Roll - Junior

Kovács Kornél
Fodor
Zsigmond
Kleizer Anna Evelin HUNGARockY TE
Lázár
Masters SE – Musztáng
Záhonyi Patrik
Szőke Kitti
SE
Forró Péter Bálint
Bárkányi Lili
Meteor Dance TSE
Bánhidi Dániel
Czetl Fanni
Galaxy RRC
Király Ádám
Csuhai Vivien
Rock and Magic SE
Jonas Brauer
Megyesi Veronika Rock and Magic SE
Island Rock Csepel
Kovács Bence
Oravecz Zsófia
TSE – Rock and Magic
SE

Rock 'n' Roll - Junior
Rock 'n' Roll - Junior
Rock 'n' Roll - Junior
Rock ’n’ Roll – MC Contact
Rock ’n’ Roll – MC Contact
Rock ’n’ Roll – MC Contact
Rock ’n’ Roll – MC Contact

Németh
Zorka HUNGARockY TE –
Dorka
Galaxy RRC
Mercs Gréta
Tornádó TSE

Rock ’n’ Roll – MC Free

Mészáros Gábor

Lengyel Bonita

Rock ’n’ Roll – MC Free

Karácsony Zsolt

Szabó Nikoletta

Kategória
Rock 'n' Roll Formations - Girls
Rock 'n' Roll Formations - Girls
Rock 'n' Roll Formations - Girls
Rock 'n' Roll Formations - Girls
Rock 'n' Roll Formations - Girls

Formáció neve
Party Team
Chirio
Brill
Selection
Jackpot

Rock 'n' Roll Formations - Girls

The Royal

Rock 'n' Roll Formations - Girls
Rock 'n' Roll Formations - Girls
Rock 'n' Roll Formations - Ladies
Rock 'n' Roll Formations - Ladies
Rock 'n' Roll Formations - Ladies
Rock 'n' Roll Formations - Ladies
Rock 'n' Roll Formations - Ladies
Rock 'n' Roll Formations - Ladies

Atomic
Fame
The Szupergirls
Sol Invictus
Ladies
High Five
What Else
Baby Dolls

Rock 'n' Roll Formations - Ladies

The Force

Rock 'n' Roll Formations - Juniors

Home Alone

Rock 'n' Roll Formations - Juniors

Force

Rock 'n' Roll Formations - Juniors
Egyhangúlag elfogadva

Vis Amoris

Négy Muskétás SE –
Rock and Magic SE
DancEarth TSE – RÓK
and Roll SE

Tagszervezet
Rock and Magic SE
Rock and Magic SE
Rockin’ Board TSE
Acro Dance SE
Rock and Magic SE
Meteor Dance TSE –
Musztáng SE
Masters SE – Tornádó TSE
Island Rock Csepel TSE
Rock and Magic SE
Musztáng SE
Rockin’ Board TSE
Acro Dance SE
Tornádó TSE
Kid Rock and Roll SE
Tornádó TSE
Rock and Magic SE – Rockin’
Board TSE
Rockin’ Board – RÓK and
Roll SE
Musztáng SE

80/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 10/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve úgy határozott, hogy a Spartan Dance Sportegyesületet felveszi a tagjai közé.
Egyhangúlag elfogadva
81/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 11/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Alexandra Chioreanu Román Táncsport
Szövetséghez történő átigazolásához.
Egyhangúlag elfogadva
82/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 12/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve úgy határozott, hogy a Metropolis Dance Sportegyesületet felveszi a tagjai közé.
Egyhangúlag elfogadva

83/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 13/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Nicole Slobodova Cseh Táncsport Szövetséghez
történő átigazolásához.
Egyhangúlag elfogadva
84/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 14/2019-II számú elnöki döntését
megerősítve úgy határozott, hogy a 2019. évi rendes közgyűlését 2019. május 15-én tartja.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. május 24.
Egyhangúlag elfogadva
Zsámboki Marcell: Következő az Alapszabály módosítási javaslat. Ezt is megkaptátok
korábban, drivera fel lett töltve. 2 dokumentum. Az egyik a szabályzat átvezetése, a másik pedig
a szervezeti felépítésre vonatkozó javaslat.
A másfél héttel ezelőtti közgyűlésen elfogadásra került a 3. szakág megalapítása Autentikus.
Modern és Divattáncok néven. A gondolat az, hogy ez a szakág is képviseltesse magát az
elnökségben. Májusban a tisztújító közgyűlésen ennek fényében kellene választani, ha sikerül
ezt megvitatnunk. Sikerült áttekinteni a javaslatot?
Ha először a struktúrát nézzük, láthatjátok, hogy a tervek között az szerepel, hogy egy kisebb
elnökségi létszámmal dolgozzon a szövetség. 7 tagú elnökségről lenne szó. Versenytánc
szakágért felelős alelnök és akrobatikus rock and roll szakágért felelős alelnök új pozíciók
lennének. Az alelnöki szinttel megkülönböztetnénk ezt a két szakágat az újtól. Ők elnökségi tag
szinten jelennének meg. A 3 szakterületnek azonos hatáskörei lennének.
Az általános alelnöki pozíció kifejezetten az elnök helyettesítésére és a gazdasági ügyek
továbbvitelére tesz javaslatot. Korábban a kommunikáció és marketing is ide tartozott. Ezt a
feladatot külön venném. Úgy láttam, hogy ez így egyben nem működött eddig. Egy
kommunikációért és marketingért felelős elnökségi tag külön pozícióban jelenne meg.
Teljesen új pozíció a nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tag. Korábban is volt szó róla,
hogy ezt a vonalat a WDSF is erősíti.
Nemzetközi delegálásokért, kapcsolattartásért, nevezésekért lenne felelős.
A harmadik szakág, mint egy elnökségi tag jelenne meg. Azokkal a jogosítványokkal jelenne
meg, mint a két szakági alelnök.
Van három jelenlegi pozíció, ami a szakági bizottságba kerülne le. Mindkét terület
pontozóbírókért felelős tagja, az oktatásért felelős, szabadidő és fogyatékos sportért felelős és
a sportolókért felelős pozíciók. Összesen tehát 5, nem 3.
Természetesen nem tűnnének el ezek a feladatok, hanem az egyes szakági bizottságokban
kerülnének elő. Eddig is voltak ebből olyanok, amik a bizottságok munkájába jelentek meg.
Az összes feladat, ami eddig az elnökségben jelent meg ezen pozíciók kapcsán, azok a szakági
bizottságokhoz kerülnének. Így megerősített bizottságokról lenne szó. 3-7 fős bizottságokról
beszélünk.
Az én elképzelésem szerint a szakági bizottságokban is egy-egy területért felelős tagok
lennének. Nem csak a vezetőnek lennének konkrét feladatai. Pl pontozóbírókért felelős szakági
bizottsági tag lenne, válogatott keret kiválasztására, edzések megszervezésére stb. külön-külön
emberek jelennének meg.
A szakágon belül a versenyrendezésekért felelős, továbbképzésekért felelős, pontozóbírókért,
számlálókért felelős, utánpótlásnevelésért felelős, formációkért felelős bizottsági tagok

