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Elnökségi határozatok 

2021. január 21. 

 

 

 

1/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta.  

 

2/2021(I.21.) 

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

 

3/2021(I.21.) 

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

úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSZ Táncsport rendezvények biztonságáról szóló szabályzat 2. 

számú mellékletének módosítását, mely az elfogadás napján lép hatályba. 

 

4/2021(I.21.) 

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

úgy határozott, hogy a korábbi 299/2020(XII.10) számú elnökségi határozatában megállapított határidőt 

2021. február 15-re módosítja. 

 

5/2021(I.21.) 

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

úgy határozott, hogy Kuzma Pétert delegálja a 2020. decemberi WDSF rendkívüli online General 

Meetingre. 

  

6/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 4/2020-XII számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a versenytánc szakág PONTOZÓBÍRÓI ÉS SZÁMLÁLÓI FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT-ának módosítását, mely az elfogadással lép hatályba. 

  

7/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 5/2020-

XII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Herczeg Zsolt és Bálint Andrea 

(Everydance TSE) E osztályban történő összeírásához. 

  

8/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és a fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére alapján a korábbi 6/2020-XII számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2021. évi kiemelt szabadidősport versenyek rendezésére kiírt első körös 

pályázatok elbírálását. 

  

9/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és a fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére alapján a korábbi 7/2020-XII számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2021. évi kiemelt szabadidősport és ParaDance versenyek rendezésére 

kiírt 2. körös pályázati kiírást. 
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10/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Papiron Szeged Versenytáncklub képviselőjének 

kérelmére a korábbi 8/2020-XII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja 

WDSF nemzetközi táncverseny rendezési szándékát 2021. június 12-13-ára, melyet továbbít a WDSF 

felé. 

  

11/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 9/2020-XII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy online pontozóbírói vizsgát tart 2021. január 17-én és 19-én, melyek kiírását jóváhagyja. A 

vizsgabizottság tagjai: Horváthné Krizsa Mária és Kuzma Péter. 

Vizsgáztatói tiszteletdíj: 15.000 Ft/fő/nap 

 

12/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag és a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a 

korábbi 10/2020-XII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy az MTáSZ 

Szabadidősport versenyszabályzatának 2.4-es pontját 2021. évre hatályon kívül helyezi. 

 

13/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 11/2020-XII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy örökös pontozóbírói címet ad Borisz Barbulszkinak. 

  

14/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 12/2020-

XII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Lakatos Ármin (Oktogon TC) 

és Csernus Fanni Krisztina Everydance TSE) standard E és latin B osztályban történő összeírásához. 

  

15/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 1/2021-I számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. évben fennálló járványügyi helyzetre való tekintettel a 2021. évi pontozóbírói 

besorolásoknál engedélyezi a Versenytánc Szakág PONTOZÓBÍRÓI ÉS SZÁMLÁLÓI FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT-ában meghatározott besorolási pontszámoktól való 

eltéréseket a következők szerint: 

• Egyéb hazai képzések, válogatott edzések után adható pontszám 6 pont 

• Egyéb külföldi képzés, nemzetközi versenyek után adható pontszám 0 pont 

• WDSF képzés 0 pont  

  

16/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 2/2021-I számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a Sportoló Bizottsági tag választás kiírását. 

  

17/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 3/2021-I számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban közleményt ad ki a 

Tagszervezetei számára. 
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18/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 4/2021-I 

számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Henry Keijzer Holland Táncsport 

Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

  

19/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 5/2021-I 

számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Gebhardt Bence Erik és Klementisz 

Hajnalka (Dance Express TSE) latin E osztályban történő összeírásához. 

  

20/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztésére korábbi 6/2021-I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 2021. 

február 20-ára és 27-ére döntnöki vizsgát ír ki, melynek kiírását jóváhagyja. 

 

21/2021(I.21.) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2021. február 12-14-ei online Pontozóbíró, 

Versenyfelügyelő, Számlálóbíró és Sportszakember továbbképzések kiírását. 

 

22/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a 2021. évi kiemelt versenytánc versenyek 2. körös 

pályázatainak elbírálása alapján a 2021. április 10-én megrendezésre kerülő Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, 

Junior Latin, Senior Tíztánc, Profi Latin RL verseny rendezési jogát a Laguna KTSE-nek ítéli. 

 

23/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a 2021. évi kiemelt versenytánc versenyek 2. körös 

pályázatainak elbírálása alapján a 2021. május 8-án megrendezésre kerülő E Hattánc OB, D Nyolctánc 

OB verseny rendezési jogát a Sundance TSE-nek ítéli. 

 

24/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a 2021. évi kiemelt versenytánc versenyek 2. körös 

pályázatainak elbírálása alapján a 2021. május 15-én megrendezésre kerülő U21 standard MB, U21 latin 

MB, Kűr MB rendezési jogát a PRO-ART Elit Egyesületnek ítéli. 

 

25/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2021. évi döntnöki, versenyfelügyelői és edzői képzések 

tervezetét. 

 

26/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint jóváhagyja a Versenytánc Versenyszabályzatának módosítását a helyszíni 

módosításokkal, mely 2021. február 22-én lép hatályba. 
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27/2021(I.21.)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a 2021. február 20-ai és 27-ei döntnöki vizsgák 

vizsgabizottságába Horváthné Krizsa Máriát és Kuzma Pétert delegálja. Vizsgáztatói tiszteletdíj 10 000 

Ft/fő/alkalom. 

 

28/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenyvezető testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2021. évi pontozóbírói képzések tervezetét. 

 

29/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége jóváhagyja az MTáSZ Vizsgaszabályzatának 

módosítását, mely az elfogadás napján lép hatályba. 

 

30/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Tóth 

Zoltán és Dernei Titanilla Xénia (Valcer TS) E osztályban történő összeírásához. 

 

31/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az elnök előterjesztése alapján úgy határozott, hogy az 

elnökség éves munkatervének összeállítási határideje 2021. március 1. 

 

32/2021(I.21.) 

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

szabályzatának módosítását, mely az elfogadással lép hatályba. 

 

33/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSZ 

táncsportrendezvények biztonságáról szóló szabályzatának módosítását, mely az elfogadással lép 

hatályba. 

 

34/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a PRO-ART Elit Egyesület képviselőjének kérelmére 

jóváhagyja a WDSF nemzetközi táncverseny rendezési szándékát 2021. szeptember 18-19-re, melyet 

továbbít a WDSF felé. 

 

35/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Valcer TáncSport Egyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

36/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Freestyle Dance Factory Sporttánc Egyesületet felveszi 

a tagjai közé. 

 

37/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a ROYAL KOLIBRI Tánc Sportegyesületet felveszi a 

tagjai közé. 

 

38/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Kézér Tánclabor Sportegyesületet felveszi a tagjai 

közé. 
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39/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztésére a TáncSport Diákolimpia megrendezésére pályázatot ír ki 2021. április 18-ára. 

 

40/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az elnök előterjesztése szerint úgy határozott, hogy az 

MTáSZ Autentikus, Modern és Divattáncok Szakágáért felelős igazgatói pozíciójára Kuptsulik 

Tamással az elnökség mandátumának végéig térítésmentes megbízási szerződést köt. 

 

41/2021(I.21.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az elnök előterjesztése szerint úgy határozott, hogy az 

MTáSZ Break szakterületért felelős igazgatói pozíciójára Fodor Lajossal az elnökség mandátumának 

végéig térítésmentes megbízási szerződést köt. 

 

 

Budapest, 2021. január 21.                                                             

                                              

                                                                                                                 

    Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                                      elnök 

 

 

 

 


