
JEGYZŐKÖNYV 

az MTáSZ elnökség soron következő elnökségi üléséről 
 

 

Időpont: 

2018. április 24. 

 

Helyszín: 

Magyar Sport Háza II. emeleti ovális tárgyaló 

 

Jelen voltak 

Sági István, elnök 

Bíró Csaba, elnökségi tag 

Juhász Péter, elnökségi tag 

Kapronczai Balázs, elnökségi tag 

Kis Katalin, elnökségi tag 

Rimányi Judit, elnökségi tag 

Papp Viktor, elnökségi tag 

Tóth Mónika, elnökségi tag 

Zsom Olivér, elnökségi tag 

Klisóczki Alexandra, főtitkár 

Törökgyörgy József, ellenőrző testület elnöke 
 

NAPIRENDI PONTOK   

1. A két ülés közötti elnöki döntések jóváhagyása  

2. Közgyűlési anyagok 

3. 2018. évi munkaterv 

4. Szabadidősport program tájékoztató (Kozma Gábor) 

5. Egyebek 

 

Sági István: Tehát akkor a szabadidős adminisztációs programról a tájékoztatót 

meghallgattuk az ülés előtt. Elkezdenénk tehát az ülést, megállapítom, hogy határozatképesek 

vagyunk, mindenki jelen van. 
 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

64/2018(IV.24)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Sági Istvánt, jegyzőkönyv vezetőnek 

Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapronczai Balázst választotta.  

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Sági István: Az egyebeknél megemlítenék két pontot, amit majd tárgyalnánk. Az egyik a közgyűlésre 

beterjesztett javaslat, a másik Jenei Éva kérelme. Ezekkel együtt szavaznánk a napirendekről. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

65/2018(IV.24)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége elfogadta az elnökségi ülés napirendi pontjait 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 



Sági István: Két ülés közötti elnöki döntések jóváhagyása. Én nem emlékszem, hogy volt olyan, ahol 

nem volt egyetértés. 

 

Zsom Olivér: A határozatoknál itt a harmadikat nem hagytuk jóvá. A rendszerben jól van, csak itt lett 

elírva. 

 

Klisóczki Alexandra: Köszönöm, javítom. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

66/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 1/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy Pallagi Renátát 2018. február 26-tól 3 hónapos próbaidővel, határozatlan idejű 

munkaszerződéssel 6 órás munkaidőben gazdasági ügyintézői munkakörben foglalkoztatja. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

67/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselők kérelme alapján a korábbi 

2/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy nem hagyja jóvá Gedovics Balázs és Szenti 

Regina (Stúdió 2000 TSE - Forma Táncsport Egyesület) standard B osztályban történő összeírását. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

68/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelme alapján a korábbi 

3/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja Mihályfi Csaba - Forgács Anna 

(Brilli-Art - Pro-Art) standard D és latin C osztályban történő összeírását. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

69/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelme alapján a korábbi 

4/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul a 2018. március 3-án 

megrendezésre kerülő dunántúli Akrobatikus Rock and Roll Területi Verseny helyszínének 

módosításához. A verseny új helyszíne: 8200 Veszprém, Kemecse utca 1. - Vetési Albert Gimnázium, 

Sportcsarnok 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

70/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 5/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy a 2018. 

március 10-én Brnoban megrendezésre kerülő WDSF Tíztánc Európa-bajnokságra a Hegyes 

Bertalan János és Farkas Boglárka (Szilver TSE, Szentes) párost delegálja. A Szövetség a páros 

számára 10.000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

71/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock’n’roll szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 6/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2018. február 24-én Sochiban megrendezésre kerülő WRRC Serdülő, Junior és Felnőtt B Világkupa 

versenyre az alábbi párosokat nevezi: 



Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Rock 'n' Roll - Juvenile Kovács Kornél Szőke Kitti Tornádó Hungary Sport Kft. 

