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Jegyzőkönyv 

 

Felvéve 2021. május 29-n 15.00 órai kezdettel  

1152 Budapest, Szentmihályi út 151. China Mart Bevásárlóközpont, -1. szintjén a  

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége közgyűlésén. 

A közgyűlést, a mellékelt meghívóval Szendi Horváth Mária elnök hívta össze. Az elnök megállapítja, 

hogy a közgyűlés kezdetétől számított 30 perc elteltével a megjelentek száma nem éri el a 

határozatképességhez szükséges mértéket (9 főt), ezért a közgyűlést határozatképtelenség miatt 

berekeszti. 

16:00 órai kezdettel az elnök a meghívóban megjelölt időpontban a megismételt közgyűlést 

megnyitja, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésen 

megjelent tagok száma: 6 fő a mellékelt jelenléti ív szerint. 

A közgyűlést az elnök Szendi-Horváth Mária vezeti. 

Az elnök javaslatára a közgyűlés kézfelemeléses nyílt szavazással  

- a közgyűlés levezető elnökének Szendi Horváth Máriát 

- jegyzőkönyv-vezetőnek  Krausz Barbarát 

- jegyzőkönyv hitelesítőnek Göllei Zsuzsannát 

 

- Szavazatszámláló bizottság tagjainak: Mohos Editet és Göllei Zsuzsannát 

egyhangúlag megválasztja, akik a feladatot elfogadják. 

A közgyűlés 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúan elfogadja az alábbi 

a közgyűlés napirendi pontjait: 

1. Tagnyilvántartás aktualizálása  

2. Az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.  

3. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása. 

4. A 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló, és a 2020. évi mérleg elfogadása. 

5. A 2021. évre vonatkozó pénzügyi terv elfogadása.  

6. Tisztségviselő választás: Elnök, Szakmai alelnök, Szervezeti alelnök. 

7. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása. 

8. Alapszabály módosítás. 

9. Székhely módosítás. 

10. Az MTMSZ tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban 

beterjesztett javaslatok. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1. Tagnyilvántartás aktualizálása 

Az alábbi egyesületek a felszólítás ellenére sem fizették be a 2021. január 31-én esedékes 

tagdíjat, és a továbbiakban nem kívánnak részt venni az MTMSZ versenyein, ezért az Elnökség 

a tagsági jogviszony felmondását javasolja: 

Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

9062 Kisbajcs, Arany J. u. 20. 

Biofit Sportegyesület 1102 Budapest, Állomás u. 4. fszt. 3. 

Dunaújvárosi Petőfi S. Ált. Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye 2403 Dunaújváros, Római krt. 2. 

 

A tagsági jogviszony felmondásának jóváhagyását a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra 

bocsátotta. 

A közgyűlés 1/2021. május 29. számú határozatát az  MTMSZ tagsági jogviszony felmondásáról a 

szavazati joggal rendelkezők 11 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták. 
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A fenti változások után az MTMSZ tagjai 2021. május 29-én: 

  tagszervezet neve székhely nyilvántartási szám 

1 Attitude Stúdió Bt 4032 Debrecen, Poroszlay u. 25.  Cg 09-06-001898 

2 Dirty Dance Sopron Egyesület 

 

9400 Sopron, Ív u. 1. 62031 

3 

Dunaharaszti Ifjúsági 

Egyesület 2330 Dunaharaszti, Móra F. u. 20 13-02-0001951 

4 Fitvilág SE 

1029 Budapest, Géza fejedelem 

útja 19. 01-02-0015759 

5 

Gyulai Közművelődési és 

Vízimentő Egyesület 5700 Gyula Erkel tér 1. 04-02-0000713 

6 

HUNGARYthmic 

Sportegyesület 

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi 

Mihály u.31.    08-02-0062875 

7 Jokerdance SE 

2083, Solymár, Mészégető u. 

hrsz.:7143, HU 13-02-0006570 

8 KOLIBRI Táncegyesület 1013 Budapest, Döbröntei u. 2-4. 8149 

9 MAROSHÉVÍZI FITNESS Iskola SE 1191 Budapest, Toldy u. 3. IX. 40.   9793 

10 Mazotti Fitness SE 1165 Budapest, Géza utca 37 01-02-0014118 

11 Profi-Team Életmód Egyesület 

 

