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Elnökségi határozatok 

2021. február 17. 

 

 

 

42/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta.  

 

43/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége elfogadja az elnökségi ülés napirendi pontjait 

 

44/2021(II.17) 

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

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

határozott, hogy jóváhagyja a 2021. február 12-14-ei online Pontozóbíró, Versenyfelügyelő, 

Számlálóbíró és Sportszakember továbbképzések módosított kiírását és költségvetését. 

 

45/2021(II.17) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 2/2021-II számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2021. évi I. féléves akrobatikus rock and roll versenynaptárat. 

 

46/2021(II.17) 

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

úgy határozott, hogy az akrobatikus rock’n’roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján a 2021. február 6.-án megrendezésre kerülő WRRC ONLINE Junior, Couple 

Dance Show, Main Class Contact Style, Main Class Free Style és Ladies formations világkupára az 

alábbi párosokat és formációkat nevezi: 

Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Junior Barthos Bence Fazekas Noémi Masters SE – Rock and Magic SE 

Junior Borek Dávid Pap Lola Rock and Magic SE 

Junior Kovács Kornél Helembai Boglárka Tornádó Hungary TSE 

Junior Toma Patrik Szőke Kitti Rock and Magic SE – Fanatic TSE 

 

Kategória Formáció neve Tagszervezet 

Ladies Remember 
Dinamik Rock’nRoll Klub 

Ajka 

 

47/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 4/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a DREA-M Dance Egyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

48/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 5/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a VISION HIP-HOP DANCE Sport Egyesületet felveszi a tagjai közé. 
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49/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 6/2021-II 

számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Lekly Olivér és Dienes Regina 

Botafogo TE) latin D osztályban történő összeírásához. 

 

50/2021(II.17) 

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

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 7/2021-II számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja Dr. Váczi Márk és Váczi Noémi (SZIGO KTSE) felvételét 

a versenytánc válogatott keretbe. 

 

51/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a táncsport rendezvényeket érintő hatályos intézkedések szigorú betartásával 

egyben a sportesemények korlátozásának fenntartásáig engedélyezi a 2021. év I. félévére a zárt kapus 

versenyek megrendezését. 

 

52/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 9/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy felhívja a 2021. I. félévében versenyt rendező tagszervezeteket, hogy 

nyilatkozzanak arról, hogy az engedélyezett zárt kapus versenyek megrendezési szándékát fenntartják-

e. 

 

53/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 10/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a 2021. I. félévében zárt kapusan megrendezésre nem kerülő versenyekről a 

későbbiekben dönt. 

 

54/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 11/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a 2021. I. félévben engedélyezett zárt kapus versenyek rendezőit 250 000 Ft egyedi 

versenyrendezési támogatásban részesíti. 

 

55/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 12/2021-II számú elnöki döntését a helyszíni 

módosítással megerősítve úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt elsősorban online válogatott 

képzéseket tart. 

 

56/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 13/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a kormány a zárt kapus sportesemények korlátozását feloldó intézkedését követően 

csak nézőkkel lebonyolított (nyitott) verseny rendezését engedélyezi. 

 

57/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 14/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a 2021. március, áprilisban megrendezésre kerülő kiemelt versenytánc versenyek 

online közvetítését a rendezővel való egyeztetés alapján térítésmentesen biztosítja. 
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58/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 15/2021-

II számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Benke Barnabás László 

és Kirchknopf Lola (Savaria TSE) standard E osztályban történő összeírásához. 

 

59/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 16/2021-

II számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Horváth Gergő és Kolumbán 

Elvira (Eraklin TE) standard E és latin D osztályban történő összeírásához. 

 

60/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő és a sportoló kérelmére a 

korábbi 17/2021-II számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Pop Vlad Alex 

Magyar TáncSport Szakszövetségtől az Indiai TáncSport Szövetséghez történő átigazolásához. 

 

61/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 18/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy 2021. évre pályázatot nyújt be a WDSF-hez a junior II latin világbajnokság, felnőtt 

tíztánc világkupa és senior I tíztánc világbajnokság megrendezésére. 

 

62/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a korábbi 19/2021-II számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

megbízza a Szilver TSE-t a 2021. március 6-ai Kelet-Magyarország Területi Bajnokság 

megrendezésével. 

 

63/2021(II.17) 

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

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 20/2021-II számú elnöki 

döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a Tíztánc MB és Nyolctánc MB időpont 

módosítási kérelmét. A verseny új időpontja: 2021. május 23. 

