
Elnökségi határozatok 

2020. június 16. 

 

 

 

123/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, jegyzőkönyv 

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

 

124/2020(VI.16) 

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

 

125/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az elnök és főtitkár egyeztetése alapján a korábbi 

1/2020-V számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy a járványügyi intézkedésekre való 

tekintettel 2020. május, júniusban az MTáSZ titkársága home office formában végzi tevékenységét. Az 

MTáSZ irodája a hivatalos ügyfélfogadási időben nyitva tart. 

 

126/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére korábbi 2/2020-V számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy 2020. július 4-én és 5-én online pontozóbírói továbbképzést tart, melyeknek kiírását és költségeit 

jóváhagyja.  

  

127/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 3/2020-V számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a Spirit Tánc Sport Egyesületet felveszi a tagjai közé. 

  

128/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 4/2020-V számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a koronavírus járvány kapcsán - a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel 

kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020-as Kormányrendelet alapján – felülvizsgált, új elnökségi 

közleményt és ajánlást küld ki tagszervezeteinek az edzésekkel és sportrendezvényekkel kapcsolatban. 

 

129/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az oktatásért és továbbképzésért felelős elnökségi tag 

előterjesztésére a korábbi 5/2020-V számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy részt 

vesz az NVESZ Sportok - Pedagógus Akkreditált Továbbképzés (PAT) programban. 

 

130/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 6/2020-V számú elnöki döntését megerősítve 

jóváhagyja az MTáSz TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT-ának 

módosítását, mely az elfogadás napján lép hatályba. 

 

131/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 7/2020-V számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy közleményben határolódik el a Lengyel Gergő által akár személyesen, akár írásos 



formában, akár a közösségi média felületein tett különféle, magyar táncsportot érintő negatív 

megnyilvánulásától. 

 

132/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2020-V számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSz Adatkezelési szabályzatának módosítását, mely az elfogadás 

napján lép hatályba. 

 

133/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy megbízza az MTáSz elnökét, hogy 

a szakági elnökökkel a 2021. évi táncsport rendezvények ellenőrzési tervét dolgozza ki és nyújtsa be a 

következő elnökségi ülésre. 

 

134/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2019. október 13-tól 2020. 

december 31-ig a KSIS tulajdonosával, üzemetetőjével, Molnár Attilával szerződést köt a KSIS 

adminisztrációs és nevezési rendszer üzemeltetésére. 

 

135/2020(VI.16) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. II. féléves akrobatikus rock and roll 

versenynaptár tervezetét. 

 

136/2020(VI.16) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja az akrobatikus rock and roll versenyszabályzat 

módosítását. A szabályzat 2020. július 16-án lép hatályba. 

 

137/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősport és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja az MTáSz Szabadidősport versenyszabályzatának 

módosítását. A szabályzat 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

138/2020(VI.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy megbízza az MTáSz elnökét, hogy 

szerződést kössön a DanceNet SE-vel az MTáSz szabadidősport adminisztrációs rendszerének 

elkészítésével.  

 

139/2020(VI.16) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. augusztus 28-30-ai válogatott keretedzés 

kiírását és költségvetését. 

 

 
Budapest, 2020. június 16.  

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Zsámboki Marcell 

                                                                                                                            elnök 