lennének. Ezt én a versenytáncra vetítettem le. Az akrobatikus rock and roll is meg tudja
határozni a saját területére.
Kis Katalin: Szerintem hasznos lenne, ha majd a szakágak vezetői leülnének és együtt
kialakítanák ezeket a pozíciókat. Szerintem ez a brainstorming mindenkinek hasznos lenne.
Zsámboki Marcell: Igen, és az nem biztos, hogy minden szakágban azonos létszámú
bizottságra lenne szükség. A versenytánc szakághoz még a kerekesszékes és szabadidősport
szakterület jönne.
Bevezetésre kerülne a koordinációért felelős szakági igazgató pozíció. A szakág vezetője lenne
ő. Lenne tehát 3 igazgató, aki az egész területét összefogja és irányítja. Ő nem lenne elnökségi
tag, de kötelező jelleggel részt venne az üléseken. Úgy, ahogy az adott szakág elnökségi tagja
is ottlenne a bizottságikon.
A javaslatban szándékosan úgy fogalmaztam, hogy az elnökségi tagok munkájukért díjazásban
részesülhetnek. Az elképzelés az lenne, hogy akik a szakági igazgatók, ők kapjanak a
munkájukért díjat, hiszen ők végzik a legtöbb feladatot. Ez a pont 2020. január 1-től léphetne
hatályba, hiszen 2019-re nekünk elfogadott költségvetésünk van. Ez alapján kell kifizetnünk a
dolgokat. Persze ha úgy lenne pénz, akkor az elnökségi tagok is kaphatnának, ezt nem zárja ki
a szabályzat.
Lehet egy olyan kérdés, hogy ezek az igazgatók lehetnének elnökségi tagok is.
Kis Katalin: Azért is lenne jó, ha ezek a szakági igazgatók kapnának díjazást, mert ezáltal
felelősségre vonhatók. Ha ingyenesen csinálja valaki, akkor elég nehéz ösztönözni, hogy
csinálja. Az ember akár 5 Ft-ért is szívesebben dolgozik.
Zsámboki Marcell: Igen, mert akkor szerződést kötünk vele, amiben benne van, miket kell
teljesítenie.
A többi területen nincsen változás. Ez az alapkérdés végül is, hogy ezt a struktúrát így, vagy
valami változtatással el tudjuk-e fogadni? Akkor eszerint kell az alapszabály összes pontját
átvezetni. Én ez alapján ezt már meg is csináltam. Nem maradt ki egy feladat sem, esetleges
máshová kerültek. Egy kisebb, hatékonyabb elnökséget lehetne szerintem így működtetni és
megerősített szakágakat. A szakági bizottságokba az eddigiekhez hasonlóan az elnökség
delegálná a tagokat.
Dióhéjban ennyi, várrom a hozzászólásokat, javaslatokat, észrevételeket.
Kacsa.
Kis Katalin: Én úgy gondolom, hogy most ezek az új pozíciók (kommunikáció, nemzetközi
kapcsolatok) nagyon fontosak. A WRRC-nél is elkezdtünk ezeken dolgozni és eszméletlen
nagy sikere van. Mióta aktívan működnek ezek a területek, azóta nagyon sokat léptünk előre.
Az új emberek nagyon hatékonyak. Ezzel a szerkezettel azért látszik, hogy az újak csak
képviselve vannak, nem átveszik a hatalmat.
Bíró Csaba: Egy szavazatuk van, mint bármelyik alelnöknek.
Kis Katalin: Nincs több pozícióra lehetőségük. Ha meg a következő években jól dolgoznak,
akkor megérdemlik, hogy feljebb törjenek. Aki dolgozik, annak kell ott lennie.
Ők akkor tudnak majd belépni, ha megvan az Alapszabály.