 

64/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 21/2021-II számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2021. március 6-7-ei Területi Bajnokságok pontozóbírói kijelöléseit. 

 

65/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 22/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2021. évi TáncSport Diákolimpia pályázati kiírását. 

 

66/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 23/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a JUMP Tánc és Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

67/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 24/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy az EviDance Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 
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68/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 25/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a Tánc és Alkotás Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

69/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 26/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a Dance of Destiny Tánc- és Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

70/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 27/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy az A-FORCE1 TáncSport Egyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

71/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 28/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a No comment Group 2008 Táncművészeti Korlátolt Felelősségű Társaságot 

felveszi a tagjai közé. 

 

72/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 29/2021-II számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a New Dance World Korlátolt Felelősségű Társaságot felveszi a tagjai közé. 

 

73/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Táncélet Kulturális és 

Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

74/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a XOA 98 Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaságot felveszi a tagjai közé. 

 

75/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a DOLCE-DANCE Korlátolt 

Felelősségű Társaságot felveszi a tagjai közé. 

 

76/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Halas-Fitness Egyesületet 

felveszi a tagjai közé. 

 

77/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a főtitkár előterjesztésére a korábbi 60/2015.(II.3.) 

számú elnökségi határozatot kijavítva a JOKERDANCE Akrobatikus Rock and Roll és Divattánc 

Sportegyesületet 2015. február 3-ai hatállyal felveszi a tagjai közé. 

 

78/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a főtitkár előterjesztésére a korábbi 67/2015.(III.3.) 

számú elnökségi határozatot kijavítva a az ISLAND ROCK Csepel Táncsport Egyesületet 2015. március 

3-ai hatállyal felveszi a tagjai közé. 

 

79/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a főtitkár előterjesztésére a korábbi 53/2016.(II.23.) 

számú elnökségi határozatot kijavítva a PINK PANTHERS Akrobatikus Rock and Roll Táncsport 

Egyesületet 2016. február 23-ai hatállyal felveszi a tagjai közé. 
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80/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a főtitkár előterjesztésére a korábbi 67/2017.(III.7.) 

számú elnökségi határozatot kijavítva az EMOTION („Érzelem”) TÁNCSTÚDIÓ Egyesületet 2017. 

március 7-ei hatállyal felveszi a tagjai közé. 

 

81/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a főtitkár előterjesztésére a korábbi 139/2018(VI.28) 

számú elnökségi határozatot kijavítva az INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT 

EGYESÜLETET 2018. június 28-ai hatállyal felveszi a tagjai közé. 

 

82/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a főtitkár előterjesztésére a korábbi 37/2019(II.20) 

számú elnökségi határozatot kijavítva a Step By Dance Táncsport Egyesületet 2019. február 20-ai 

hatállyal felveszi a tagjai közé. 

 

83/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a főtitkár előterjesztésére a korábbi 47/2019(II.20) 

számú elnökségi határozatot kijavítva a Tornádó Hungary Táncsportegyesületet 2019. február 20-ai 

hatállyal felveszi a tagjai közé. 

 

84/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a főtitkár előterjesztésére a korábbi 152/2019(V.9) 

számú elnökségi határozatot kijavítva a Hevesi Sándor Művelődési Központ Premier Táncklubot 2019. 

május 9-ei hatállyal felveszi a tagjai közé. 

 

85/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a főtitkár előterjesztésére a korábbi 172/2020(IX.02) 

számú elnökségi határozatot kijavítva az Albatrosz Táncsport Egyesületet 2020. szeptember 2-ai 

hatállyal felveszi a tagjai közé. 

 

86/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége jóváhagyja az MTáSZ titkárságának módosított 

ügyrendjét, mely az elfogadás napján lép hatályba. 

 

87/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a junior II latin világbajnokság 

helyett felnőtt latin Európa Kupa megrendezésére nyújt be pályázatot a WDSF-hez 2021-re. 

 

88/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztésére jóváhagyja a 2021. február 27-ei döntnöki továbbképzés kiírását és költségvetését. 

 

89/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy Rollinger Károlyt, a Magyar 

TáncSport Szakszövetség tiszteletbeli tagját saját halottjának tekinti és felkéri az elnököt, hogy a temetés 

lebonyolításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elhunyt hozzátartozóival. 
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90/2021(II.17) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2021. évi Világjátékok 

támogatásból 650 000 Ft a versenytánc, 650 000 Ft az akrobatikus rock and roll és 700 000 Ft a break 

területeken kerül felhasználásra. 

 

 

Budapest, 2021. február 17.                                                             

           

                                    

                                                                                                                 

         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 

 