Rock 'n' Roll - Juvenile Czetl Artúr Fülöp Tapasztó Hanna Míra Galaxy RRC 

Rock 'n' Roll - Junior Poór Dániel Bárdosi Violett Dinamik R’n’R Klub Ajka 

Rock 'n' Roll - Junior Juhász Olivér Németh Zorka Dorka HUNGARockY 

Rock 'n' Roll - Junior Meskó Patrik Attila Magyar Luca Island Rock Csepel 

Rock 'n' Roll - B class Bánhidi Dániel Czetl Fanni Galaxy RRC 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot.  

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

72/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 7/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a 2018.03.15-16-ai válogatott keretedzés és 2018.03.15-i versenytánc pontozóbírói és edzői 

továbbképzések programját, kiírását és költségvetését. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

73/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 8/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy a 

jóváhagyja a 2018-as versenytánc válogatott keret módosítását. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

74/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 9/2018-III elnöki 

döntést megerősítve úgy határozott, hogy a hozzájárul Pálfalvi József és Tóth Eszter (Dancing Queen 

TSE) D osztályban történő összeírásához. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

75/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 10/2018-III elnöki 

döntést megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Bajzek Patrik és Závecz Gabriella E osztályban 

történő összeírásához. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 



76/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 11/2018-

III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Majzik Péter És Zrupkó Zita (Szoldance 

TSE) E osztályban történő összeírásához. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

77/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 12/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyta a 2018. március 24. és 2018. június 6. közötti versenytánc versenyek pontozóbíróinak 

kijelölését. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

78/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág pontozóbírókért 

felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a 2018. március 18-án megrendezésre kerülő versenyre 

Szarvasné Kállai Márta és Horváth Márk helyett Jeges Violettát és Stieber Csabát jelöli pontozóbírónak. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

79/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 14/2018-

III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul a 2018. április 28-án megrendezendő 

Buda Open International Dance Festival 2018 kategóriáinak módosításához, és annak továbbításához a 

WDSF felé. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

80/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock’n’roll szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a a korábbi 15/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, 

hogy a 2018. április 7.-én Bourg en Bresse-ben megrendezésre kerülő WRRC Serdülő, Junior és Felnőtt 

B Világkupa versenyre az alábbi párosokat nevezi: 

Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Rock 'n' Roll - Juvenile Kovács Kornél Szőke Kitti Tornádó Hungary Sport Kft. 

Rock 'n' Roll - Juvenile Czetl Artúr Fülöp Tapasztó Hanna Míra Galaxy RRC 

Rock 'n' Roll - Juvenile Deák Hunor Szabó Alexandra Musztáng SE 

Rock 'n' Roll - Juvenile Ancsák Attila Ökrös Júlia Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll - Junior Poór Dániel Bárdosi Violett Dinamik R’n’R Klub Ajka 



Rock 'n' Roll - Junior Juhász Olivér Németh Zorka Dorka HUNGARockY 

Rock 'n' Roll - Junior Meskó Patrik Attila Magyar Luca Island Rock Csepel 

Rock 'n' Roll - B class Sevinger Dávid Gönczöl Regina KID Rock and Roll SE 

Rock 'n' Roll - B class Csortos Kristóf Csényi Fanni Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll - B class Bánhidi Dániel Czetl Fanni Galaxy RRC 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

81/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 16/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, 

hogy a 2018. május 19-20-án megrendezésre kerülő Para Dance Sport Mainhatten Cup-ra 

(Németország) a következő versenyzőket delegálja: 

Freestyle Single Class 1: Ferenczi Tünde, Ungvári Mihályné 

Freestyle Duo Class 1: Ferenczi Tünde és Mester Csiki László 

Standard Duo Class 1: Ferenczi Tünde és Mester Csiki László 

Freestyle Single Class 2: Katai Virág, Pazzagli Ágnes Rita, Sárai Rita 

Conventional Single Class 2: Sárai Rita 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot.  