A kommunikációs elnökségi tag feladataihoz tartozhatnának ilyenek például, hogy a
sportágválasztó, aminek nem igazán volt eddig felelőse. Össze tudná állítani a promóciós
anyagokat, megjelenéseket. Ez eddig egy hiányzó dolog volt.
Törökgyörgy József: Régebben már volt kísérlet a szövetségnél, hogy legyen ilyen személy,
de akkor beletört a bicskánk. Meg kell találni azt a személyt, aki a közösségért csinálja. Az új
dolgokra mindig kiemelten figyelni kell, át kell gondolni, hogy az működjön. Az lenne a jó, he
olyanok lennének, amik a WDSF-nél is megvannak.
Zsámboki Marcell: Igen, ezek a területek ott is ugyanúgy megvannak.
Kis Katalin: A WRRC-nél is hasonlóan van. Most ott kifejezetten úgy lett, hogy
kapcsolattartók vannak. Erre felelősöket kérünk az országoktól.
Horváthné Krizsa Mária: A nemzetközi kapcsolatok ugyanilyen hasznos lehet. Ez a két
pozíció nagyon fontos.
Törökgyörgy József: Eddig a sportolók értékelték, hogy foglalkozik velük a vezetőségtől. Ha
a sportolókért felelős elnökségi tag pozíció megszűnne, az negatív dolog lenne.
Zsámboki Marcell: Lenne ilyen tag, csak a szakági bizottságokban. Minden szakágnál lenne
külön személy erre. A saját szakáguknál így jobban tudják magukat képviselni.
Papp Viktor: Ide kapcsolódik az én pozícióm is. Ez az oktatásért, képzésért felelős elnökségi
tag pozíció. Ezt szerintem nem lehet jól csinálni. Sem én, sem korábban a Szilvi sem csinálta
jól szerintem. Örülök, hogy ez is a szakágakhoz kerül, mert ott látjuk igazán, hogy mi a valós
történet. Ezt a pozíciót nem lehet jól csinálni.
Bíró Csaba: Arra gondoltam, hogy esetleg végig mehetnénk az egész Alapszabályon.
Zsámboki Marcell: A vastaggal írott rész az, ami új. Nézzük végig. Pluszba lett berakva, hogy
az MTáSZ törli a tagszervezetei közül azt, aki egymást követő két évben nem vesz részt az
MTáSZ versenyrendszerében, nem indul egy versenyünkön sem. Sok olyan tagunk van, aki
ugyanúgy kiveszi a részét a döntésből, szavaz, de egyáltalán nincsenek versenyzőik.
Horváthné Krizsa Mária: Ha akartok számszerű adatokat, én átnéztem. A rockynál egy van,
de a versenytáncnál 25 egyesületnek nincs versenyzője és 10-nek nem volt az elmúlt 6 évben
sem táncosa.
Juhász Péter: Azért a szakszövetség életébe azok szóljanak bele, akik versenyeztetnek.
Zsámboki Marcell: Azt az ügyvéddel kell egyeztetni, hogy a hatálybaléptetésnél kell-e valami
kitétel, hogyan kell ezt hatályba léptetni.
13. paragrafus jön. Itt az a javaslat, hogy ha valamelyik szakágból kerül ki az elnök, akkor a
másik két szakág jelölhessen általános alelnököt. Pl jelölhet rockys is versenytáncost például,
csak a javaslattételi joga van a másik kettőnek.
Aztán ha megyünk tovább, akkor értelemszerűen módosulnak az elnökség létszámai, pozíciói.

Következő fontos pont az 5-ös. Eddig 3 évre lett elnökség választva. A törvény szerint 3-5 év
lehet ez az intervallum. Én 4 évet javaslok. A 3 azért nem jó, mert azon a közgyűlésen, ahol
megválasztják őket, már a következő év költségvetése is el van fogadva. Teljesen be vannak
korlátozva a lehetőségek. A 4 év ezért optimálisabb.
Aztán jön egy változás, amit ígértem. Ez a versenyvezető testületi kijelölések és visszahívások.
Ez elnökségi hatáskörbe kerül.
Aztán jönnek a szakági igazgatók. Ők az elnökségi ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
Koordinál az elnökség és a szakág között.
Bíró Csaba: Eddig azért a szakági elnök szavazati joggal képviselhette a szakág álláspontját.
Így van egy ember, aki dolgozik, összefogja a dolgokat, majd átadja a döntést az elnökségi
tagnak, aki jó esetben képviseli a szakág álláspontját. Nekem jobban tetszene, ha a szakág
vezetője az elnökségben lenne. Így ő a döntésben nem vesz rész.
Kis Katalin: Ez olyan, mint máshol az elnök és az ügyvezető igazgató. Nekik is teljesen más
a feladatuk.
Egy elnökségi tagnak kevésbé átfogó tudásra van szüksége, mint a szakág vezetőjének. Neki
azonban a többi szakág dolgaira is rá kell látnia a szavazásnál. A szakági igazgatónak minden
apró dolgot tudnia kell a szakág dolgairól, azonban ő nem ismeri a többi szakág dolgait.
Zsom Olivér: De ez olyan, mintha most pl. a Mary fölött lenne valaki, ők megbeszélnek
valamit, erre jön az elnökségi tag és mindent áthúz.
Papp Viktor: Én nem tartom életszerűnek, és ezt helytelennek tartom. Nem tudom elképzelni,
hogy az elnökségi tag és az igazgató ne tudjon egy dolgot megbeszélni úgy, hogy az tiszta
legyen mikorra az elnökséghez kerül.
Kis Katalin: Ha azt csináljuk, hogy a szakági igazgató lesz az elnökségi tag, akkor az egész
egy emberen múlik. Ő elmegy a szakágba, ott megbeszélnek, majd senki nem fogja utána
ellenőrizni.
Horváthné Krizsa Mária: Ezt a szakági elnök alapvetően eddig is meg tudta tenni, ha akarta.
Zsámboki Marcell: Most, ha a koordinációs igazgató idejön, és azt mondja, hogy ők heten ezt
döntötték, akkor nem fog az elnökség ellenük menni.
Kis Katalin: Így sokkal nagyobb lenne a felügyelet.
Bíró Csaba: A szakági bizottsági elnöknek nagyon sokat kell dolgoznia. Majd idejön az
elnökségire és nem szavazhat, nem képviselheti, amit megbeszéltek. Eddig legalább
képviselhetett.
Horváthné Krizsa Mária: Az alelnöknek lényegében felügyelnie kell, nem pedig dolgoznia a
szakágban. Cserébe a többi szakág dolgaival is tisztában kell lennie. Ez így tiszta. A szakági
igazgató csak a saját területével dolgozik.

