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Magyar TáncSport Szakszövetség valamennyi tagszervezete részére 

 

Tisztelt Sportvezetők! 

Kedves Sportolók! 

 

A Magyar TáncSport Szakszövetség 2022-ben megválasztott és kibővített elnöksége célul tűzte ki 

azt, hogy tovább erősíti a táncsport minden területét támogató működését, a nemzetközi színtéren 

elért kimagasló versenyeredményeihez szükséges erőforrásokat megteremti, lehetőség szerint 

tovább bővíti azokat. 

Ezen célok megvalósításához az anyagi források célszerű és hatékony felhasználására, valamint 

külső támogatások bevonására is szükség van. 

De a további előre lepéshez erőt csak az adhat, ha a belső feszültségek forrását feltárjuk, az 

érdekellentéteket egyeztetjük, a véleménykülönbségeket őszintén megbeszéljük egymással. 

Ezeket sem bírósági, sem ügyvédekkel körbevett találkozások nem oldhatják meg. 

Az elnökség továbbra is elítéli azon kirívó magatartásokat, melyek nem a szakszövetség céljainak 

eléréséhez, vagy megvalósulásához vezetnek, azonban eszközrendszerében továbbra sem a 

szankciók alkalmazását preferálja, hanem a nyílt és őszinte párbeszéd elérésére törekszik. 

A 2021. augusztus 1-i közgyűlésén a szakszövetség további és törvényes működésének betartása 

volt napirenden, melynek akadályoztatása – napirend el nem fogadása rendbontás által - fegyelmi 

eljárásokat vont maga után. A fegyelmi eljárásokat bírósági keresetek beadásával polgári peres 

ügyek követték, melyek részben megállapították a visszaélésszerű joggyakorlást a tagszervezetek 

részéről, azonban – nem jogerősen – azt nem minősítették sportfegyelmi felelősségnek. 

Az elnökség álláspontja továbbra is az, hogy rendbontó magatartást nem valósíthat meg és az 

MTáSZ céljainak megvalósítását nem veszélyeztetheti egy tagszervezet sem, de egységes a 

véleményünk abban is, hogy ezen pereskedések nem mehetnek a szakmai célok és munka 

megvalósulásának, anyagi erőforrásaink kárára. 

Így minél előbb igyekszünk ezen érdekellentéteket orvosolni, a peres ügyeket 2023-ban 

megnyugtatóan lezárni, melyhez a tagszervezetek együttműködő segítségét is kérjük! 

Kérjük, elsősorban a Szilver Táncsport Egyesület, INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT 

EGYESÜLET, valamint valamennyi tagszervezetünk vezetőjének jószándékú együttműködését, 

hogy sportolóink álmainak és kiváló eredményeinek eléréséhez őszinte és tiszta párbeszédet 

folytassunk a jövőben. Ebben ismét partneri együttműködést kezdeményez az MTáSZ elnöksége 

Önök felé. 

A kezdeményezés minden mozzanatáról igyekszünk beszámolni Önöknek, de kérjük, hogy csak 

„tiszta forrásból” kapott információk alapján kövessék egyeztetésünk, remélhetőleg minél 

eredményesebb lefolytatását. 

Őszintén reméljük, hogy szakmai munkánk 2023-ban is ugyanolyan eredményes lesz, mint 2022-

ben volt és továbbra is mindannyian a magyar táncsport egységéért fogunk dolgozni! 

 

Budapest, 2023. február 20. 

     Tisztelettel: 

      Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége 