 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

82/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 17/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2018. február 10-11-én megtartott akrobatikus rock and roll válogatott keretedzéseken 

felmerült plusz órákért Papp Viktornak 30 000 Ft előadói pótdíjat fizet. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

83/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 18/2018-

III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Élő Franciska (El Paso SE) Magyar 

TáncSport Szakszövetségtől a Szlovák Táncszövetséghez történő átigazolásához. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

84/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 19/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy a 

jóváhagyja a 2018. április 28-án megrendezésre kerülő Buda Open International Dance Festival 2018 

pontozóbírói kijelöléseit. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  



85/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 20/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy a 

jóváhagyja a 2018. május 12-13-án megrendezésre kerülő Főnix Kupa pontozóbírói kijelöléseit. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

86/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 21/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy 

hozzájárul a XV. Kistelek Open 2018. szeptember 22-23-án történő megrendezéséhez és annak 

továbbításához a WDSF felé. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

87/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 22/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a korábbi 26/2018(II.13) számú határozatát törli. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

88/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 23/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2018. évi közgyűlését 2018. május 14-én 16:00-tól tartja a Magyar Sport Házában. 

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés megismételt időpontja 2018. május 28. 16:00, Magyar Sport 

Háza. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

90/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 24/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagya a 2018. évi Közgyűlés napirendi pontjait és meghívóját. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

91/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock'n'roll szakág pontozóbírókért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 25/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, 

hogy a 2018.04.08.-án megrendezésre kerülő Budapest Területi Akrobatikus Rock'n' Roll táncversenyre 

Dr. Patona Borbála helyett Szabó Róbertet, Juhászné Szűcs Ildikó helyett Benedek Dórát, a 2018.04.14-

én megrendezésre kerülő Nyugat-Magyarországi Területi Akrobatikus Rock'n' Roll táncversenyre 

Tormásiné Neuwirth Anikó helyett Jegonyán Oxanát jelöli pontozóbírónak. 

A 2018.04.28-án megrendezésre kerülő Akrobatikus Rock'n'Roll Országos Bajnokságra Tálas Marcell 

helyett Horváth Andrást, a 2018.05.06-án megrendezésre kerülő Budapesti Területi Akrobatikus 

Rock'n'Roll táncversenyre Nagy Zoltán helyett Tálas Marcellt delegálja számlálónak 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

92/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a korábbi 26/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, 

hogy a Corso Tánc Sportegyesületet felveszi a tagszervezetei közé. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 



Elnökségi határozati szöveg javaslat  

93/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 27/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy a 2018. 

június 9-én Bécsben megrendezésre kerülő WDSF Formációs Latin Európa-bajnokságra első 

helyen a Savaria TSE formációs csapatát, második helyen a Gála TE formációs csapatát delegálja. A 

Szövetség az első helyen delegált csapat számára 125.000 forint, a második helyen delegált csapat 

számára 62.500 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való  

részvételhez. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

94/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 28/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy az akrobatikus rock’n’roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése 

alapján a 2018. április 21.-én Krakkóban megrendezésre kerülő WRRC Serdülő, Junior, Felnőtt B és 

Top 10 Main Class Világkupa versenyre az alábbi párosokat nevezi: 

Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Rock 'n' Roll - Juvenile Kovács Kornél Szőke Kitti Tornádó Hungary Sport 

Kft. 

Rock 'n' Roll - Juvenile Czetl Artúr Fülöp Tapasztó Hanna 

Míra 

Galaxy RRC 

Rock 'n' Roll - Juvenile Deák Hunor Szabó Alexandra Musztáng SE 

Rock 'n' Roll - Juvenile Ancsák Attila Ökrös Júlia Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll - Juvenile Asbóth Barnabás Cselédi Lili Galaxy – Rocky-Dilly 

