
Elnökségi határozatok 

2019.12.19. 

 

 

 

295/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, jegyzőkönyv 

vezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort választotta.  

 

296/2019(XII.19.) 

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

 

297/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 1/2019-XI számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁRÓL 

SZÓLÓ SZABÁLYZAT-ának módosítását. A szabályzat az elfogadással lép hatályba. 

 

298/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 2/2019-XI számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy WDSF pontozóbírói továbbképzésre 2020. március 23-ára  

pályázatot nyújt be a WDSF-hez. 

  

298/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc és akrobatikus rock and roll szakágak 

versenysportért felelős elnökségi tagjainak előterjesztése alapján a korábbi 3/2019-XI számú elnöki 

döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja Silvestri Andrea - Váradi Martina (Valcer 

Táncstúdió) és Jonas Brauer - Medgyesi Veronika (Rock and Magic Sportegyesület) párosok 

továbbítását a Magyar Távirati Iroda felé az MTI-az év legjobbjai felhívására. 

 

300/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendező méltányossági kérelmére a korábbi 4/2019-

XI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy a 2019. november 10-ei XIV. Fekete Sas 

Kupa versenyrendezési díjának 50%-át elengedi. 

 

301/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 5/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2019. december 15-ei döntnöki továbbképzés kiírását. 

 

302/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelme és a versenytánc 

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 6/2019-XI számú elnöki 

döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Kopácsi Attila és Sipos Blanka (Lorigo TSE) 

páros E osztályból D osztályba lépéséhez. 

  

303/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a pontozóbírók kérelme és a versenytánc szakág 

versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 7/2019-XI számú elnöki 

döntését megerősítve úgy határozott, hogy Törökgyörgy József és Törökgyörgy Józsefné pontozóbírói 

licencének kiadását engedélyezi 2020-ra. 

 

 



304/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2019-XI számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a 2019. december 5-ei közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottságába 

Farkas Alexandrát és dr. Szentkirályi Enikőt jelöli. 

  

305/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 9/2019-XI számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a 2019. december 5-i közgyűlés levezető elnökének Dr. Sulyok 

Róbert sportjogászt javasolja. 

  

306/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 10/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.02.29-én megrendezésre kerülő Tíztánc MB és Nyolctánc MB rendezési jogát a Lorigo TSE-nek 

ítéli. 

  

307/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 11/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.03.07-én megrendezésre kerülő Kelet-magyarországi Területi Bajnokság rendezési jogát a Forma 

TSE-nek ítéli. 

  

308/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 12/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.03.07-én megrendezésre kerülő Közép-magyarországi Területi Bajnokság rendezési jogát a 

DanceNet SE-nek ítéli. 

  

309/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 13/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.03.07-én megrendezésre kerülő Nyugat-magyarországi Területi Bajnokság rendezési jogát az 

Ametiszt TSE-nek ítéli. 

  

310/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 14/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.04.25-én megrendezésre kerülő Felnőtt-Ifjúsági latin, Junior standard, Senior latin, Profi standard 

RL rendezési jogát a Laguna KTSE-nek ítéli. 

  

311/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 15/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.05.09-én megrendezésre kerülő Felnőtt-Ifjúsági standard, Junior tíztánc, Senior standard, Profi 

latin RL rendezési jogát a SZIGO KTSE-nek ítéli. 

  



312/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 16/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.09.12-én megrendezésre kerülő E OB, U21 tíztánc MB rendezési jogát a DanceNet SE-nek ítéli. 

  

313/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 17/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.09.19-én megrendezésre kerülő D OB rendezési jogát a Ritmo STE-nek ítéli. 

  

314/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 18/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.10.17-én megrendezésre kerülő Formációs Felnőtt RL, Formációs Junior, Lányformációs és 

Társasági Táncok MB rendezési jogát a Gála Társastáncklub Egyesületnek ítéli. 

  

315/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 19/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.11.14-én megrendezésre kerülő Felnőtt-Ifjúsági latin, Junior tíztánc, Senior latin RL rendezési 

jogát a Stúdió 2000 TSE-nek ítéli.  

  

316/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 20/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.11.21-én megrendezésre kerülő C OB rendezési jogát a Valcer TS-nak ítéli. 

  

317/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 21/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 1. körös pályázatinak elbírálása alapján a 

2020.11.28-án megrendezésre kerülő B, A, S, Senior Open OB rendezési jogát a Nyíri Lajos TSE-nek 

ítéli. 

  

318/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 22/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy megbízza a Forma TSE-t a 2020-as Kelet-magyarországi Szabadidős Területi 

Bajnokság megrendezésével. 

