
Elnökségi határozatok 

2018.02.13. 
 
 
 

1/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Sági Istvánt, jegyzőkönyv 

vezetőnek Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bíró Csabát választotta. 

 

2/2018(II.13) 

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

  

3/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 1/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére a Tendency Tánc Sport Clubot törli tagszervezeti 

listájáról. 

  

4/2018(II.13) 

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

alapján a korábbi 2/2018-I elnöki döntést megerősítve a szabályok értelmében úgy határozott, hogy a 

2017. november 18-án megrendezett Magyar Bajnokság kapcsán a Rock and Magic Sportegyesület 

óvási kérelmét elutasítja. 

  

5/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 3/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

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

alapján jóváhagyta a 2018. évi akrobatikus rock’n’roll versenyek rendezésére vonatkozó 2. körös 

pályázati kiírását. 

  

6/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 4/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy az akrobatikus rock and roll szakág előterjesztése alapján jóváhagyja A Magyar 

TáncSport Szakszövetség Akrobatikus Rock and Roll Szakág PONTOZÓBÍRÓI, 

VERSENYFELÜGYELŐI ÉS SZÁMLÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

SZABÁLYZAT-ának módosítását. A szabályzat hatálybalépésének időpontja 2017. december 15. 

  

7/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 5/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a Szilver TSE képviselőjének kérelme alapján hozzájárul Szőts Dávid és Fekete 

Renáta Román Táncsport Szövetségtől való kikéréséhez és a Magyar TáncSport Szakszövetséghez 

történő átigazolásához. 

  

8/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a korábbi 6/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy határozott, 

hogy a Happiness TSE-t 2018. január 1-jétől felveszi a tagjai közé. 

  

9/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a korábbi 7/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy határozott, 

hogy a tagszervezeti képviselő kérelme és a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

javaslata alapján hozzájárul Börcsök Balázs és Németh Laura (Forma TSE) osztályváltásához Ifjúsági 

B osztályból A osztályba a versenytánc szakág Versenyszabályzatának 18.3.6 pontja alapján. 

  

 

 



10/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

jóváhagyja a 2018. évi versenytánc versenyek rendezésére vonatkozó 3. körös pályázati kiírást. 

  

11/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 9/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése 

alapján jóváhagyja a Szabadidősport versenyszabályzat módosítását. A szabálymódosítások hatályba 

lépésének időpontja 2017. december 22. 

  

12/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 10/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

jóváhagyja a 2018. január 13-án és szükség esetén 20-án megrendezésre kerülő Versenytánc Döntnöki 

és Versenyfelügyelői vizsgák vizsgabizottságának összetételét: 2018. január 13. vizsgáztatók: Kis 

János, Ormándi Zoltán és Klisóczki Alexandra 2018. január 20. vizsgáztatók: Kis János, Ormándi 

Zoltán. 

Vizsgáztatói tiszteletdíj 10.000 Ft/fő/nap 

  

13/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 11/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy Dr. Némethi Zsolt 2008. október 1-jén létrejött megbízási szerződését a Felek 2017. 

december 31-ei hatállyal megszüntetik, és a Magyar TáncSport Szakszövetség 2018. január 1-jei 

hatállyal ügyvédi megbízási szerződéssel határozatlan időre megbízza Dr. Némethi Zsolt egyéni 

ügyvédet jogi feladatok ellátására. 

  

14/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 12/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy az AQUILA Dance Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

  

15/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 13/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy az akrobatikus rock and roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján jóváhagyja a 2018. február 3-4-ei akrobatikus rock and roll Pontozóbírói, 

Versenyfelügyelői, Számlálóbírói és Sportszakember továbbképzés kiírását. 

  

16/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 14/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag és a Papiron Szeged 

Versenytáncklub Egyesület képviselőjének a kérelme alapján hozzájárul a Szőke Tisza 2018 verseny 

2018. június 16-17-én való megrendezéséhez, valamint továbbításához a WDSF felé. 