Zsámboki Marcell: Ha ez így működik, akkor én azt is el tudom képzelni, hogy 3-4 év múlva
a szakágak önálló jogi személyek legyenek. Önálló működéssel, önálló gazdálkodással.
Alapvetően ez ennek az előkészítése. A szakágak megerősítése a cél. Ne ide jöjjenek a szakág
kisebb problémái. Ha a szakágban is megvannak a konkrét feladatok, akkor számonkérhetőbb
a dolog. És ha nem működik, akkor ott a lehetőség, hogy az adott embert visszahívjuk.
Papp Viktor: Én annyit fűznék még hozzá, hogy a bizottságot az elnökség kéri fel.
Valószínűsíthető, hogy az adott szakág elnökségi tagja fog javaslatot tenni erre. Logikusan
olyan embert fog mondani, akivel együtt tud dolgozni.
Zsámboki Marcell: Hol tartottunk? 21. paragrafusnál van olyan, hogy szavazategyenlőségnél
az elnök dönt.
Az elnöki döntés ismét jön. Ahogy azt ígértem, az el lesz törölve. Ha ezt elfogadják, akkor az
ügyrendből is ki lesz törölve.
Az elképzelésem szerint a kommunikációs területre külső embert gondolnék. Aki a
kommunikációban, médiában amúgy is elismert.
A hazai rendezésű nemzetközi versenyek pontozói kapcsán javaslom, hogy a kijelölések
menjenek át az elnökségen. Eddig semmi beleszólásunk nem volt abba. De meghagyjuk, hogy
a rendezővel egyeztetni tudjon a nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tag.
34-es paragrafus jön. Itt meg van határozva, hogy a szakági bizottság mit csinál konkrétan.
Aztán van itt olyan, hogy szakmai tanácsadó testület. Például a kerekesszékesektől is gondoltam
ide valakit.
Szerintem nagyvonalakban végig mentünk mindenen.
Most szavaznunk kellene, hogy az átbeszéltek szerint ezt elfogadjuk-e. Ha igen, erre össze
kellene hívnunk egy alapszabály módosító rendkívüli közgyűlést. Azért, hogy így már ez
alapján mehessen a tisztújítás.
85/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az elnök előterjesztése alapján a helyszínen
átvezetett módosításokkal elfogadja az MTáSz Alapszabályának módosító javaslatát.
6 igen, 1 tartózkodás: BCS
Zsámboki Marcell: Rendben, akkor ez a javaslat kerül be a közgyűlésre.
86/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2019. április 18-án 14:00ra rendkívüli közgyűlést hív össze. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés
időpontja 2019. április 23. 15:30.
A rendkívüli közgyűlés napirendi pontja az MTáSz Alapszabályának módosítása.
Egyhangúlag elfogadva
Zsámboki Marcell: Nevezőprogram. A MB-n is belefutottunk, hogy probléma adódott a
számlálóprogrammal kapcsolatban. A rendezőkre és a táncosokra is komoly terhet rótt a
lebonyolítás kapcsán a probléma. Felmerült, hogy próbáljuk magunkat függetleníteni az XEK

rendszerétől és ne legyünk egy dologra utalva. Jó lenne, ha nem tennénk ki magunkat ennek a
monopolhelyzetnek. Aki kompatibilissé válna a mi rendszerünkkel, az jó lenne, ha jöhetne
számlálni.
Akit most meghívtunk a Papp Gergelyék, ők már a mostanában volt nemzetközi versenyeink
hang és fénytechnikáját többször csinálták. Ők egy igen nagy számítástechnikai cég. Vállalják,
hogy megcsinálják a szövetség nevező programját, és át is adják nekünk. Ezért nem kellene
fizetnünk sem.
Akkor behívnám, hogy bemutassa a programját.
Papp Gergely bemutatta azt az 1.0 nevező szoftver tervezetet, amely hosszú távon megoldhatja
az MTASZ önálló nevező rendszer működtetését. Igény esetén az akrobatikus r&r szakág nevező
programját is kiválthatja. Az elnökség további egyeztetést folytat az MTASZ igényeinek
megadásával Papp Gergellyel.
Zsámboki Marcell: Akkor gyorsan 2 perc szünet. Aztán behívnám Székely Attilát, mert őt is
idehívtuk 13 órára. Ne várassuk órákat. Aztán még átbeszéljük az átigazolási szabályzatokat és
az egyebeket.
Kedves Attila! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A versenytánc csoport, ahol
megjelennek a véleményeid, a mi felügyeletünk alatt is áll, ezért hívtalak ide meg. Az itt
megjelentek nagyban befolyásolják az MTáSZ megítélését is. Bármilyen infó, vélemény
megjelenik az oldalon, az egy képet alakít ki rólunk. Kötelességünk lenne a szövetség jó
megítélésének, hitelességének a megőrzése.
Én úgy éreztem, hogy azoknak a véleményeknek, amelyek oda felkerültek, azokban vannak
olyan dolgok, amik szülőktől, egyesületi vezetőktől, táncosoktól érkeztek, hogy azok igazak-e.
Én, mint elnök ott 6 pontban meg lettem szólítva. Azt gondolom, hogy ennek lenne egy
hivatalos fóruma. Az Alapszabályunk szerint is van egy hivatalos email cím, ahová bármilyen
kérdés, vélemény megfogalmazható.
Az elnöknek 10 napon belül kötelessége válaszolni a hivatalos úton érkezett megkeresésekre.
Olyan kérdések is voltak a csoportban, amiket nem érzem, hogy közöm lenne hozzájuk.
A facebookon való válaszom szerintem úgyis generált volna további kommenteket. Kérdésem,
hogy az ott megfogalmazott kérdéseket továbbra is fenntartod-e? Szeretnéd, hogy erre választ
kapj? Természetesen, ha megérkezik hivatalosan, akkor arra választ fogsz kapni.
A facebookos véleménynyilvánításod demoralizálja a táncosok, szülők, kollégák hozzáállását,
véleményét. Ezügyben kértem, hogy légy kedves elmondani, miért adsz egy ilyen felületet a
kérdéseidnek, véleményeidnek. Itt kételyt ébresztesz az emberekben.
Ezeket a témákat egy facebook csoportban szerintem nem lehet megbeszélni.
Székely Attila: Én úgy gondolom, hogy vagyok olyan egyenes, hogy ezt a facebook csoportot
arra használom, amire kitalálták. Manapság már nem csak az email és a hivatalos formulák,
ahol folynak a beszélgetések. Én kérdeztem, és valószínűleg ott borult ki a bili, hogy egyszerűen
egyre több olyan kérdés érkezik nekem is a bizonyos kérdések kapcsán. Sok hívást kaptam a
kérdések kapcsán, másokat én hívtam, hogy ne félinformációkból vonjak le következtetéseket.
Azért volt kicsit furcsa a helyzet, mert én végig kérdeztem azokat a kérdéseket, amiket sokan
feltettek nekem is, valamint tapasztaltam, amikor ottvoltam. Néha nem hittem a szememnek
vagy a fülemnek.