Rock 'n' Roll - Juvenile Kaszab Antónió Pintér Laura Rock and Magic - 

Musztáng 

Rock 'n' Roll - Juvenile Pór-Zselinszky 

Benedek 

Pap Linda DanceCode – Rock and 

Magic 

Rock 'n' Roll - Juvenile Ekler Kristóf Veres Alíz DanceCode – Pink Panthers 

Rock 'n' Roll - Juvenile Bíró Sebestyén Sümeghy Vivien Rock and Magic 

Rock 'n' Roll - Juvenile Kulacs Kristóf Fartek Réka HUNGARockY 

Rock 'n' Roll - Juvenile Homán Gergely Bihari Flóra Pink Panthers – DanceCode 



Rock 'n' Roll - Juvenile Tarr Bálint Tóth Nikol Fortuna 

Rock 'n' Roll - Juvenile Dénes Zoárd Helembai 

Boglárka 

Rockin’ Board 

Rock 'n' Roll - Junior Poór Dániel Bárdosi Violett Dinamik R’n’R Klub Ajka 

Rock 'n' Roll - Junior Juhász Olivér Németh Zorka 

Dorka 

HUNGARockY 

Rock 'n' Roll - Junior Meskó Patrik 

Attila 

Magyar Luca Island Rock Csepel 

Rock 'n' Roll - Junior Záhonyi Patrik Bradács Tamara Masters SE 

Rock 'n' Roll - Junior Gábor László Szalai Alexa Masters SE 

Rock 'n' Roll - Junior Fodor Zsigmond 

Lázár 

Kleizer Anna 

Evelin 

HUNGARockY 

Rock 'n' Roll - Junior Toma Patrik Fazekas Noémi Rock and Magic 

Rock 'n' Roll - Junior Szabó Norbert Dömötör 

Viktória 

Rockin’ Board TSE 

Rock 'n' Roll - Junior Nagy Bence Lantos Lilla Musztáng 

Rock 'n' Roll - Junior Ancsák András Fekete Petra Rock and Magic 

Rock 'n' Roll – MC Contact 

Style (B Class) 

Kovács Bence 

Bálint 

Paukovics Kata Island Rock – Meteor 

Rock 'n' Roll – MC Contact 

Style (B Class) 

Csortos Kristóf Csényi Fanni Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll – MC Contact 

Style (B Class) 

Bánhidi Dániel Czetl Fanni Galaxy RRC 

Rock 'n' Roll – MC Contact 

Style (B Class) 

Varga Dániel Leéb Fruzsina RÓK and Roll – DancEarth 

Rock 'n' Roll – MC Contact 

Style (B Class) 

Balázs Bálint 

Bendegúz 

Lampert Mira Négy Muskétás – Rock and 

Magic 



Rock 'n' Roll – MC Contact 

Style (B Class) 

Jonas Brauer Megyesy 

Veronika 

Rock and Magic 

Rock 'n' Roll – MC Free Style 

(Main Class) 

Mészáros Gábor Lengyel Bonita Négy Muskétás – Rock and 

Magic 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

95/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 9/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a Corso Tánc Sportegyesületet megbízza a 2018. évi Diákolimpia megszervezésével, 

melynek helyszíne és időpontja: Városi Sportcsarnok, 7400, Kaposvár, Arany János utca 97., 2018. 

június 03. 

A korábbi 59/2018(II.13) számú határozat szerint a Magyar TáncSport Szakszövetség 100 000 Ft 

összegű támogatást nyújt a rendezőnek. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat. 

96/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése és a tagszervezeti képviselő kérelme alapján a korábbi 30/2018-III elnöki döntést 

megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Kiss Zsombor és Bencsés Réka (Studio 2000 TSE) D 

osztályban történő összeírásához. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

97/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 31/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2018.04.08-án Moszkvában megrendezésre kerülő Latin Európa Kupára Zerjav Miha 

- Karcagi Laura (Valcer Táncstúdió - Stúdió 2000 TSE) párost delegálja. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

98/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 32/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy 2018. április 30-án pontozóbírói továbbképzést tart, és jóváhagyja annak kiírását. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

99/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 33/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, 

hogy a 2017-es év eredményessége alapján pedagógiai díjazásra javasolja a következőket: 

 

Keleti régió: 

Terdik-Tasi Tímea Valcer TSE 

Szatmári-Nagy Szilvia Szilver TSE 

Nyugati régió: 

