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Elnökségi határozatok 

2021. május 27. 

 

 

151/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta.  

 

152/2021(V.27)  

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

 

153/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 1/2021-

IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy engedélyezi a 2021. június 12-13-ára 

jóváhagyott Szőke Tisza nemzetközi táncverseny későbbi időpontra történő elhalasztását, melyet 

továbbít a WDSF felé. 

 

154/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 2/2021-

IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy engedélyezi a TV felvétel készítését a 2021. 

május 22-ei Tíztánc és Nyolctánc Magyar Bajnokságon. 

 

155/2021(V.27)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint és a COVID-19 járvány következtében elmaradt 2021. I. 

félévi területi akrobatikus rock and roll versenyek miatt a korábbi 3/2021-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a 2021. május 8.-i országos akrobatikus rock and roll versenyen 

engedélyezi valamennyi versenyengedéllyel rendelkező táncos indulását.  

Amennyiben a területi akrobatikus rock and roll versenyek 2021. májusában megrendezésre kerülnek, 

ezen könnyítés megszűnésre kerül. Ez alól kivételt képez az a terület, ahol továbbra sem áll 

rendelkezésre területi ranglista. 

 

156/2021(V.27)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 4/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy amennyiben a nevezések magas száma indokolja, úgy a 2021. május 8-ai Országos 

Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny 2021. május 8-9-én kerül megrendezésre. 

 

157/2021(V.27)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 5/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2021. május 15-ei Nyugat-magyarországi Területi Akrobatikus Rock and Roll 

Táncverseny rendezési jogát a KID Rock'n'Roll SE-nek adja az eredeti rendező visszalépése miatt. 

 

158/2021(V.27)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 6/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy 2021. június 5-én a Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület rendezésében pót Nyugat-

magyarországi Területi Táncversenyt tart, 2021. június 6-án a Tornádó Hungary Táncsportegyesület 

rendezésében pót Budapesti Területi Táncversenyt tart. 
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159/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a korábbi 7/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2021. május 15-ei Kűr Magyar Bajnokságon Profi Standard Kűr Ranglista és Profi Latin Kűr Ranglista 

versenyek is megrendezésre kerülnek 

 

160/2021(V.27)  

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

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 8/2021-IV számú elnöki 

döntését megerősítve úgy határozott, hogy a Felnőtt Ifjúsági latin, Junior Standard, Senior Latin, Profi 

Standard Ranglista és Klubközi táncverseny időpontját 2021.06.05-re, helyszínét a Hódos Imre Sport- 

és Rendezvénycsarnokra (Hajdúnánás) módosítja.  

 

161/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 9/2021-

IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy engedélyezi a Szőke Tisza nemzetközi 

táncverseny időpontjának módosítását 2021. augusztus 28-29-re, melyet továbbít a WDSF felé. 

 

162/2021(V.27)  

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

megerősítve úgy határozott, hogy az R1 Tánc és Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

163/2021(V.27)  

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

megerősítve úgy határozott, hogy az Etude Mozgás-és Táncegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

164/2021(V.27)  

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

megerősítve úgy határozott, hogy a 2021. április 30-án kezdődő WDSF Extraordinary General 

Meetingre Zsámboki Marcell Istvánt delegálja. 

 

165/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 13/2021-

IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2021. május 15-ére 

jóváhagyott Kelet-Magyarországi Területi Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny időpontjának 2021. 

május 16-ára történő módosítását. 

 

166/2021(V.27)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 14/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy 

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

 

167/2021(V.27)  

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 15/2021-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a módosított 2021. I. féléves akrobatikus rock and roll 

versenynaptárnak megfelelően jóváhagyja a versenyvezető testületek módosított kijelöléseit. 
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168/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a korábbi 16/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a 2021. évi Sportösztöndíj pályázatok eredményét. 

 

169/2021(V.27)  

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

felelős elnökségi tagjának előterjesztése szerint a korábbi 17/2021-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a 2021. június 5-6-án megrendezésre kerülő pót területi táncversenyek 

miatt a 2021. június 12-13-ai országos akrobatikus rock and roll táncversenyek nevezési határidejét a 

versenyszabályzattól eltérően 2021. június 7-ére módosítja. 

 

170/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 18/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy 2021. május 30-án online számlálói továbbképzést tart, melynek jóváhagyja a kiírását és 

költségvetését. 

  

171/2021(V.27)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 19/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2021. június 18-20-ai válogatott keretedzés kiírását és költségvetését. 

  

172/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 20/2021-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy 2021. szeptember 27-ére pályázatot nyújt be WDSF pontozóbírói 

továbbképzés megrendezésére. 