Ezt a levelet szerintem mindannyian olvastátok. Azt gondolom, fenntartom a kérdéseket, mivel
ezek eléggé fajsúlyos témák. Beszéltem telefonon az egyik érintettel, Ovidiu úrral. Az a
beszélgetés számomra csak megerősítette azt, hogy ezeket a kérdéseket fel kell tennem. Az
informátoraimat nyilván nem akarom megnevezni, mert nem akarom a negatív hatást feléjük.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a kérdéseket nem az elnökségnek tettem fel, hanem konkrétan
neked. Az elnökség és az elnök nem feltétlen fedi egymást.
Egyszerűen olyan furcsa dolgok történtek, amiket nem tudok hova tenni. Az elmúlt egy évben
szerintem történt sok dolog, amit megkérdeztem, és nem csak nekem szúrja a szememet. Az a
baj, hogy úgy érzem, én vagyok az egyik olyan ember, akibe bele lehet rúgni, de az én klubom,
nevem kevésbé sérül azokban a szituációkban, amit más nem mer felvállalni. Én nem akarok
trójai faló lenni, de azt gondolom, hogy a többiek nem mernek megszólalni.
A van és a lehetne helyzet abban különbözik, hogy vannak, akik kiélvezik a van lehetőségét, és
nem akarnak azzal foglalkozni, ami lehetne.
Zsámboki Marcell: Ezek a kérdések nem a te problémáidat fogalmazzák meg, ezek egy-egy
egyesület, személy által megfogalmazott problémák. Nem is bíztattad az egyesületeket, hogy
pl. Horváthné Berta Ágota, kérdezd meg, hogy a Savaria Nemzetközi Táncversenyt miértnem
Ti rendezitek? Mert tudom, hogy például beszéltél Faludiné Lovas Henriettel és átértékelted azt
a pontot, amit írtál, miután az információ birtokába kerültél.
Székely Attila: Ez egy kérdés a többől.
Zsámboki Marcell: Szívesen végigkérdezem mindet. Mert itt a hiteles információ birtokába
kerültél és át tudtad értékelni, miután az érintett elmondta a valós információkat.
Székely Attila: Az, hogy a Henriettel beszéltem kétszer, az a kérdésemet nem változtatta meg.
Beszéltem a Rimányi Judittal, Ágotával, Henriettel, tehát ismerem a három különböző
véleményt. Összeraktam az információkból egy dolgot.
Zsámboki Marcell: Rendben. Miután összeraktad, azt már nem írtad le, hogy megtudtam, hogy
Szombathely polgármestere hogyan döntött. Egy polgármester döntését kérdőjelezed most meg.
Kis Katalin: Elnézést, én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ez jót tesz a mi sportunknak?
Én nem tudom milyen háborúk vannak itt, mert én elkezdtem olvasni, de rájöttem, hogy ez
olyan, mint egy bulvárlap. Ez a mi sportunknak a lehető legrosszabb. Miért nem tudunk erre
találni egy fórumot?
Most a rockynál is voltak dolgok, amik bizonyos embereknek nem tetszettek. Csináltunk egy
szakmai fórumot, ahol mindenki föltehette előtte a kérdéseit. A megszólított felkészült rá, és
ott megvitattuk. A kérdések 99%-a megnyugvást hozott. Megtudta mindenki az okokat.
Én meg vagyok döbbenve, mert a tánchoz nekem az illemtan is hozzátartozik. Le vagyok
döbbenve, hogy miért kell nekünk kiteregetnünk ezeket a szennyeseket. A lehető legrosszabb
képet mutatjuk magunkról és én nem állítom, hogy kinek van igaza. Egy anyuka, gyerek, bárki
lehet tagja a csoportnak. Az mit fog képzelni rólunk? Kik vagyunk mi? Ettől legyünk
elegánsabbak, profibbak. Csak ennyit kérnék, mert így magunkat minősítjük.
Az ott leírtakat nem olvastam végig, mert ez nem a megfelelő megoldás. A problémákat meg
kell oldani, de találjunk erre egy elegáns megoldást.