Lovas Henriette Lorigó TSE 

Simonyi- Hornyák Hajnalka Ametiszt TSE 

Budapesti régió: 

Mantovay Viktória Érdi TSE 

Ipacs Katalin Dudance TSE 



 

Az ünnepélyes díjátadóra a Szabadidősport Országos Bajnokságon kerül sor. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

100/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 34/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, 

hogy a nevezz.com Online Nevező Program készítőit megbízza a Szabadidősport regisztrációs, nevező 

program tesztelésével és fejlesztésével. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

101/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére és a versenytánc 

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 35/2018-III elnöki döntést 

megerősítve úgy határozott, hogy Sebők Roland Krisztián - Sebők Nilla Viktória (Botafogo 

Táncegyüttes) osztályváltását standard E osztályból standard D osztályba jóváhagyja. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

102/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 36/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy a 2018. 

április 28-án Kisinyovban megrendezésre kerülő WDSF Junior II Tíztánc világbajnokságra az 

Urbán István és Urbán Lilla Andrea (Forma TSE, Szeged) párost delegálja, tartalék páros: Kovács-

Kalic Károly Péter és Farkas Liliána (Pro-Art TS, Kistelek). A Szövetség a delegált páros számára 

80.000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

103/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 37/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy 2018. 

április 29-én Kisinyovban megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági Tíztánc Európa-bajnokságra a 

Szalai Dénes Ferenc és Balla Petra (Pro-Art TS, Kistelek) párost delegálja, tartalék páros: Mészáros 

Bence Levente és Balanescu Liliána (Szilver TSE, Szentes). A Szövetség a delegált páros számára 

80.000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

104/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 38/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy a 2018. 

május 5-én Shijiazhuangban megrendezésre kerülő WDSF PD Latin világbajnokságra a Süttő 

Roland és Tombácz Anikó párost delegálja. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

105/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 39/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy a 2018. 

május 12-én Debrecenben megrendezésre kerülő WDSF Latin Európa-bajnokságra első helyen az 

Andrea Silvestri és Váradi Martina (Valcer Táncstúdió, Debrecen), második helyen a Hidi Balázs 

http://nevezz.com/
http://nevezz.com/


és Kis Violetta (Valcer TS, Debrecen és Szilver TSE, Szentes) párost delegálja, tartalék párosok: Suti 

András Zsolt és Tóth Katalin (Pro-Art TS, Kistelek és Valcer TS, Debrecen), Gáspár Patrik és Szondi 

Fanni (Valcer TS, Debrecen). 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

106/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 40/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a 2018. június 16-17-ei Szőke Tisza 2018. WDSF INTERNATIONAL OPEN táncverseny 

pontozói kijelöléseit. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

107/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 41/2018-

III elnöki döntést megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Ivánczi Benedek – Szilágyi Maja (Dance 

Express TSE) latin D osztályban történő összeírásához. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat  

108/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 42/2018-III elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a Villámrock Pásztorvölgy TSE-t felveszi a tagjai közé.  

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Sági István: Itt gyorsan beszámolnék róla, hogy minden állami pénzhez, amit megítéltek, beadtunk az 

irodával minden dokumentumot, költségvetést, és a héten már elkezdtek bejönni az utalások is. Ami 

nem érkezett meg, az a működési támogatás egyik részlete, a világjátékok támogatása, a tokiói break 

VB 2 milliója. Mi már minden szerződést aláírtunk, a miniszt5ériumi ellenjegyzések is megtörténtek. 

Egy 8 milliós keresztféléves tétel szerződésének előkészítése van még folyamatban. Van még pénzügyi 

téren kérdés? Csaba versenyrendezési díját meg tudtuk oldani? 

 

Klisóczki Alexandra: Sajnos nem tudják szétbontani a számlát, úgyhogy emelni kell majd a banki 

limitet. De a WDSF-nek nem gond, ha jövő héten történik meg az utalás. 