 

173/2021(V.27)  

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

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 21/2021-IV számú elnöki 

döntését megerősítve úgy határozott, hogy a Szigo Kupa Felnőtt-Ifjúsági Standard, Junior Tíztánc, 

Senior Standard, Profi Latin Ranglista és Klubközi Táncverseny időpontját 2021.06.12-re módosítja. 

 

174/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 22/2021-

IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2021. május 8-án 

megrendezésre kerülő IV. Sundance Kupa E hattánc D Nyolctánc OB helyszínének módosítását. 

 

175/2021(V.27)  

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

megerősítve úgy határozott, hogy megbízza a Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesületet, mint 

tagszervezetét a Break Európa-bajnokság hazai kvalifikációs versenyének lebonyolításával. A verseny 

helyszíne és időpontja: Szolnok, 2021. május 29. 

 

176/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Break szakterületért felelős igazgató előterjesztésére a 

korábbi 24/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy elfogadja a Break 

Szakterület Versenyszabályzatát, melynek hatályba lépése 2021. június 12. 
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177/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Break szakterületért felelős igazgató előterjesztésére a 

korábbi 25/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy elfogadja a Break Európa-

bajnokság hazai kvalifikációs versenyének pontozóbírói és döntnöki kijelölését.  

 

178/2021(V.27)  

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

megerősítve úgy határozott, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, figyelembe véve a 

hatályos kormányrendeleteket, kötelező érvényű közleményt ad ki tagszervezetei számára, egyben a 

korábbi 51/2021(II.17), 54/2021(II.17) számú elnökségi határozatait a közleményben foglaltaknak 

megfelelően módosítja. 

 

179/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a 

korábbi 27/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 2021. május hónapban 

nem engedélyezi tagszervezetei számára táborok tartását. 

 

180/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a gazdálkodásért, marketingért és kommunikációért 

felelős elnökhelyettes előterjesztése szerint a korábbi 28/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSZ 2021. évi költségvetés tervezetét. 

 

181/2021(V.27)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 29/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy 2021. június 1-től a versenyszabályzat 15.5.7. pontja szerinti fizetési kötelezettségtől 

nem tekint el. 

   

182/2021(V.27)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 30/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2021. június 12-13-ai országos akrobatikus rock and roll táncversenyekre a delegálás 

a 2021. június 5-ei és 6-ai pót területi táncversenyek alapján történik. 

  

183/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 31/2021-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy tájékoztató levelet küld tagszervezetei részére a NAV által lefolytatott 

vizsgálattal kapcsolatban. 

  

184/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 32/2021-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy az EXIT 1 Extrém Sport és Ifjúsági Egyesületet felveszi a tagjai közé. 

  

185/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 33/2021-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a Dance 4 You Kft.-t felveszi a tagjai közé. 

  

186/2021(V.27)  

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 34/2021-IV számú elnöki döntését 



5 
 

megerősítve jóváhagyta a 2021. május 16-ai területi akrobatikus rock and roll versenyek versenyvezető 

testületeinek módosított kijelöléseit. 

 

187/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 35/2021-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a Budapest Breaking Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

188/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 36/2021-IV számú elnöki döntését 

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

tag előterjesztése alapján a 2021. május 29.-én megrendezésre kerülő WRRC ONLINE Children, 

Juveniles, Couple Dance Show, Main Class Free Style, Girls és Ladies Formation világkupára az alábbi 

párosokat és formációkat nevezi:  

Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Children Györkös Zalán Fercsák Jázmin DINAMIK Rock'n'Roll Klub Ajka 

Children Kovács Hunor Rakaczky Villő 
Tornádó Hungary TSE – Rock and 

Magic SE 

Children Németh Hunor Tóth Norina Galaxy RRC – Rock and Magic SE 

Children 
Pór-Zselinszky 

Zalán 
Varga Borbála Rock and Magic SE 

Juveniles Nagy Balázs Pintér Laura 
Island Rock Csepel TSE – Rock 

and Magic SE 

Juveniles 
Pór-Zselinszky 

Benedek 
Sümeghy Vivien Rock and Magic SE 

Juveniles Tardosi Zétény Nagy-Végvári Lilien 
Rockin’ Board TSE – Island Rock 

Csepel TSE 

Couple Dance 

Show 
Gábor László Cséri Karina B-Cool Dance Team SE 

Couple Dance 

Show 
Nagy Bence Bíró Sára 

Musztáng SE – Rock and Magic 

SE 

Couple Dance 

Show 
Szoljár Zsombor Pap Linda 

Step By Dance TSE – Rock and 

Magic SE 

Main Class 

Free Style 
Bánhidi Dániel Czetl Fanni Galaxy RRC 

Main Class 

Free Style 
Deli Alex Csényi Fanni Rock and Magic SE 

 

Kategória Formáció neve Tagszervezet 

Girls Stylist B-Cool Dance Team SE 

Girls Queen Rock and Magic SE 

 