1213 Budapest, Zerge út 3. 01-02-0014761 

12 

SHOWTIME FITNESS és Tánc 

Sportegyesület 1164 Budapest, Asztalos u. 5. 01-02-0016275 

13 Szigetszentmiklósi Sport Club 

2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 

23/a 13-02-0006944 

14 VITALITÁS SE 

2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 

50. 372 

 

 

2. Az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

Az Elnök és az Alelnökök beszámolóját a közgyűlést megelőzően e-mailben minden egyesület 

megkapta, de a közgyűlésen is megtekinthető. 

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.  

A közgyűlés 2/2021. május 29. számú határozatát,  az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről 

szóló beszámoló jóváhagyását  a szavazati joggal rendelkezők 6  igen és   0   nem szavazati 

arányban egyhangúlag elfogadták. 

 

 

3. A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása 

Az Elnök bemutatja a Felügyelő bizottság beszámolóját, mely szerint a Bizottság 2020-ban az 

MTMSz Elnökének és más szerveinek és tisztség-viselőinek működését ellenőrizve megállapítja, 

hogy működésük megfelelt a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb 

szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak. 

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta. 

  

A közgyűlés 3/2021. május 29. számú határozatát,  a Felügyelő Bizottság beszámolója 

jóváhagyását  a szavazati joggal rendelkezők   6 igen és 0 nem szavazati arányban 

egyhangúlag elfogadták. 
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4. A 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló, és a 2020. évi mérleg elfogadása. 

Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a 2020. évi pénzügyi beszámolót és a mérleget, melyet 

már körlevélben is kiküldött a közgyűlés előtt a tagszervezeteknek.  

A 2020-s pénzügyi beszámoló, és a 2020. évi mérleg elfogadását a közgyűlést levezető elnök 

nyílt szavazásra bocsátotta.  

A közgyűlés 4/2021. május 29. számú határozatát, a 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló, 

és a 2020. évi mérleg elfogadását  a szavazati joggal rendelkezők 6 igen és 0 nem szavazati 

arányban egyhangúlag elfogadták. 

 

5. A 2021. évre vonatkozó pénzügyi terv elfogadása.  

Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a 2021. évi pénzügyi tervet.  

A 2021. évi pénzügyi terv elfogadását a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.  

A közgyűlés 5/2021. május 29. számú határozatát, az 2020. évi pénzügyi terv elfogadását a 

szavazati joggal rendelkezők 6  igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták. 

 

6. Tisztségviselő választás: Elnök, Szakmai alelnök, Szervezeti alelnök. 

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra 

jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált 

szükségessé, mert az elnökség tagjainak megbízatása az alapszabály értelmében 5-5 évre 

szólt. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a 

szavazati joggal rendelkező 6 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a 

szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.  

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményét az 

alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az alábbi tisztségviselőket választotta 

meg, a közgyűlés 6/2021. május 29. számú határozata alapján: 

Elnök: Szendi Horváth Mária 6 szavazattal  

Szervezeti Alelnök: Róthné Major Klára 6 szavazattal  

Szakmai Alelnök: Feledi János 6 szavazattal  

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban 

nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek 

fennállásáról. 

7. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása. 

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra 

jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált 

szükségessé, mert az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása az alapszabály 

értelmében 5-5 évre szól. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott 

jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 6 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az 

lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.  

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményét az 

alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az MTMSz Felügyelő bizottságába a 

következő 3 tagot választotta, a közgyűlés 7/2021. május 29. számú határozata alapján: 

1. Krausz Barbara 6 szavazattal  

2. Sebjánné Rabóczki Terézia  6 szavazattal 

3. Kovács Viktória   6 szavazattal 
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A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban 

nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek 

fennállásáról. 

8. Alapszabály módosítás 

Az Elnök az Alapszabály módosítására az alábbi javaslatokat terjeszti elő: 

Tekintettel arra, hogy elnökségem ideje alatt nem volt szükség a Fegyelmi Bizottság 

tevékenységére, az alapszabály módosítását javaslom, nincs szükség állandó Fegyelmi 

Bizottságra. Emiatt az alapszabály 14 §. 2. pontjának módosítása és 37 §. törlése és a további 

pontok átsorszámozása szükséges. 