 

Sági István: Itt van nálunk erre a pénz, de nem tudunk még utalni, mert a saját rendszerükön belül nem 

lehet ketté venni ez utalandó összeget. De Alexandra egyeztetett, hogy átcsúszhatunk a következő hétre. 

Nagyon jó a kapcsolat, a MB-nál is engedték a csúszást, amíg nem volt meg az állami forrás. 

Mennénk tovább, közgyűlési anyagok. 

A 2017-es beszámoló és 2019-es szakmai terv és költségvetés. Ahogy Alexandra írta, a pénzügyi rész 

még hiányzik, ezzel még délután foglalkozunk Balázzsal. 

A szöveges részen van még észrevételetek, javaslatotok? 

 

Papp Viktor: Bevallom őszintén, én nem találtam az anyagban a részemet, amit elküldtem nektek. A 

2019-es tervben csak egy egyszerűsített kivonatot láttam az oktatásról és benne maradt valami régi 

anyag is. 

 

Sági István: Nézzük ezt meg! 

 

Papp Viktor: Meg a Táncművészeti Főiskolát mindenhol javítsuk egyetemre. Közben a TE-mel is 

folyik az egyeztetés a szakedzői képzésről. A rocky már elindul, mii raktuk össze a felvételi 

követelményeket, most pedig a szakmai kompetenciákat kell összeállítani. A versenytánc a következő 

évben indulhat elvileg. Nem értem, miért bontották két részre ezt. 



Sági István: Annyit még a két anyagról, hogy holnap jön a könyvelőnk, vele egyeztet Alexandra, és az 

anyagok a könyvvizsgálóhoz is elkerülnek. Ő is foglalkozik ezzel minél előbb. Az biztos, hogy a 

közhasznúsági fokozatunk nincs veszélyben. 

A munkatervekből egyet összeraktunk. Akik küldték, azok bekerültek. Ezt összesítettem még éjszaka a 

megkapott dokumentumokból. 

 

Papp Viktor: Bevallom, hogy a munkatervben van elmaradásom, az persze nem azt jelenti, hogy nem 

dolgozom rajta. 

 

Sági István: Nem szeretném ezt húzni, az alapszabály szerinti feladatok bekerültek, erről ma szavazunk. 

Szeretném, ha lenne elfogadott munkatervünk. Ne húzzuk ezt tovább. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

109/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége jóváhagyja a 2018. évi munkatervét. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Sági István: A negyedik napirendi pontnál a szabadidős adminisztrációs programról a tájékoztató az 

ülés előtt megtörtént, így Kozma Gábornak nem kellett a teljes ülést kivárnia. A KSIS-el egyeztetnünk 

kell a szerződést, majd eldönteni, hogy szakmailag és pénzügyileg mi legyen a szabadidős programmal. 

 

Tóth Mónika: Ez még bekerülhetne a folyamatban lévő ügyekhez a közgyűlési anyagba. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

110/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy az MTáSz elnöke, alelnöke és 

főtitkára 2018. június 14-éig az XEK-el kötött szerződését a KSIS rendszerrel kapcsolatban 

felülvizsgálja és aktualizálja, valamint 2018. július 14-éig a szabadidősport adminisztrációs program 

fejlesztésével kapcsolatban határoz. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Sági István: Jönnek az egyebek. Van, ami kevésbé érint ingerküszöböt? 

 

Zsom Olivér: Én csak megemlíteném, hogy Sulyán Bálinték megkerestek engem a versenyen való 

indulással kapcsolatban. Felelőtlen döntést hoztak, és román színekben indultak. 

 

Sági István: Kértem a FB-ot, hogy vizsgálják ki az ügyet, emellett nem mehettünk el szó nélkül. Azt 

kértem a FB-tól, hogy ne eltiltással járó büntetést kapjon a fiú. 

Lépjünk a következő pontra. Jött egy kérelem Jenei Évától. 

 

Rimányi Judit: Szerintem minden esetben Éva volt, aki ezekre nemet mondott. 