  

319/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 23/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2020-as kiemelt szabadidősport versenyek pályázatainak elbírálását. 

  

 

 



320/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág versenysportért 

felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 24/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. január 18-19-ei akrobatikus rock and roll Pontozóbírói, 

Versenyfelügyelői, Számlálóbírói és Sportszakember továbbképzés kiírását és költségvetését. 

Kis Katalint 225.000 Ft, Juhász Pétert 315.000 Ft, Papp Viktort 60.000 Ft előadói tiszteletdíj illeti meg. 

 

321/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért 

felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 25/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2020. február 1-2-ai válogatott tábor kiírását és költségvetését. 

Kis Katalint 300.000 Ft, Juhász Pétert 300.000 Ft és Papp Viktort 120.000 Ft előadói tiszteletdíj illeti 

meg. 

  

322/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 26/2019-XI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy jóváhagyja a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 2. körös pályázati kiírását. 

  

323/2019(XII.19.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendező kérelmére a korábbi 27/2019-XI számú 

elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a Tíztánc Magyar Bajnokság, Nyolctánc 

Magyar Bajnokság időpontjának módosítását 2020. február 29-ről 2020. február 22-ére. 

 

324/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja az MTáSZ Versenytánc szakág döntnöki és 

versenyfelügyelői munkára vonatkozó szabályzatának módosítását, melynek hatályba lépése 2020. 

január 1. 

 

325/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére úgy határozott, 

hogy jóváhagyja Szabó Gabriel Lucian átigazolását a Román TáncSport Szövetségtől a Magyar 

TáncSport Szakszövetséghez. 

 

326/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő méltányossági kérelmét 

elutasítva úgy határozott, hogy Pala Martin és Marsai Nóra Ibolya (Valcer TS) páros 2019. november 

16-án az Optima Dance Cup nemzetközi táncversenyen elért eredménye szerint szerzett pontszámok 

utólagos beszámítását nem engedélyezi. 

 

327/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag és az elnök előterjesztése szerint örökös pontozóbírói címet adományoz a 

következőknek: 

Bajominé Varga Erzsébet 

Balázsné Pomezsánszki Judit 

Bozóki Lajos 

Gallai Gáborné 

Grúber Márta 

Kapronczai József 

Szalay Attila 



328/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért 

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. évi hazai akrobatikus rock and roll 

versenyek rendezésére kiírt 1. körös pályázat pályázati eredményeit. 

 

329/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért 

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. évi hazai akrobatikus rock and roll 

versenyek 2. körös pályázati kiírását. 

 

330/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy azokat a 2018 előtti behajthatatlan 

tartozásokat elengedi kivezeti a könyveléséből, akinek tagsági, sportolói vagy egyéb jogviszonya az 

MTáSZ-szal megszűnt. A jelenlegi tagok esetében a könyvelőt megbízza, hogy a tartozásokról 

egyeztessen az érintettekkel. 

 

331/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy az XEK.HU Kft-vel kötött szoftver 

bérleti szerződését 2019. december 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. Az elnökség 

felkéri a Sulyok Ügyvédi Irodát, hogy az XEK.HU Kft. ügyvezetőjével kezdje meg az egyeztetést a 

szerződés megszüntetésével kapcsolatban. 

 

332/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége megbízza Zsámboki Marcell elnököt, hogy a Szilver 

TSE beadványát 2019. december 22-éig válaszolja meg. 

 

333/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége megbízza Zsámboki Marcell elnököt, hogy Jenei Éva 

levelét 2019. december 22-éig válaszolja meg. 

 

334/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy az akrobatikus rock and roll 

szakágon belül megalapítja a Break szakterületet, az Utcai táncok szakterületet és a Disco, Akrobatikus 

Disco szakterületet. A versenytánc szakágon belül megalapítja a Művészi táncok, Színpadi táncok, 

Folklór táncok szakterületet és a Karibi táncok, Smooth szakterületet. A szakterületek 2020. január 1-

től kerülnek megalapításra. 

 

335/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége megbízza Zsámboki Marcellt és Deli Alexet, hogy az 

új szakterületek vezetőivel egyeztessen és az elnökségnek javaslatot tegyen a szakterületek 

vezetőjének személyére 

 

336/2019(XII.19) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége megbízza Zsámboki Marcell elnököt, hogy a Princz 

Nóra beadványát 2019. december 22-éig válaszolja meg. 

 

Budapest, 2019. december 19. 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                 Zsámboki Marcell 

                                                                                                                            elnök  