Székely Attila: Több mindent érintettél a kérdésben. Nálunk a szakmai fórum szerintem nem
úgy működik, hogy bárki bármilyen véleményt meg tud fogalmazni anélkül, hogy később a
versenyen ne igya meg a levét. A másik, hogy aki nekem szegezi azt a kérdést, hogy ez az egész
cikk, amit írtam nem tartja be az illemszabályokat és nem próbál lehetőséget adni. Én hívtalak
többször a közgyűlés előtt is Marcell telefonon. Ez a telefonbeszélgetés nem jött létre. Ezeken
a fórumokon én igenis beleállok, és használom ezeket arra, amire kitalálták.
Abban a helyzetben, amikor az ember a magánéletében kap támadást, a feleségével, aki 30
évvel fiatalabb nálam, ez nem titok. Ha olyan támadásokat kap, amilyeneket, akkor azt
gondolom, te is felvennéd a kesztyűt és ezzel az a baj, hogy nálam ez a momentum verte ki a
biztosítékot. úgy gondoltam, hogy akkor tegyük nyilvánossá ezt az egészet. Ezt az emailt
senkinek nem mutattam meg, de higgyétek el, van az a pont, amikor más hangnem kerül elő
Székely Attilától.
Kis Katalin: Maximálisan elfogadom, hogy van az a pont és erre pontot kell tenni, de ne a
táncsport szövetség kárára. Még akkor sem, ha ez esetleg a Marcell személyét illeti, mint elnök.
Ezt kettőtök között kell lemeccselni, nem a táncosok orra előtt. Én csak ezt mondtam, nem azt,
hogy illetlen voltál, vagy bármi ilyesmi. Ne a táncosok és a szövetség lássa ennek a kárát.
Horváthné Krizsa Mária: Csak annyi, hogy minden válogatott edzésen tartunk szakmai
fórumot mi is. Itt el lehet mondani a véleményeket. És van olyan, aki minden alkalommal fel is
teszi a kérdéseit. Például a Kemény Tomi és Nóri. Nem gondolom, hogy bármi hátrányuk
adódott volna ebből versenyzői vagy egyesületi szinten. Vannak, akik minden alkalommal
kérdéseket tesznek fel. Nem feltétlen kedves kérdéseket. Szépen megfogalmazott, de fontos
kérdéseket. Nem gondolom, hogy ebből hátrányuk származna.
Zsámboki Marcell: Kettő fórumot vezettünk eddig Maryvel. Minden kérdésre válaszoltunk
szülőnek, edzőnek, táncpedagógusnak, edzőnek, táncosnak. Mindenki ott volt. Nem tudom
miért feltételezed, hogy ha érkezik egy kérdés, akkor innen retorziót alkalmazunk amiatt.
Nevezz meg bármi olyan esetet, hogy ez előfordult.
Székely Attila: Nem nevezek meg senkit. Vagyok olyan józan, hogy nem mártok be másokat.
Higgyétek el nekem, hogy ha én elmondom a negatív véleményemet, az egy dolog, de vannak,
akik nem merik elmondani. Én az a típusú ember vagyok, aki elfogadja a másik véleményét.
Az a probléma, hogy nem találjuk azt a megoldást, ami az egészet elősegíthetné. Az
elnökségben az a fura helyzet, hogy vannak olyanok, akik mást mondanak nekem telefonban
és mást mond a nagyközönség előtt. Ezzel nem tudok mit kezdeni.
Én tényleg azt látom, hogy a rock and roll társaság sokkal jobban működik ebben a
szituációban. Biztos van sárdobálás, de valahogy mégis jobban összetart.
Zsámboki Marcell: Nekem olyan kérdésem lenne, hogy ha ezekre a kérdésekre, ami engem
érint vagy a szövetséget érinti, választ adok, akkor még mindig ott lesz a másik oldal, nem
fogod elfogadni. Ültessük le ide azokat, akiktől ez a kérdés tényleg jön. Horváthné Berta Ágota,
Rimányi Judit, Szatmári-Nagy Szilvia stb. Jöjjenek ide, üljön itt az elnökség, és beszéljük meg
a dolgokat.
Így most, te kapsz egy választ tőlem, amire azt fogod mondani, hogy ezt mondta Zsámboki
Marcell. Ezt kirakod. Erre kapsz 15 telefont, hogy de nem így van. Így nem védtem meg az
igazamat, nem tudod, hogy nekem van igazam, vagy a másiknak.

Szerintem csak annak van értelme, ha ténylegesen leülünk azokkal, akiknek problémája van.
Az nem megoldás, ha én megírom a választ neked. Ami meg nem rám tartozik, azt az érintettel
kell megbeszélni. Azt én hárítani fogom.
Papp Viktor: Kezdek képbe kerülni, hogy itt azért nem olyan nagy tömegeket érintő dolgokról
van szó. Szerintem azonban ezeket nem az elnökség előtt kell elrendezni. Úgy gondolom, hogy
az érintetteknek kell megvitatni. Bármennyire is modern világ, ez a facebook szerintem a
kommunikáció legaljasabb formája. Az, hogy én nem tudok a szemedbe nézni és elmondani a
véleményemet, az nem jó. A személyes kommunikáció szerint sokkal egyenesebb. Ezeknek a
sérelmeknek így soha nem lesz vége.
Zsámboki Marcell: Ha a kérdések mögötti tagszervezeteket, kollégákat vállalod, hogy ide
vagy máshová leültetjük, én képviselem magamat. Mindent megvitathatunk hosszan, míg
mindenki választ kap. Valószínűleg még így is lesz, ami nem tetszik majd az adott embernek.
Én teljesen nyitott vagyok erre, de azt ne várd, hogy én erre a 6 pontra 6 választ adok és az majd
megint kikerül a versenytánc csoportba.
Kis Katalin: Ezekről a konfliktusokról az előző elnökségben hallottam először. Szerintem a
felek itt úgy élik meg, hogy nekik van igazuk. Hisznek ebben, ezért ezekre a gyűrűző
konfliktusokra már nincs megoldás. Ezeken egyszerűen túl kell lépni. Ezt visszafelé nem lehet
módosítani. Évek óta mindenki abban él, hogy neki van igaza, és ezt nem lehet módosítani. Se
a Marcell nem fogja máshogy gondolni, se a másik oldal.
Itt egy elhatározás kell, hogy ha a táncsportért akarunk dolgozni, akkor közösen kell valahogy
dolgozni. Ne azt keressük, hogy kinek volt jobban igaza, hanem tegyünk lépéseket, hogy előre
tudjunk haladni.
Székely Attila: Ennél az asztalnál most itt ültök 9-en és én egyedül képviselek egy álláspontot.
Így könnyű vitatkozni.
Azt Marcellnek is el kell ismerni, hogy tavaly, a MB egyik napján én odamentem hozzá, azt
mondtam, legyen békejobb. Kezet nyújtottunk, megbeszéltük. Azóta történtek olyan dolgok,
hogy azt gondoltam, ez a kézfogás semmis.
Ovidiu úrral is találkoztam emiatt. Egy kávézóban beszélgettünk egy órát és megállapítottam,
hogy nem fogjuk valószínűleg megváltoztatni egymás véleményét. Az én oldalamról az én
baráti jobbom ottvolt. A közgyűlésen a megjegyzések azonban újra kihúzták nálam a gyufát,
mert szerintem így nem lehet csinálni.
Zsámboki Marcell: De Attila, a 6 kérdésből egy sem szólt arról, ami a mi lehetséges
konfliktusunk. Ha egy éve kezet fogtunk, akkor az én részemről semmi nem változott azóta.
Semmi olyat nem tettem feléd, ami felrúgta volna azt a korábbi konfliktust, amit mindenki tud,
hogy 3-szor olyan megjegyzést tettél nyilvánosan, amilyet tettél. Egy közgyűlésen ezt még
háromszor elismételted. Föl kellett szólalnia a tagszervezeti képviselőnek. És lezártuk, majd
van 6 kérdés, ami nem arra vonatkozik, amiért kezetfogtunk. Akkor most ki felé vannak a
kérdések? Feléd mi? Azt mondtad, hogy nem azért, mert nem voltál az idei MB-nak a
műsorvezetője. Ezt el is hittem. Akkor nem tudom, hogy mi.
Székely Attila: Ezzel az érveléssel nem tudok és nem is akarok vitatkozni. Azt gondolom, hogy
megtettem azt a lépést, amit kértetek és bejöttem ide. Tudtam, hogy itt lesztek 9-en és nem