 

Sági István: Ez volt, mikor Éva vitatta, hogy ki adta be előbb a rendezési kérelmet. Kevés a nevezője, 

ott a másik verseny is, nekem van egy véleményem. 

 

Juhász Péter: Ha azt nézzük, minden keleti rendezőnek elengedhetnénk a díjat. Van, hogy egy 

versenynek 2 óra alatt vége. Mégis mindenki kifizeti. 

 

Sági István: Én mindenesetre támogatni fogom, de persze nektek is van véleményetek.  

 

Bíró Csaba: Szerintem szabálymódosításon gondolkodnunk kellene. Például, ha nincs elég nevező, 

akkor ne kelljen annyi pontozó, vagy kevesebb legyen a rendezési díj. Nem értem egyébként, miért 

ragaszkodnak ennyien a klubközi versenyekhez. Egyszerűen nem tudnak megélni kiemelt verseny 

nélkül. 



Elnökségi határozati szöveg javaslat 

111/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Kner TSE képviselőjének 

versenyrendezési díjra vonatkozó kérelmét elutasítja. 

4 igen, tartózkodott: RJ, SI, TM, JP, KK 

 

Sági István: Zsámboki Marcell levelét kérném akkor. Ki is van vetítve. Van bárkinek kötetlenben 

észrevétele? 

 

Törökgyörgy József: Én már az ülés előtt kérdeztem, hogy a benyújtás szabályos-e. Az volt. 

 

Sági István: Két dolog van, amin gondolkodni kell. Az elnökségnek alapszabály szerint ezt meg kell 

tárgyalni. Vagy felveszi az elnökség a napirendi pontokhoz vagy nem. Ha nem, akkor a közgyűlés dönt 

róla, hogy felveszik-e. Ha mi úgy döntünk, akkor a közgyűlés a napirendről már nem veheti le. 

Egyébként ma éjfélig jöhet még a közgyűléssel kapcsolatban javaslat. Igazából ezt bárki bárkivel 

eljátszhatja rendes közgyűlésen. Akár elérheti, hogy két tag visszahív bárkit.  

Az egészhez hozzátartozik, hogy Marcell már előző évben kezdeményezett beszélgetést velem, hogy 

rendkívüli közgyűlést, elnökség visszahívást akar. Javasoltam, hogy tánc szempontjából semleges 

időpontot válasszon, pl augusztust. Látható, hogy nem így lett. Itt terjesztenek már olyat, hogy én úgyis 

lemondanék, de az lenne a korrekt, ha a tisztújítást kivárják. Van még néhány folyamatban lévő ügy, 

amit szerettem volna veletek befejezni, együtt örülni. De most így őszinte mosollyal nem egyszerű 

megjelennem a versenyeken például. Akárhogy is alakul, mi Alexandrával minden forgatókönyvre 

felkészülünk.  

Amíg engedik, hogy tegyem a dolgomat, addig dolgozom, ha nem hagyják, akkor azt is elfogadom. 

Akkor a háttérből követem az eredményeket, de nem jövök vissza. 

 

Kis Katalin: Nekem az a véleményem, hogy ha van az a lehetőségünk, hogy a közgyűlésre bízzuk, 

akkor adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy akarnak-e erről dönteni. Ne mi legyünk, aki a saját maga 

ellensége. Tehessék le ők a voksukat. 

 

Sági István: A közgyűlésen ezt mindenképp tárgyaljuk. Ez már végigfut a rendszeren. 

 

Bíró Csaba: Az ügyvéd úr ott lesz? 

 

Sági István: Ez rajtatok is múlik. Van neki egy óradíja, de vezetheti ő. Igazából ha napirendre kerül, 

akkor szerintem ezt végig is viszik. 

 

Kapronczai Balázs: Összességében szerintem alapvetően nagyon kevesen jönnek el. Csak akkor jönnek 

el, ha tudnak róla, hogy van valami készülőben. A határozatképességhez 66-an kellenének. Az elsőre 

annyian nem jönnek el, a másodikra meg az jön, akit Marcell idehív. 

