
Elnökségi határozatok 

2017. december 12. 

 

 

277/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Sági Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bíró Csabát 

választotta. 

 

278/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége elfogadta az elnökségi ülés napirendi pontjait. 

 

279/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll versenysportért 

felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 1/2017-XII. számú elnöki döntést 

megerősítve a Rock and Magic SE kérelmét jóváhagyva hozzájárul a 2017. december 10-én 

megrendezésre kerülő Akrobatikus Rock and Roll Magyar Bajnokság helyszínének 

módosításához. A Magyar Bajnokság új helyszíne: Érd Aréna 

 

280/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 2/2017-XII. számú elnöki döntést megerősítve 

jóváhagyja a Versenytánc versenyszabályzat valamint a szabályzat 1., 2.  és 3. számú 

mellékleteinek módosítását. A szabálymódosítások hatályba lépésének időpontja 2018. január 

1. 

 

281/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Rock and Magic SE képviselőjének a kérelme 

alapján a korábbi 3/2017-XII. számú elnöki döntést megerősítve hozzájárul, hogy a 2017. 

december 10-én megrendezésre kerülő Akrobatikus Rock and Roll Magyar Bajnokságon 

televíziós felvételt készítsen, és ez a későbbiekben a Sport TV adásába kerüljön. A felmerülő 

költségeket a rendező egyesület állja. 

 

282/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése és a DanceStation Táncsport Egyesület képviselőjének a kérelme 

alapján a korábbi 4/2017-XII. számú elnöki döntését megerősítve hozzájárul a Buda Open 

2018.04.28-án való megrendezéséhez, valamint a verseny WDSF felé történő továbbításához. 

 

283/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége Hajas Tibor, a Nyíri Lajos TSE alelnökének a 

kérelme alapján jóváhagyja, hogy az U21 standard Magyar Bajnokság megrendezése miatt 2 

fővel megnövekedett versenyvezető testület plusz költségeire az egyik elnökségi tag az éves 

tiszteletdíjának összegéből 80000 Ft egyszeri támogatást nyújtson. 



284/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyta a Junior Formáció 2018 sportösztöndíj 

pályázatok eredményét.  

 

285/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyta a Sportösztöndíj 2018 pályázatok eredményét.  

 

286/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyta a 2018. éves verseny- és képzéstervezetét. 

 

 287/2017(XII.12) 

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

versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyta a 2018. évi akrobatikus 

rock’n’roll versenyek rendezésére kiírt pályázat eredményét és úgy határozott, hogy az első 

körös pályázat során el nem nyert versenyeket második körös pályázatra írja ki. 

 

288/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy Kis Katalin jelölését a 

2018-as WRRC tisztségviselő választásra az eddig betöltött pozíciójában megerősíti. 

 

289/2017(XII.12) 

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

versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyta a 2017. évi akrobatikus 

rock’n’roll útiköltség támogatás felosztását. A támogatások kifizetése: 2018. január. 

 

290/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy Princz Nóra 

szabálymódosítási javaslatát az Igazolási-, átigazolási és nyilvántartási szabályzat kapcsán nem 

támogatja.   

 

291/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a jelenleg folyamatban 

lévő átigazolások esetén a hatályban lévő Igazolási-, átigazolási és nyilvántartási szabályzat 

alapján kell eljárni. 

 

292/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy azon tagszervezeteknek, 

akiknek a szövetséggel szemben fennálló tisztázatlan tartozásuk van, azoknak a 2018. évi 

versenyengedélyek kiadását tartozásuk tisztázásáig, rendezéséig megtagadja. 

 

293/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág pontozóbírói testületeiért 

felelős elnökségi tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy Kazi Gábor részére örökös 

pontozóbírói címet adományoz. 



294/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2017. év legjobbjainak 

díjátadására 2018. február 3-án kerül sor. 

 

295/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Mozogjunk Együtt Sportegyesületet 2018. 

január 1-jétől felveszi tagjai közé.  

 

296/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a PresiDance Táncsport Egyesületet 2018. 

január 1-jétől felveszi tagjai közé.  

 

297/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Műegyetemi Atlétikai és Football Club 

tagfelvételi kérelmét elutasítja. 

 

298/2017(XII.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a korábban 2018.04.28-

ára kiírt Felnőtt-Ifjúsági Latin, Junior Standard, Senior Latin és Professzionista 

Standard Ranglistaversenyt a benyújtott óvás és a WDSF Junior Tíztánc Világbajnokság 

időpontja miatt az adott napról törli a versenynaptárból.  

 

 

Budapest, 2017. december 12. 

 

 

                                                                                                                      Sági István 

                                                                                                                           elnök 