 

17/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 15/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a DanceCode Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

  

18/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 16/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy az Pro-Art TSE képviselőjének kérelme alapján hozzájárul Unger Fanni Lengyel 

Táncsport Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

   

19/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 17/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 



a 2018. február 17-én Koppenhágában megrendezésre kerülő WDSF Standard Európa-

bajnokságra első helyen a Fodor Norbert Csanád és Vaszi Réka Beáta (Szilver TSE, 

Szentes) párost, második helyen Bencze István és Prozlik Anna (Szilver TSE, Szentes) párost 

delegálja, tartalék párosok: Tábori Ármin és Dézsy Klaudia Klára (DanceStation, Budapest), 

Gombkötő Balázs és Laskovics Petra (LORIGO TSE, Szombathely). A Szövetség az első helyen 

delegált páros számára 60.000 forint, a második helyen delegált páros számára 30.000 

forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

  

20/2018(II.13.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 18/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

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

alapján jóváhagyja a 2018. évi akrobatikus rock’n’roll versenyek rendezésére kiírt 2. körös pályázat 

eredményét. 

   

21/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 19/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

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

alapján jóváhagyja az akrobatikus rock’n’roll Versenyszabályzat módosítását. A szabálymódosítások 

hatályba lépésének időpontja 2018. február 12. 

  

22/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 20/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a korábbi 284/2017(XII.12) és 285/2017(XII.12) határozatait megerősítve a 2018. évi 

sportösztöndíj támogatási pályázatok eredményét jóváhagyja, és a versenytánc szakág versenysportért 

felelős elnökségi tag eredeti előterjesztése alapján - a pályázati kiírásban írtaktól eltérően - a 

színvonalas pályázati anyagok miatt az érvényes pályázatot benyújtókat támogatásban részesíti. 

  

23/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 21/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelme alapján a Perfect Dance TSE-t törli a tagszervezetei 

közül. 

   

24/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 22/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a Szoldance TSE képviselője és a táncosok kérelme alapján hozzájárul Barna Nicole 

Vanessa és Gorán Dávid Dániel Román Táncsport Szövetségtől a Magyar TáncSport 

Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

  

25/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 23/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2018. évi WRRC General Meetingre Juhász Pétert és Papp Viktort delegálja. 

  

26/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 24/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2018. évi Közgyűlését 2018. május 7-én 16:00-tól tartja a Magyar Sport Házában. 

 

27/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 25/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérésére a Ritmus KSE-t törli a tagszervezetei közül. 

 

28/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 26/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

jóváhagyta a 2018-as kiemelt versenytánc versenyek rendezésére kiírt 3. körös pályázatok eredményét. 

 



29/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 27/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

jóváhagyja a 2018. február 12-ei versenytánc edzői és pontozóbírói továbbképzések és nyitott 

versenytánc képzés kiírását, valamint ezek költségvetését. 

 

30/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 28/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy az akrobatikus rock and roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján jóváhagyja a 2018. február 3-4-ei akrobatikus rock and roll Pontozóbírói, 

Versenyfelügyelői, Számlálóbírói és Sportszakember továbbképzés költségvetését. 

Kis Katalint 165 000 Ft, Juhász Pétert 240 000 Ft, Papp Viktort 30 000 Ft előadói tiszteletdíj illeti meg 

 

31/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 29/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy az akrobatikus rock and roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján jóváhagyja a 2018. február 10-11-ei akrobatikus rock and roll válogatott 

keretedzés kiírását és költségvetését. 

Kis Katalint 300 000 Ft, Juhász Pétert 300 000 Ft, Papp Viktort 90 000 Ft előadói tiszteletdíj illeti meg 

 

32/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 30/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a Dinamik R'nR SE képviselőjének kérelmére hozzájárul a 2018. április 7-ére kiírt 

akrobatikus rock 'n' roll Területi Táncverseny időpontjának 2018. április 14.-ére történő 

módosításához. 

 

33/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 31/2018-I elnöki döntést megerősítve a Pécsi 

Fordan SE képviselőjének kérelmére hozzájárul a 2018. május 5-ére kiírt akrobatikus rock 'n' roll 

Területi Táncverseny időpontjának 2018. május 6.-ára történő módosításához. 

