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Magyar TáncSport Szakszövetség 

valamennyi tagszervezete részére 

 

Tárgy: Elnökségi tájékoztatás és közlemény 

 

Tisztelt Tagszervezetek! 

Kedves Sportszakember Kollégák! 

Kedves Sportolók! 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség (a továbbiakban: MTáSZ) hazai, valamint a nemzetközi 

táncsport versenyrendszere az új koronavírus járványügyi intézkedéseit is betartva március 

közepén határozatlan időre leállt. Elnökségi határozataink (március 12.) a hatályos 

Korm.rendeleteknek megfelelően mindkét szakágban törölték a március és április hónapokra 

engedélyezett versenyeket. Az Elnökség folyamatosan figyelemmel kíséri a veszélyhelyzet 

kihirdetéséhez kapcsolódó intézkedéseket és döntéseivel – a Korm.rendeletek betartásával – 

igyekszik időben informálni az egyesületeket és Önöket a táncsportban várható és 

tervezhető további lépéseiről. 

 

Engedjék meg, hogy mindannyiuknak köszönetet mondjak, hogy fegyelmezett és 

türelemmel viselt magatartásukkal hozzájárulnak a vírus további terjedésének megelőzéséhez, 

valamint a fertőződés lehetőségének kizárásával az otthonaikban folytatott online vezetett 

edzésekkel és tréningekkel folytatják munkájukat. 

Köszönöm a táncpedagógus, tréner, oktató, edző kollégáknak, hogy továbbra is 

lelkiismeretesen segítik sportolóink gyakorlati és mentális tréningjeit és felkészülésüket a 

reményeink szerint ősszel beinduló versenyévadra. 

A versenyévad kényszerű leállása miatt a versenyrendszert, képzéseinket, válogatott keret 

működtetési feladatainkat újratervezzük és az MTáSZ iroda működését is a kialakult és a 

Kormány által szabályozott életkörülményekhez igazítjuk. Bizottságaink (Fegyelmi 

Bizottság, Ellenőrző Testület) a korlátozások betartásával is működnek, feladataikat hatályos 

szabályzatai(n)k szerint látják el. 

 

Az elnöki döntések Alapszabály, SZMSZ és ügyrend szerinti működtetésével az alábbi 

elnökségi határozatok meghozatalára kerül sor: 

1. Az Elnökség a TáncSport Magyar Bajnokságok megrendezését a nemzetközi 

versenynaptár folyamatos változására tekintettel, 2020 őszére halasztja. Várható 

időpont: 2020. október eleje. 

2. Az Elnökség a 2020. május és júniusra engedélyezett MTáSZ versenyeket – mindkét 

szakágban - a Kormányzati intézkedések betartásával törli. 

3. Az Elnökség a VT pontozóbírói (április 18.), VT utánpótlás válogatott keret tábort 

és edzőképzést (május 1-2.) törli. 



4. Az Elnökség a MTáSZ évi rendes közgyűlését szintén a Kormányzati intézkedéseknek 

megfelelően elhalasztja. Várható időpont a veszélyhelyzeti intézkedések feloldását 

követő 60 nap. 

 

Az Elnökség március 12. napján megtartott ülésén tárgyalta azt az előterjesztést, mely az 

MTáSZ tagszervezeti nyilvántartását naprakész adattartalommal tölti fel. Ennek érdekében a 

Tagszervezetek adatszolgáltatásra felhívó email-t kaptak kézhez. Ezúton is kérjük 

Tagszervezeteinket, hogy elektronikusan nyújtsák be az MTáSZ irodának 

a) 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatukat,  

b) egyesületük hatályos alapszabályát,  

c) képviselőjük aláírási címpéldányát, amennyiben az elmúlt években ezekben változás 

történt. (Amennyiben nem történt változás, úgy erről a képviselő tegyen hivatalosan 

nyilatkozatot.) 

 

Tagszervezeteink és táncpedagógus kollégáink érdeklődésére, valamint az MTáSZ 

Elnökségének a veszélyhelyzet kihirdetéséhez kapcsolódó Korm. rendeletek kapcsán 

kialakított egységes álláspontja alapján, az MTáSZ hivatalos megkereséssel él a felügyeleti 

minisztérium felé, hogy a KATA-s adózók kedvezményezetti körét terjesszék ki a 

tánctanárok, táncpedagógusok, táncoktatók TEÁOR besorolású kisadózóira is. 

Tájékoztatjuk a Tagszervezeteket, hogy a sportegyesületekben foglalkoztatott 

munkavállalók után a Korm.rendelet munkaadói és munkavállalói járulék- és 

adókedvezménye igénybe vehető. (Ennek részleteit és feltételeit megtalálják a vonatkozó 

rendeletben.) 

 

Az MTáSZ Elnöksége közleményben határolódik el a 2020. február 22. napján 

Szombathelyen megrendezett Tíztánc Magyar Bajnokságon történt versenyvezető 

testületet ért atrocitások, valamint a Versenytánc Facebook csoportban az eseményhez 

kapcsolódó sportolói és szülői megnyilvánulásokkal kapcsolatosan. A véleménynyilvánítás 

szabadságát nem korlátozva, de nyomatékosan felhívja az Elnökség az Etikai Kódex és az 

MTáSZ Fegyelmi Szabályzatának hatálya alá tartozók figyelmét, hogy a sportágunkhoz nem 

méltó, annak megítélését romboló a versenyrendszer szabályszerű működtetését 

akadályozó kijelentéseiktől a továbbiakban tartózkodjanak. 

 

Kérem, hogy vigyázzanak maguk, családjuk és sporttársaik egészségére! 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

 

Zsámboki Marcell 

elnök 