189/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 37/2021-IV számú elnöki döntését 

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

tag előterjesztése alapján a 2021. május 30.-án megrendezésre kerülő WRRC ONLINE Junior és Main 

Class Contact Style az alábbi párosokat nevezi:  
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Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Junior Barthos Bence Fazekas Noémi 
Musztáng SE – Rock and Magic 

SE 

Junior Borek Dávid Fojt Anna Erzsébet 

Rock and Magic SE – Dancing 

Feet Akrobatikus Rock and Roll 

SE 

Junior Magyar Bendegúz Fábián Zsanett 
Island Rock Csepel TSE – Rock 

and Magic SE 

Junior Radics Bálint Pap Lola Fanatic TSE – Rock and Magic SE 

Main Class 

Contact Style 
Király Ádám Mercs Gréta Rock and Magic SE 

 

190/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 38/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2021. június 19.-én Elblag-ban megrendezésre kerülő WDSF Standard Európa-kupára a Bencze István 

és Prozlik Anna (Szilver Táncsport Egyesület) párost delegálja. Tartalék páros: Szalai Dénes Ferenc és 

Balla Petra (Spirit Tánc Sport Egyesület). 

 

191/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a korábbi 39/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2021. november 21-ei Botafogo Kupa - C Országos Bajnokság és Klubközi Táncversenyen rendezi 

meg a Senior I Latin és Standard Magyar Bajnokságot. 

 

192/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 40/2021-IV számú elnöki döntését 

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

tag előterjesztése alapján a korábbi 36/2021-IV számú elnöki döntését kiegészítve a 2021. május 29.-én 

megrendezésre kerülő WRRC ONLINE Children, Juveniles, Couple Dance Show, Main Class Free 

Style, Girls és Ladies Formation világkupára az alábbi párost is nevezi:  

 

Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Juveniles Radnai Kristóf Nagy Noémi KID Rock and Roll SE 

   

193/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 41/2021-IV számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a Csongrád Fitness Sport Egyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

194/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2021. május 27-én Kovács Józsefet 

megválasztja az Ellenőrző Testület elnökének. 

 

195/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy tájékoztatja Tagszervezeteit, hogy 

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján hozott 

intézkedéseit, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül elfogadásra a Közgyűlés 

elé terjeszti. 



7 
 

196/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy felkéri az Ellenőrző Testületet, 

hogy a jogszabályban és az Alapszabály 31. §-ában megfogalmazott kötelező feladatkörében eljárva 

2021. június 10. napjáig hívjon össze Ellenőrző Testületi ülést és készítsen írásbeli jelentést az MTáSZ 

2019. és 2020. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolókról és közhasznúsági mellékletek 

elfogadásáról, valamint a 2020. és 2021. évi pénzügyi tervről. 

 

197/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy hivatalos tájékoztató levelet küld 

tagszervezeteinek a Fővárosi Törvényszék jogerős határozatával kapcsolatban. 

 

198/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tagjának előterjesztése szerint jóváhagyja a 2021. évi Formációs Sportösztöndíj pályázati kiírását. 

 

199/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztésére úgy határozott, hogy megbízza az AMETISZT TSE-t a C és B Tíztánc Országos 

Bajnokság 2021. augusztus 21-én történő megrendezésével. 

 

200/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztésére úgy határozott, hogy a Lorigo TSE ISIS Dance Open táncverseny lemondását 

követően a tagszervezeti képviselő kérelmére jóváhagyja a Zala Open és a Formációs Táncok Magyar 

Bajnokságának időpontmódosítását. A verseny új időpontja 2021. szeptember 18. 

 

201/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a DSE 2021. június 12-ei online 

General Meetingjére Zsámboki Marcell Istvánt delegálja. 

 

202/2021(V.27)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy Princz Nórának, az INFINITY TSE 

képviselőjének kérelmére a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által az MTáSZ-nál lefolytatott jogkövetési 

vizsgálat tárgyában hozott határozatát - melyet szó szerinti hivatalos tájékoztató levélben már 

megküldött az MTáSZ Titkársága valamennyi tagszervezetének – anonimizált formában a következő 

elnökségi ülésen iratbetekintésre bemutatja. Tájékoztatja továbbá az elnökség a tagszervezeti képviselőt, 

hogy a kért jegyzőkönyvnek mellékletei nincsenek. 

 

203/2021(V.27) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége határozatban megerősítette, hogy a 2021. május 22-ei 

Tíztánc MB, Nyolctánc MB rendezője által benyújtott pontozóbírói kijelölésekkel kapcsolatos 

panaszlevelében foglaltak tekintetében a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi 

tagja a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően járt el. 

 

 

Budapest, 2021. május 27.                                                             

           

                                    

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 