fogjátok az én véleményemet osztani, mégis megpróbáltam diplomatikusan, normálisan
elmondani a dolgaimat.
Zsámboki Marcell: Én úgy érzem, hogy te már abszolút a privát szférába lépsz be a nagy
nyilvánosság előtt. Hogy kapcsolódnak ide a szövetség ügyeihez? Határozottan visszautasítom,
hogy egy csoportban, amit az MTáSZ tart fenn, személyeskedő, oda nem tartozó témákban
egyoldalúan nyilváníts véleményt. És ehhez tartoznak az oda írt kommentek is. És valóban.
Nem ez a fórum, ami erre való. Azt változatlanul mondom, hogy ezeket a kérdéseket, amiket
feltettél, ha fenntartod, akkor az érintettekkel leülök és ami engem érint, azt megválaszolom.
Székely Attila: Én azt gondolom, hogy bizonyos dolgok megtörténtét senki nem vonja
kétségbe. Sem a te oldalad, sem az én oldalam. Bizonyos dolgokról nem is tudom bebizonyítani,
mert csak azt tudom, amit hallottam. Ez itt a táncsport és a sportba nekem nem fér bele, hogy
VB címeket vegyünk pl.
Zsámboki Marcell: Nem vásárolt senki. Az érintett egyesület 2 táncosa teljesen ki van akadva,
hogy valaki fizetett az ő 6. helyükért? Most egy olyan dologba nyúltál bele, amivel a
versenytáncba mindent megkérdőjelezel. A felkészültséget, a sportszerűséget, a pontozás
tisztaságát, mindent. Utána az a gyerek odaáll az edzője elé és megkérdezi, hogy én tényleg
nem voltam 6.? Mert Székely Attila leírta, hogy itt valami történt?
Székely Attila: Csodálkoznál, hogy ezek az infók honnan jutottak el hozzám.
Köszönöm a meghívást. Én azt javasolnám Marcell, hogy előre meghatározott helyen
csináljunk egy nyílt vitát.
Zsámboki Marcell: Én azt mondom, hogy legyenek ott az érintettek. Ne 125 más ember, aki
hallott róla, hanem mondja el az érintett. Zsámboki Marcell, nekem ez a problémám…
Székely Attila: Rendben, ebbe nem megyek bele. Köszönöm a meghívást, 9-etek ellen
próbáltam érvelni.
Zsámboki Marcell: Senki nem támadott. Üljünk le egy asztalhoz azokkal, akik érintettek a
kérdésekben.
Horváthné Krizsa Mária: Ati, ha megengedsz még egyet. Úgy, hogy mi beszéltünk. Azt
mondod, hogy itt vagyunk 9-en ellened.
Miért érzed, hogy ellenségesen ülnénk veled szemben? Én nem érzem a saját nevemben, hogy
ellenséges lennék veled.
Zsámboki Marcell: Én is úgy érzem, Kezet fogtunk egy éve, és most hozod más emberek
véleményét. Vállalod mások helyett a konfliktust.
Székely Attila: Köszönöm, hogy itt lehettem, Szervusztok.
Zsámboki Marcell: Na bocsánat, még gyorsan. Az átigazolási szabályzat kapcsán még
mindenképp kell döntenünk. Utána meg az egyebek még.