 

Juhász Péter: Akkor jönnek el, ha szavazni kell, de erről már mindenki tud, szóval mindenki tudja, 

hogy mi van. 

 

Sági István: Szerintem nem a mi kompetenciánk eldönteni a saját magunk visszahívását. A 

tagszervezeteknek tudniuk kellene erről, mert ha jelölnek valakit, akkor annak ott kellene lennie, hiszen 

hogy jelölnek valakit, ha az adott személy nincs ott, hogy nyilatkozzon, vállalja-e a pozíciót. 

Itt két pontonként kellene döntenünk szerintem. 

 

Törökgyörgy József: Én azon a véleményen vagyok, hogy ott a közgyűlésen döntsenek erről is. Az 

elnökség maga ellen ne. Tehát ne vegye be a napirendi pontok közé. 

 

Sági István: Azért kellene valami indoklás is a beterjesztéshez. Nem annyi, hogy azt mondom, hogy 

váltsunk és kész. 



Rimányi Judit: Szerintem, ha a tagszervezetek megtudják a szavazás lehetőségét, akkor 

határozatképesek leszünk 14-én. Fel kellene készülnünk és nekünk is kéne, hogy legyen olyan jelöltünk, 

aki ki tud állni Marcell ellen úgy, hogy legyen esélye. 

 

Bíró Csaba: Könnyű lelkileg megborítani az embert. Általában mindenki a rosszat látja meg. 

 

Tóth Mónika: Nem lehet, hogy Évi szeretne lenni az elnök? 

 

Sági István: Nem, ő a volt posztjára sem jönne vissza. Neki saját értékrendje van, az mindegy ki ül itt, 

a Judit vagy Móni vagy bárki más. 

Akkor először az első két pontról szavazzunk. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

112/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Claudius TSE képviselőjének 

közgyűlési napirendi pont javaslatainak 1. és 2. pontját nem terjeszti a közgyűlés elé. 

Az elnökség 8 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. Tartózkodik: SI 

 

Sági István: Hasonlóan a 3-as 4-es napirendről döntenénk. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

113/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Claudius TSE képviselőjének 

közgyűlési napirendi pont javaslatainak 3. és 4. pontját nem terjeszti a közgyűlés elé. 

Az elnökség 8 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. Tartózkodik RJ. 

 

Sági István: Más még az egyebeknél? Alexandra? 

 

Klisóczki Alexandra: Igen, a rockysoknál van egy kelet-magyarországi versenyrendezési kérelem. 

 

Juhász Péter: Annyi, hogy most adtak be egy kérelmet. Keleten 1 db területi verseny volt. Nem 

vállaltak be korábban másik versenyt, mert 2 klubnak nincs értelme versenyt rendezni. Jelezték többen 

a részvételi szándékukat, így én támogatnám a rendezést a keleti régió fenntartásának érdekében. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

114/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág versenysportért 

felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a Kenguru TSE versenyrendezési kérelme alapján az 

Újfehértó Kupa megrendezését 2018.06.09-ére jóváhagyja. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Klisóczki Alexandra: Mivel a senior VB-re a szövetségtől kérnek megerősítést, ezért mi is kiírtuk ezt 

szavazásra, hogy a WDSF-nek tudjuk küldeni a jóváhagyást a nevezett pároktól. 

 

Elnökségi határozati szöveg javaslat 

115/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a 2018. május 18-án Olomoucban megrendezésre kerülő WDSF Senior III 

Standard világbajnokságra a Kránicz József és Dobó Erika, Baranyai Szilárd és Illés Enikő párost 

delegálja. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 



Elnökségi határozati szöveg javaslat 

116/2018(IV.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a 2018. május 20-án Olomoucban megrendezésre kerülő WDSF Senior II 

Standard világbajnokságra az Almási László Tibor és Kubinyi Emese párost delegálja. 

Az elnökség 9 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot. 

 

Sági István: Akkor mi ezt most be is fejeztük. Az ülésnek vége. 

 

 


