
Elnökségi határozatok 

2020. május 8. 

 

 

 

 

112/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, jegyzőkönyv 

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

 

113/2020(V.08) 

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

 

114/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 1/2020-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a fennálló járványügyi helyzet alapján a Magyar TáncSport 

Szakszövetség mindkét szakágának versenyrendszerében 2020. május és június hónapokra 

engedélyezett versenyek megrendezését megtiltja (törli). 

 

115/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 2/2020-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a 2020. május és június hónapokra kijelölt versenyvezető testületi 

felkéréseket -  a fennálló járványügyi helyzet alapján - a versenyek megrendezésének megtiltása 

miatt visszavonja.  

 

116/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 3/2020-

IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy a Bolero Szabadidő, Kulturális és 

Táncsport Egyesületet törli a tagjai közül. 

 

117/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 4/2020-

IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul a 2020. évi Szőke Tisza 

táncverseny időpontjának módosításához, melyet továbbít a WDSF-nek.  

 

118/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 5/2020-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a korábbi 91/2020(III.12.) számú elnökségi határozatát a jelenleg 

fennálló járványügyi helyzetre és a hatályos kormányrendeletekre való hivatkozással és betartásával 

visszavonja. A 2020. évi első rendes közgyűlésének időpontját később jelöli ki. 

 

119/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 6/2020-IV számú elnöki döntését a helyszíni 

módosítással megerősítve úgy határozott, hogy a fennálló járványügyi helyzet alapján a Magyar 

TáncSport Szakszövetség a 2020. április, május és augusztus hónapokra tervezett válogatott és 

sportszakember képzéseit nem tartja meg. 

 

 



120/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérésére 

a Premier Táncklub HSMK-t törli a tagjai közül. 

 

121/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a koronavírus járvány kapcsán - a 

sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020-as 

Kormányrendelet alapján - elnökségi közleményt és ajánlást küld ki tagszervezeteinek az edzések és 

sportrendezvények újraindításával kapcsolatban.  

 

122/2020(V.08) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jogszabályi kötelezettsége szerint 

2020. július 31-ig elkészíti a Magyar TáncSport Szakszövetség új 2020-2025 Sportágfejlesztési Tervét. 

 

 

Budapest, 2020. május 8. 

                                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                                                                 Zsámboki Marcell 

                                                                                                                            elnök 