 

34/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 32/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

jóváhagyja a 2018. február 10-11-ei Hungarian Dance Open pontozóbírói paneljét. 

 

35/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 33/2018-I elnöki döntést megerősítve és a 

26/2018-I elnöki döntést elutasítva úgy határozott, hogy a kiemelt versenytánc versenyek rendezésére 

kiírt 3. körös pályázatok elbírálása után a 2018. május 5-én megrendezésre kerülő Felnőtt-Ifjúsági 

Latin, Junior Standard, Senior Latin és Profi Standard és Formációs Ranglistaverseny rendezési jogát a 

Claudius TSE-nek ítéli. 

  

36/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 34/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

jóváhagyja a 2018. február 3-4-ei TáncSport Magyar Bajnokságok pontozóbírói paneljét. 

  

37/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 35/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

a 2018. február 25-én Sochiban megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági Latin Európa-

bajnokságra első helyen a Szalai Dénes Ferenc és Balla Petra (Pro-Art TS, Kistelek) párost, 

második helyen Szűcs Dávid és Csermák Klaudia Noémi (DanceStation, Budapest) párost 

delegálja, tartalék párosok: Somoskői László és Sós Polett (Miskolcz-Revital TSE, 



Miskolc), Mészáros Bence Levente és Balanescu Liliána (Szilver TSE, Szentes). A Szövetség az első 

helyen delegált páros számára 100 000 forint, a második helyen delegált páros számára 50 000 

forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

  

38/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 36/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

a 2018. február 25-én Sochiban megrendezésre kerülő WDSF Formációs Standard Európa-

bajnokságra első helyen a Szilver TSE formációs csapatát, második helyen a Szigo KTSE formációs 

csapatát delegálja. A Szövetség az első helyen delegált csapat számára 750 000 forint, a második 

helyen delegált csapat számára 375 000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való 

részvételhez. 

 

39/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 37/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése 

alapján jóváhagyja a 2018. január 20-ai kerekesszékes válogatott keretedzés programját és 

költségvetését. 

  

40/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 38/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmét jóváhagyva a Versenyszabályzat 18.3.6. pontja 

alapján hozzájárul Wolf Dániel és Fődi Kitti (Everydance Táncsport Egyesület) D osztályban történő 

összeírásához. 

  

41/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 39/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Nagy Kristóf és Hegyi Ingrid (Valcer 

Táncstúdió) E standard és E latin osztályban történő összeírásához. 

  

42/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 40/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmének megfelelően DanceLand TSE-t törli a 

tagszervezetei közül. 

  

43/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 41/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a Gála Társastáncklub Egyesület képviselőjének kérelmére hozzájárul a 2018.04.07-

re megpályázott és elnyert XIX. Gála Kupa Felnőtt-Ifjúségi Standard, Junior, Latin, Senior Standard 

és Professzionista Tíztánc Ranglistaverseny és Klubközi Táncverseny időpontjának 2018.04.22-ére 

történő módosításához. 

  

44/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 42/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2017. év legjobbjai díjakat a következőknek ítéli oda: 

  

Akrobatikus rock'n'roll év edzője: Lengyel Veronika 

Akrobatikus rock'n'roll év formációja: Szupergirls 

Akrobatikus rock’n’roll év párosa: Czanik László - Dobay Dóra 

Akrobatikus rock'n'roll év sportvezetője: Farkas Gergely 

Akrobatikus rock'n'roll év versenye: III. JYSK Kupa Akrobatikus rock and roll Magyar Bajnokság 

(Pécsi Fordan) 

Versenytánc év edzője: Szepesi József 

Versenytánc év formációja: Szilver TSE 



Versenytánc év versenyzőpárosa: Balogh Csongor-Szabó Anita és László Csaba - Páli Viktória 

Versenytánc év versenye: WDSF PD Latin EK Standard EB 

  

45/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 43/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy Sziliné Csáki Emília és Papp Viktor részére életműdíjat adományoz. 

