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Elnökségi határozatok 

2021. július 15. 

 

 

 

254/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta.  

 

255/2021(VII.15)  

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

 

256/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 1/2021-VII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a Hajdúszoboszlói Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

  

257/2021(VII.15)  

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

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

határozott, hogy jóváhagyja a 2021. II. féléves akrobatikus rock and roll versenynaptár javított verzióját. 

 

258/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a korábbi 3/2021-VII elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a 2021. augusztus 7-ei döntnöki és a 2021. augusztus 7-8-ai edzői továbbképzések kiírását. 

 

259/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a korábbi 4/2021-VII elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a 2021. augusztus 6-ai asszisztensi vizsga kiírását. Vizsgáztatói tiszteletdíj: 15 000 Ft/fő/nap. 

 

260/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a korábbi 5/2021-VII elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a 2021. augusztus 6-ai asszisztensi vizsga vizsgabizottságát, melynek tagjai: Horváthné 

Krizsa Mária és Kuzma Péter. 

  

261/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a korábbi 6/2021-VII elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a 2021. július 1-től érvényes válogatott keret listát. 

  

262/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 7/2021-VII elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy a 2021. 

szeptember 18.-án Brno-ban megrendezésre kerülő WDSF Standard világbajnokságra első helyen a 

Fodor Norbert Csanád és Vaszi Réka Beáta (Szilver Táncsport Egyesület), második helyen a Bencze 

István és Prozlik Anna (Szilver Táncsport Egyesület) párost delegálja. Tartalék párosok: Szalai Dénes 

Ferenc és Balla Petra (Spirit Tánc Sport Egyesület), Balga Kristóf János és Kállai Kamilla (Szilver 

Táncsport Egyesület). 
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263/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 8/2021-

VII elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a kért külföldi pontozóbírókat a 2021. 

augusztus 29-ei Szőke Tisza Nemzetközi Táncverseny klubközi versenyeire. 

 

264/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 9/2021-VII elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére 

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

jóváhagyja az elnökségi ülés tartására vonatkozó eljárásrendjét. 

 

265/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Szilver Táncsport Egyesület közgyűlési napirendi pont 

javaslatait megtárgyalta és úgy határozott, hogy azok napirendre vételét elutasítja. 

 

266/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT 

EGYESÜLET közgyűlési napirendi pont javaslatait megtárgyalta és úgy határozott, hogy azok 

napirendre vételét elutasítja. 

 

267/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az Art of Breaking Tánc és Sport Egyesület közgyűlési 

napirendi pont javaslatait megtárgyalta és úgy határozott, hogy azok napirendre vételét elutasítja. 

 

268/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Savaria Táncsport Egyesület közgyűlési napirendi pont 

javaslatait megtárgyalta és úgy határozott, hogy azok napirendre vételét elutasítja. 

 

269/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Valcer TáncSport Egyesület közgyűlési napirendi pont 

javaslatait megtárgyalta és úgy határozott, hogy azok napirendre vételét elutasítja. 

 

270/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Valcer Táncstúdió közgyűlési napirendi pont 

javaslatait megtárgyalta és úgy határozott, hogy azok napirendre vételét elutasítja. 

 

271/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a FORMA TáncSport Egyesület közgyűlési napirendi 

pont javaslatait megtárgyalta és úgy határozott, hogy azok napirendre vételét elutasítja. 

 

272/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Kner Tánc-Sport Egyesület közgyűlési napirendi pont 

javaslatait megtárgyalta és úgy határozott, hogy azok napirendre vételét elutasítja. 

 

273/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2021. július 28-ai 

közgyűlés napirendi pontjainak módosítását. 
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274/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2021. augusztusi és szeptemberi versenytánc versenyek 

pontozóbírói kijelöléseit. 

 

275/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége jóváhagyja az MTáSZ Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását, mely az elfogadással lép hatályba. 

 

276/2021(VII.15)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége öt éves időtartamra a Táncsport rendezvények 

biztonságáért felelős bizottság elnökének választja Stieber Csabát, továbbá a bizottság tagjává választja 

Richtarik Zsoltot és Szalma Istvánt. 

 

277/2021(VII.15) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2021. július 15-ei elnökségi ülés 

zoom hozzáférési adatait elküldi Bíró Istvánné Váradi Évának. 

 

 

Budapest, 2021. július 15.                                                             

           

                                    

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 


