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Elnökségi határozatok 

2020. szeptember 14. 

 

 

 

175/2020(IX.14)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta.  

 

176/2020(IX.14)  

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

 

177/2020(IX.14)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 1/2020-

IX számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy a 2020. szeptember 12-ei E Országos 

Bajnokság, U21 10 Tánc Magyar Bajnokság és Klubközi Verseny helyszínmódosítását jóváhagyja. 

  

178/2020(IX.14)  

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 2/2020-IX számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. II. féléves akrobatikus rock and roll táncversenyek 

versenyvezető testületeinek módosított kijelöléseit. 

  

179/2020(IX.14)  

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

IX számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Németh Barnabás és Pusztai 

Panka (Szilver TSE) standard E osztályban történő összeírásához. 

  

180/2020(IX.14)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendezők kérelmére a korábbi 4/2020-IX számú elnöki 

döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. szeptember 19-20-ai Országos 

Akrobatikus Rock and Roll Táncversenyek lemondását, melyek lemondási díját elengedi. 

 

181/2020(IX.14)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 5/2020-IX számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy megbízza a Tornádó Hungary TSE-t a 2020. szeptember 19-20-ára tervezett 

akrobatikus rock and roll versenyek 2020. szeptember 20-án történő megrendezésével. 

  

182/2020(IX.14)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 6/2020-

IX számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Balázs Dávid Román Táncsport 

Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 
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183/2020(IX.14)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendező kérelmére a korábbi 7/2020-IX számú elnöki 

döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul a 2020. szeptember 19-ei D Országos Bajnokság 

és Klubközi Táncverseny helyszínének módosításához. 

 

184/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az elnök és gazdasági alelnök előterjesztése alapján úgy 

határozott, hogy szeptember 1-jei hatállyal módosítja Happ Patrícia munkaszerződését. 

 

185/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az elnök és gazdasági alelnök előterjesztése alapján úgy 

határozott, hogy szeptember 1-jei hatállyal módosítja Papp-Klisóczki Alexandra munkaszerződését. 

 

186/2020(IX.14.) 

 A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy felkéri az MTáSZ elnökét, hogy 

az MTáSZ képviseletében az EMMI felé a veszélyhelyzet és a járványügyi helyzet következményeivel 

kapcsolatban támogatási kérelmet nyújtson be 2020. szeptember 20.-ig. 

 

187/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2020. szeptember 25-ére 

összehívott 2020. évi 2. rendes közgyűlését elhalasztja. 

 

188/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy az MTáSZ elnöksége 2020. 

szeptember 28-án a tagszervezetek részére szakmai és pénzügyi beszámolót és fórumot tart. A 

tagszervezetek által 2020. szeptember 20-ig beküldött kérdéseket a fórumon megvitatja. 

 

189/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a kormány, illetve helyi (önkormányzati) szinten 

meghozott járványügyi intézkedések és szabályok mindenkori betartásával a versenyrendszert továbbra 

is működteti. 

 

190/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul 

Kolozsváry Mátyás (El Paso SE) Magyar TáncSport Szakszövetségtől a Szlovák Táncsport 

Szövetséghez történő átigazolásához. 

 

191/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy módosítja az MTáSZ Adatkezelési 

Szabályzatát. A módosított szabályzat 2020. szeptember 15-én lép hatályba. 

 

192/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Fegyelmi Bizottság előterjesztése alapján úgy 

határozott, hogy módosítja az MTáSZ Fegyelmi Szabályzatát. A módosított szabályzat 2020. 

szeptember 15-én lép hatályba. 
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193/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy módosítja az MTáSZ Szervezeti 

és Működési Szabályzatát. A módosított szabályzat 2020. szeptember 15-én lép hatályba. 

 

194/2020(IX.14.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy jóváhagyja a VERSENYTÁNC SZAKÁG DÖNTNÖKI 

ÉS VERSENYFELÜGYELŐI MUNKÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA-t. 

 

Budapest, 2020. szeptember 14.                                                             

                                              

                                                                                                                 

    Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                                        elnök 