14 §.  

2.) A választás tisztségenként, de együttesen történik úgy, hogy a szavazólapon először felsorolva az 

Elnököt, másodiknak a Szervezeti Alelnököt, harmadiknak a Szakmai Alelnököt, ezután az Felügyelő 

Bizottság tagjait, továbbá a Fegyelmi Bizottság tagjait illető szavazatot kell feltüntetni. Az Felügyelő 

Bizottság, valamint a Fegyelmi Bizottság tagjai önmaguk közül választják az elnököt, saját alakuló ülésükön.  

 

37 § 

Fegyelmi Bizottság 

1.) A Fegyelmi bizottság feladata fegyelmi vizsgálatok lefolytatása az alábbiakban előírtak szerint, és a 

szövetség egyéb szabályzatai figyelembe vételével. 

2.) Fegyelmi vizsgálat kezdeményezendő a versenyszabályzat figyelmeztetés utáni, súlyos vagy többszöri 

megsértése, a versenyszabályzat részét képező etikai rendelkezések, illetve a versenyzőket illető köteles 

figyelem megsértése, az elnökségi és elnöki rendelkezések be nem tartása esetén, valamint a taghoz, 

versenyzőhöz méltatlan, illetve az MTMSz érdekeit, tevékenységét vagy tisztségviselőit sértő, fegyelmezetlen 

magatartás esetén. 

3.) A fegyelmi bizottság a közgyűlés által 5 év határozott időtartamra megválasztott, 3 tagból áll. A bizottság 

tagjai első ülésükön maguk közül választanak elnököt és alakítják ki ügyrendjüket. (módosítva: 2016.05.08., 

4/2016. május 8. számú közgyűlési határozattal) 

4.) A fegyelmi bizottságnak nem lehet tagja az Elnök, az Alelnökök, valamint az elnökség tagjai, illetve ezen 

személyek közeli hozzátartozói. 

5.) A fegyelmi bizottság üléseit annak elnöke írásos meghívóval hívja össze, a meghívó kiküldésétől számítva 

nyolc napnál nem korábbi időpontra, a meghívóval együtt kiküldve a bizottsági üléssel érintett fegyelmi eljárás 

leírását is. 

6.) A fegyelmi bizottság elsőfokú fegyelmi határozatot hoz, amely ellen jogorvoslati kérelemmel a határozat 

vételétől számított 15 napon belül lehet az elnökséghez fordulni. 

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta. 

A közgyűlés 8/2021. május 29. számú határozatát az MTMSz alapszabály módosításáról  

a szavazati joggal rendelkezők 6 igen és 0 nem szavazati arányban  egyhangúlag elfogadták. 

9. Székhely módosítás: 

Az elnök a székhely módosítását javasolja, mely az alapszabály 2 §. 3. pontjában van rögzítve. 

Az új székhelyre tett javaslat: 

 

Alapszabály 2 §. Név, cím és azonosító adatok 
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3)  Az MTMSz székhelye:  1164  Budapest, Asztalos u. 5. 

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta. 

A közgyűlés 9/2021. május 29. számú határozatát az MTMSz székhelyének és ezzel kapcsolatban 

az alapszabály módosításáról a szavazati joggal rendelkezők 6 igen és 0 nem szavazati 

arányban  egyhangúlag elfogadták. 

 

10. Az MTMSZ tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban 

beterjesztett javaslatok- a tagoktól nem érkezett további napirendi pont javaslat. 

A levezető elnök a közgyűlést berekeszti. 

 

Budapest, 2021. május 29.  

 

Aláírások: 

 

a közgyűlés levezető elnöke: Szendi-Horváth Mária  ……………………………………… 

jegyzőkönyv-vezető Krausz Barbara …………………………………….. 

jegyzőkönyv hitelesítő Göllei Zsuzsanna  …………………………………….. 

szavazat számláló Mohos Edit …………………………………….. 

szavazat számláló Göllei Zsuzsanna …………………………………….. 

 


