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ELŐTERJESZTÉS 

A 

MAGYAR TÁNCSPORT SZAKSZÖVETSÉG 

2021. JÚLIUS 28-I KÖZGYŰLÉSÉRE 

 

 

 

11. NAPIRENDI PONT – BREAK SZAKÁG MEGALAPÍTÁSA 

12. NAPIRENDI PONT – ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS 

 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség 2019. március 22. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozta 

a 10/2019(III.22.) számú Közgyűlési Határozatát, melynek értelmében a Magyar TáncSport Szakszövetség 

megalapította az Autentikus, Modern és Divattáncok szakágat, mely jelentős változásokat jelent a Magyar 

TáncSport Szakszövetség életében. 

  

A 10/2019(III.22.) számú Közgyűlési Határozat meghozatalát követően a Magyar TáncSport Szakszövetség 

két tagszervezete keresetlevelet nyújtott be a Fővárosi Törvényszék felé a Magyar TáncSport 

Szakszövetség 10/2019(III.22.) számú Közgyűlési Határozatának bírósági felülvizsgálata iránt, melyben a 

Közgyűlési Határozat hatályon kívül helyezését kérték. A Fővárosi Törvényszék 2019. december 3. napján 

meghozott, 25.P.21.044/2019/20. számú ítéletében a keresetet elutasította. Ennek értelmében az 

Autentikus, Modern és Divattáncok szakág, mint a Magyar TáncSport Szakszövetség Autentikus,- Modern 

és Divattánc szakágának léte a bíróság által is megerősítést nyert. 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége az Autentikus, Modern és Divattáncok szakág, mint a Magyar 

TáncSport Szakszövetség Autentikus,- Modern és Divattánc szakága működtetésének kidolgozása iránt az 

alábbi lépéseket tette: 

 

- A Magyar TáncSport Szakszövetség 2019. április 18. napján rendkívüli közgyűlést tartott, melynek 

napirendi pontja a Autentikus,- Modern és Divattánc szakág létrejöttére tekintettel az Alapszabály 

módosítása volt. A 19/2019(IV.18.) számú Közgyűlési Határozat értelmében a rendkívüli közgyűlés 

a napirendi pontokat nem fogadta el, így – az Elnökségnek fel nem róható módon – nem tudott 

megvalósulni az Elnökség által előterjesztett, a Autentikus,- Modern és Divattánc szakágat érintő 

és az Alapszabály módosítására irányuló változások átvezetése. 

 

- A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége 2019 nyarán megbízta a Sulyok Ügyvédi Irodát –

elsősorban az Autentikus,- Modern és Divattánc szakág szempontjából – egy jogi összefoglaló 

elkészítésével, melynek célja a Magyar TáncSport Szakszövetség legfőbb szervének működésére 

vonatkozó lehetőségek megvizsgálása és megvalósíthatóságuk jogi szempontból történő 

értékelése volt. A jogi összefoglaló alapján a Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége 

kidolgozta az Alapszabály módosítására irányuló javaslatát, melyet később a közgyűlés elé 

terjesztett. 
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- A Magyar TáncSport Szakszövetség 2019. október 15. napján személyes egyeztetést 

kezdeményezett a Sportért Felelős Államtitkársággal, melynek tárgya az Autentikus,- Modern és 

Divattánc szakág versenyrendszerének kialakítása, valamint finanszírozása volt.  

 

- A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége a tagszervezetek képviselői számára két alkalommal 

(2019. november 29., Budapest és 2019. december 1., Kiskunhalas) egyeztető szakmai fórumot 

tartott, melynek célja az álláspontok közelítése, valamint – a Autentikus,- Modern és Divattánc 

szakág létrejötte okán – az Alapszabály módosítása volt. 

 

- A Magyar TáncSport Szakszövetség 2019. december 11. napján ismételten közgyűlést tartott, 

melynek napirendi pontja – többek között – az Autentikus,- Modern és Divattánc szakág 

létrejöttére tekintettel az Alapszabály módosításának ismételt benyújtása volt. A 78/2019(XII.11.) 

számú Közgyűlési Határozat értelmében a jelen lévő tagszervezetek képviselői a napirendi 

pontokat decemberben sem fogadták el, így – az Elnökségnek fel nem róható módon – ismételten 

nem tudott megvalósulni az Elnökség által előterjesztett, az Autentikus,- Modern és Divattánc 

szakágat érintő és az Alapszabály módosítására irányuló változások átvezetése. 