 

46/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 44/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy hozzájárul Horváth Zsófia (Pro-Art Táncstúdió) és Király Márk (Claudius TSE) 

standard C és latin S osztályban történő összeírásához. 

 

47/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 45/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy az akrobatikus rock and roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján jóváhagyja a 2018. február 10-11-ei válogatott keretedzés módosított 

költségvetését. 

  

48/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 46/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenyző és tagszervezete kérésére hozzájárul Kiss Luca (Studio 2000) Magyar 

TáncSport Szakszövetségtől a Dán Táncsport Szövetséghez történő átigazolásához. 

  

49/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 47/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

jóváhagyta a 2018. február 17. és 2018. március 3. közötti versenytánc versenyek pontozóbíróinak 

kijelölését. 

  

50/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 48/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenyző és a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Luca Munarini 

(Oktogon Tánccentrum) Magyar TáncSport Szakszövetségtől az Olasz Táncsport Szövetséghez 

történő átigazolásához. 

  

51/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 49/2018-I elnöki döntést megerősítve úgy 

határozott, hogy tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Farkas Bernát és Fürj Anikó (Pro-Art 

Táncstúdió) standard E osztályba történő összeírásához. 

 

52/2018(II.13)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 33/2018-I döntést ismét megerősítve úgy 

határozott, hogy a kiemelt versenytánc versenyek rendezésére kiírt 3. körös pályázatok elbírálása után 

a 2018. május 5-én megrendezésre kerülő Felnőtt-Ifjúsági Latin, Junior Standard, Senior Latin és Profi 

Standard és Formációs Ranglistaverseny rendezési jogát a Pro-Art Táncstúdió képviselőjének 

versenyrendezésről való lemondása miatt a Claudius TSE-nek ítéli. 

 

53/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a 2018-as WDSF Annual General Meeting-re Sági 

István elnököt, Rimányi Judit VT szakági vezetőt és Klisóczki Alexandra főtitkárt delegálja. Szavazati 

joggal Sági Istvánt és Rimányi Juditot ruházza fel. Helyszín Svájc, Lausanne. 

 

54/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2018.évi munkaterv 

összeállításának a határideje 2018. március 1.  

https://maps.google.com/?q=47/2018-I____+A+Magyar&entry=gmail&source=g


55/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján jóváhagyta a 2017. évi eredményességi támogatások felosztását. 

 

56/2018(II.13.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján jóváhagyta a 2018.évi versenytánc válogatott keretet. 

 

57/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock’n’roll szakág versenysportért 

felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyta 2018. évi első féléves akrobatikus rock’n’roll 

versenyek pontozóbírói, versenyfelügyelői, számlálói kijelöléseit. 

 

58/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Fegyelmi Bizottság felé 

továbbított anyagok közül csak azok adhatók ki az érintetteknek, melyek esetén fegyelmi eljárás indul.  

 

59/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a 2018. évi Diákolimpia megrendezésére pályázatot ír 

ki. A pályázatok beadási határideje 2018. február 26. Ehhez a Magyar TáncSport Szakszövetség 100 

000 Ft összegű támogatást nyújt a rendezőnek. 

 

60/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Fallaway Táncegyesület kérelmét elutasítva úgy 

határozott, hogy az éves tagdíj teljes összegének befizetési határideje a szabályzatnak megfelelően 

február 28-a. 

 

61/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábban a Gála TE-nek ítélt 2018. április 8-ai 

Szabadidősport OB rendezésével a Cit-Car TSE-t bízza meg. 

 

62/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a 2018. február 25-én Sochiban megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági 

Latin Európa-bajnokságra Novák István – Sebesi Daniella (Pro-Art Táncstúdió) párost delegálja. A 

delegált páros számára 100 000 forint útiköltség-támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

 

63/2018(II.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége Fürst Ágnes munkaviszonyát 2018. február 28-ia 

hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. 

 

Budapest, 2018. február 13. 

 

                                                                                                           Sági István 

                                                                                                               elnök 

  

 