Átigazolási szabályzat. A korábbi elnökségi ülésen kaptam egy feladatot, hogy dolgozzam át
és egyfajta kompromisszumos javaslatot tegyek a szabályzat 1-es számú mellékletére az
összegekre vonatkozóan. Erről volt egy véleményezés, Csaba és Olivér elmondták korrekten a
véleményüket. Szavazás nem volt róla. Majd volt egy módosító javaslat a táblázat kapcsán.
Fönt van az általam javasolt, illetve az akrobatikus rockys oldal módosítási javaslata. Ha még
beszélnénk erről, akkor mondjátok, ha nem, akkor szavazzunk róluk.
Kis Katalin: Esetleg azt még bele kellene vennünk, hogy ha az egyesület kirúgja a gyereket
valamilyen okból (pl. nem jön ki a szülővel), akkor ő kérhet-e bármilyen összeget?
Bíró Csaba: Nem.
Zsámboki Marcell: Akkor a kérdés most az, hogy a módosított javaslatot elfogadja-e az
elnökség? Az elsőről ugye már beszéltünk, hogy nem támogatjuk, most ennek a módosítását
nézzük.
87/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSz
IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT-ának módosítását.
A módosított szabályzat 2019.04.04-én lép hatályba.
5 igen, nem: BCS, ZSO
Kis Katalin: Itt azonban még ott van, hogy mikor kérhet az egyesület pénzt, ha kiteszi a
gyereket.
Zsámboki Marcell: Az egyesület saját alapszabályának kell kimondani, hogy mi alapján
rúghatja ki a gyereket az egyesületből. Ha abban vétkes, akkor itt felmerülnek jogi kérdések.
Ha megszűnik a jogviszony úgy, hogy a táncos nem követett el szabálytalanságot, akkor nem
kérhet pénzt az egyesület. Ha ők nem írják be a versenykönyvbe a tagsági viszony végét, akkor
majd a szövetség beírja.
88/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére úgy
határozott, hogy a Kozmosz Egyesületet törli a tagszervezetei közül.
89/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Prestige Tánc és
Sportegyesületet felveszi a tagjai közé.
Horváthné Krizsa Mária: Itt az van, hogy bejött a kérelem időben, de valamiért a SPAM-be
került nálam. Van a keretben hely, nem befolyásol semmit, jogos a kérelmük. Ez a Szilvertől
külön téma.

90/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős
elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja a 2019. évi versenytánc válogatott keret
módosítását.
Egyhangúlag elfogadva
Horváthné Krizsa Mária: A másikat azt Szatmári-Nagy Szilvia kérte jóval határidőn túl.
Előtte írt nekem, hogy ő nem látja a válkert, ezért nem tudja kit kell kérvényezni. A szabályzat
egyértelműen leírja, hogy ki az, aki kérvény alapján kerülhet be. Több egyesülettől be is
érkezett a megfelelő kérelem. A Szilvertől nem.
Ugyanakkor a páros megérdemli, jó páros ott vannak a versenyeken, kaptak ösztöndíjat, amit a
válker órákon használhatnának. A páros nem tehet róla, az edző hibázott. Szívem szerint
engedném őket a keretbe.
Zsámboki Marcell: Igen, ez megint olyan, hogy átlépjük a szabályzatot, ha ezt engedélyezzük.
Utána az fog jönni, hogy megszavaztattam olyat, ami nem szabályos. Én azt mondom, hogy az
a biztos, ami szabályos.
Horváthné Krizsa Mária: A szülő hívott fel elsőre. És szívem szerint eddig is támogattam,
ahogy a sportösztöndíjat is megkapták. Az edző hibázott alapvetően.
Zsámboki Marcell: Méltányossági kérelmet írt vagy simán kérelmet? Sima kérelemre azt
mondom, hogy nem. Ha ezt megszavazzuk, akkor 30 másik egyesület is megírhatja határidő
után az ő kérelmét.
14:22-kor Bíró Csaba távozott
91/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy elutasítja a Szilver TSE
határidő után beküldött válogatott keret tagságra vonatkozó kérvényét.
Igen: HKM, ZSO, PV, Nem: ZSM, Tartózkodás: JP, KK
Zsámboki Marcell: Jó, megyünk tovább.
92/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére úgy
határozott, hogy a Palota Táncművészeti Iskola Közhasznú Sportegyesületet törli a
tagszervezetei közül.
Egyhangúlag elfogadva
93/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendező kérelmére, valamint az akrobatikus
rock and roll szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott,
hogy a 2019. május 25-ei Országos Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny időpontját 2019.
június 2-ára módosítja.
Egyhangúlag elfogadva

94/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág
versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy 2019. április
28-án és 2019. június 2-án megrendezésre kerülő országos táncversenyeken a korábbi
kategóriák mellett páros formációs kategóriában ír ki versenyt.
Egyhangúlag elfogadva
95/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős
elnökségi tag előterjesztése alapján a 2019. május 11.-én Salaspils-ban megrendezésre
kerülő WDSF Latin Európa-kupára a Zerjav Miha és Karcagi Laura (Valcer TS, Debrecen –
Stúdió2000 TSE, Kiskunhalas) párost delegálja, tartalék páros: Hidi Balázs és Kis Violetta
(Valcer TS, Debrecen – Szilver TSE, Szentes).
Egyhangúlag elfogadva
96/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős
elnökségi tag előterjesztése alapján a 2019. május 11.-én Salaspils-ban megrendezésre
kerülő WDSF Standard Európa-bajnokságra első helyen a Fodor Norbert Csanád és Vaszi Réka
Beáta (Szilver TSE, Szentes) párost, második helyen Bencze István és Prozlik Anna (Szilver
TSE, Szentes) párost delegálja. Tartalék párosok: Szalai Dénes Ferenc és Balla Petra (Pro-Art
TS, Kistelek), Rónyai Zoltán és Busa Dóra (Szilver TSE, Szentes). A Szövetség az első helyen
delegált páros számára 50 000 forint, a második helyen delegált páros számára 25 000
forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez.
Egyhangúlag elfogadva
97/2019(IV.03)
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős
elnökségi tag előterjesztése alapján a 2019. május 25.-én Párizsban megrendezésre
kerülő WDSF Latin Európa-bajnokságra első helyen a Andrea Silvestri és Váradi Martina
(Valcer TS, Debrecen) párost, második helyen Zerjav Miha és Karcagi Laura (Valcer TS,
Debrecen – Stúdió2000 TSE, Kiskunhalas) párost delegálja. Tartalék párosok: Hidi Balázs és
Kis Violetta (Valcer TS, Debrecen – Szilver TSE, Szentes), Pellei Mihály és Tóth Enikő (ProArt TS, Kistelek). A Szövetség az első helyen delegált páros számára 50 000 forint, a második
helyen delegált páros számára 25 000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való
részvételhez.