 

- Tekintettel arra, hogy a Autentikus,- Modern és Divattánc szakág működését érintő, Alapszabály 

módosítására irányuló kísérlet két alkalommal is meghiúsult, a Magyar TáncSport Szakszövetség 

Elnöksége 334/2019(XII.19.) számú Elnökségi Határozatával úgy döntött, hogy 2020. január 1. 

napjával megalapítja az Akrobatikus Rock and Roll szakágon belül a) a Break szakterületet, b) az 

Utcai táncok szakterületet és c) a Disco, Akrobatikus Disco szakterületet, míg a Versenytánc 

szakágon belül d) a Művészi táncok, Színpadi táncok és Folklór szakterületet és e) a Karibi táncok, 

Smooth szakterületet. Az Elnökségi Határozat értelmében a Magyar TáncSport Szakszövetség 

Elnöksége 2019. december 19. napjával megteremtette a csatlakozás lehetőségét az a)-e) pontban 

felsorolt szakterületek közé tartozó sportszervezetek számára. Abban az esetben, ha valamely 

kérelmező sportszervezet megfelel a sportról szóló 2004. évi I. törvényben előírt feltételeknek, 

valamint magára nézve kötelezőnek fogadja el a Magyar TáncSport Szakszövetség Alapszabályát 

és egyéb szabályzatait, akkor – a tagsági díj megfizetése és az Alapszabály szerinti mellékletek 

hiánytalan benyújtása mellett – teljes jogú tagként felvételt nyer a Magyar TáncSport 

Szakszövetségbe. 

Az Autentikus,- Modern és Divattánc szakágba tartozó szakterületek – a meghiúsult Alapszabály 

módosítások okán – jogtechnikai megoldásként, átmenetileg, az Alapszabály sikeres, ¾-es 

többséggel történő módosításáig (azaz az Autentikus, Modern és Divattánc szakág elnevezés, 

valamint az Elnökség és a bizottságok kibővítése tényének Alapszabály szövegébe való 

integrálásáig) az Alapszabályban már szereplő két szakág, azaz az Akrobatikus Rock and Roll és a 

Versenytánc szakágak alá kerültek besorolásra.  

 

- A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége 335/2019(XII.19.) számú Elnökségi Határozatával 

megbízást adott Zsámboki Marcell és Deli Alex részére, hogy az új szakterületek vezetőivel 

egyeztetéseket folytassanak, valamint, hogy az Elnökség részére javaslatot tegyenek az új 

szakterületek képviselőinek személyére. Az Elnökségi Határozat alapján a szakterületek 

képviselőivel megtörtént a kapcsolatfelvétel a Magyar TáncSport Szakszövetséghez való 

csatlakozás sikeres előmozdítása érdekében. 
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- A Magyar TáncSport Szakszövetség ezen felül a MTáSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításával további pozíciókat kívánt létrehozni (Break szakterületért felelős igazgató, 

Autentikus,- Modern és Divattánc szakágért felelős igazgató) annak érdekében, hogy erősítse a 

Break és az Autentikus,- Modern és Divattánc szakágba tartozó szakterületek részvételét az 

elnökségi döntéshozatal előkészítésében. 

 

- 2020. decemberében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalosan is jóváhagyta a 2024-es Nyári 

Olimpiai Játékok versenyszámait, mely közé bekerült a breaking. 

 

- Az MTáSZ a döntést követően megkezdte a tárgyalásokat a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB), 

valamint a Nemzeti Versenysport Szövetséggel (NVESZ) a break szakterület finanszírozását 

illetően. Az immár olimpiai versenyszámmal rendelkező MTáSZ, akkor válhat a MOB támogatott 

tagjává, ha Közgyűlése az MTáSZ Alapszabályába rögzíti a breaket, mint önálló szakágat. (Az MTáSZ 

break szakágának finanszírozását az Olimpiára való felkészülés (2024 Párizs, 2026 Dakar (Ifjúsági), 

továbbá a működési és eredményességi támogatások tekintetében a MOB, míg a Világjátékokra 

(2022 Birmingham) való felkészülés tekintetében a NVESZ támogatja.) 

 

- A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a 2021. évi közgyűlése elé terjeszti a szakszövetség 

2021-2025-ös Sportágfejlesztési Stratégiáját is, melynek meghatározó gerincét képezi az 

Autentikus,- Modern és Divattánc szakág, valamint az önálló Break szakág versenyrendszerének 

magas színvonalú fejlesztése, valamint igazolt sportolói létszámának növelése, nemzetközi 

versenyeken való részvétel segítése, sikereinek és eredményeinek támogatása. 

 

- Az MTáSZ jóváhagyta a Break Szakterület Versenyszabályzatát, valamint elfogadásra javasolta az 

elnökségnek a Divattáncok, Utcai táncok, Disco Táncok Szakterületek, valamint a Színpadi, Művészi 

Táncok, Performing Arts Táncok versenyszabályzatait is. 

 

- 2021. májusában megrendezésre került az első MTáSZ által felügyelt és lebonyolított break 

táncverseny, valamint 2021. szeptemberétől az Autentikus-, Modern és Divattánc önálló szakág 

versenyrendszere is bevezetésre kerül. 

 

- A Közgyűlés időpontjáig kilenc (9) tagszervezet jelezte részvételét a Break, míg huszonnégy (24) 

tagszervezet az Autentikus,- Modern és Divattánc Szakág versenyrendszerében. Öt (5) 

tagszervezet részvételével Alapszabályunk értelmében már önálló szakág alakítható. 

 

 

Az önálló Break Szakág megalapítása, valamint az Alapszabály módosítása a fenti indokok alapján került a 

tisztelt Közgyűlés elé előterjesztésre.  

Kérjük a tisztelt Közgyűlést támogatását a Break Szakág megalapítása, valamint az Alapszabály 

módosításának tekintetében. 

 


