
JEGYZŐKÖNYV 

az MTáSZ elnökség soron következő elnökségi üléséről 
 

 

Időpont: 

2018. szeptember 12. 

 

Helyszín: 

Magyar Sport Háza, III. emeleti ovális tárgyaló  

 

Jelen voltak 

Zsámboki Marcell, elnök 

Bíró Csaba, elnökségi tag 

Horváthné Krizsa Mária, elnökségi tag 

Juhász Péter, elnökségi tag 

Kapronczai Balázs, elnökségi tag 

Kis Katalin, elnökségi tag 

Papp Viktor, elnökségi tag 

Zsom Olivér, elnökségi tag 

Papp-Klisóczki Alexandra, főtitkár 

Törökgyörgy József, ellenőrző testület elnöke 

 

NAPIRENDI PONTOK   

• A két ülés közötti elnöki döntések jóváhagyása  

• Szabadidősport kedvezményes kártya 

• Számlálói programok 

• Versenytánc szakág előterjesztései 

- szabálymódosítások 

- KSIS rendszer 

- válogatott képzések 

• Akrobatikus rock’n’roll szakág előterjesztései 

- 2. féléves pontozóbírói, versenyfelügyelői, számlálói delegálások 

- sportorvosi engedélyek 

• Egyebek 

 

Zsámboki Marcell: Szeretettel köszöntöm az elnökségi tagokat és az elnök urat a mai ülésen. 

Megkaptátok a napirendi pontokat, de előbb levezető elnököt, hitelesítőt és jegyzőkönyvvezetőt 

választunk. 

 

Határozati szöveg javaslat: 

168/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváthné 

Krizsa Máriát választotta.  

Egyhangúlag elfogadva. 

 



Zsámboki Marcell: Azt még a jegyzőkönyvnek elmondanánk, hogy Juhász Péter s Tóth 

Mónika nincsenek jelen. Móni jelezte, hogy nem tud jönni, Peti pedig azt, hogy késni fog. 

Jelenleg 7 taggal vagyunk határozatképesek. 

A napirendi pontokkal kapcsolatban módosítást nem javaslok. Ha van olyan, ami új téma, azt 

az egyebeknél tárgyaljuk. 

  

Határozati szöveg javaslat 

169/2018(IX.12)  

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

Egyhangúlag elfogadva 

 

Zsámboki Marcell: Első napirendi pontunk a két ülés közötti elnöki döntések megerősítése. 

 

Határozati szöveg javaslat 

170/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége korábbi 1/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a 2018. november 9-11-én megrendezésre kerülő 

Lomianki 2018 World Para Dance Sport European Championships (Poland)-re a következő 

csoportot delegálja: 

  

Standard Duo Class 1: Ferenczi Tünde és Mester Csiki László 

Freestyle Single Class 2: Katai Virág 

Kísérő: Lukácsi Károly 

Csapatkapitány, delegáció vezető: Jegonyán Okszána 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

171/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 2/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján a 2018. szeptember 8-án Chengduban megrendezésre kerülő WDSF 

Standard világkupára a Fodor Norbert Csanád és Vaszi Réka Beáta (Szilver TSE, Szentes) párt 

delegálja. Tartalék páros: Hegyes Bertalan János - Farkas Boglárka (Szilver TSE, Szentes) 

Egyhangúlag elfogadva. 

 
Határozati szöveg javaslat 

172/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 3/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján a 2018. szeptember 9-én Chengduban megrendezésre kerülő WDSF Latin 

világkupára az Andrea Silvestri ás Váradi Martina (Valcer Táncstúdió, Debrecen) párt 

delegálja. Tartalék páros: Hidi Balázs – Kis Violetta (Valcer TS, Debrecen – Szilver TSE, 

Szentes) 

Egyhangúlag elfogadva. 

  

 

 

 

 



Határozati szöveg javaslat 

173/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 4/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Bíró Dániel - 

Németh Barbara (El Paso SE) felnőtt A latin osztályban történő összeírásához. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

174/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 5/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján a 2018. szeptember 22-én Pozsonyban megrendezésre kerülő WDSF 

Showdance Latin Világbajnokságra első helyen Tóth Árpádot és Lengyel Claudiát (Botafogó 

TE, Budakeszi – Alex-Moore TSE, Ráckeve), második helyen Mizsér Tamást és Fülöp 

Zsuzsannát (Pro-Art Táncstúdió, Kistelek – Oktogon TSE, Budapest) delegálja, tartalék páros: 

Néber Árpád Balázs és Iszlatyi Kinga (Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas). 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

175/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége korábbi 6/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján a 2018. szeptember 22-én Pozsonyban megrendezésre kerülő WDSF 

Showdance Standard Világbajnokságra első helyen Borbás Csaba és Tóth Emília (Pro-Art 

Táncstúdió, Kistelek), második helyen Pék Máté és Nagy Edit Lilla (Dance Talent Tánccsoport 

Egyesület, Budaörs) párost delegálja. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

176/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 7/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 

előterjesztésére jóváhagyja a 2018. szeptember 9-ei Döntnöki és versenyfelügyelői 

továbbképzés kiírását. 

Egyhangúlag elfogadva. 

  
Határozati szöveg javaslat 

177/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul 

Mihalache Mircea Román Táncsport Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez 

történő átigazolásához. 

Egyhangúlag elfogadva. 

  

Határozati szöveg javaslat 

178/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 9/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Petar Marjanovic 

Magyar TáncSport Szakszövetségtől a Szerb Táncsport Szövetséghez történő átigazolásához. 

Egyhangúlag elfogadva. 



 

Határozati szöveg javaslat 

179/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 10/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a rendező kérelmére hozzájárul a 2018. szeptember 22-23-án 

megrendezésre kerülő Kistelek Open programjának módosításához. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

180/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége korábbi 11/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy jóváhagyja a 2018. augusztus 23-26.-ai versenytánc válogatott 

kerettáborának és sportszakember képzésének költségvetését. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

181/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége korábbi 12/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy jóváhagyja a 2018. augusztus 26-án megrendezésre kerülő 

Versenytánc asszisztensi vizsga vizsgabizottságának összetételét: 

Vizsgáztatók: Rimányi Judit, Szűcs Simon, Németh Péter. Vizsgáztatói tiszteletdíj 10.000 

Ft/fő/nap. 

Egyhangúlag elfogadva. 

  

Határozati szöveg javaslat 

182/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 13/2018-VIII. számú elnöki döntését 

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

elnökségi tag előterjesztése alapján a 2018. szeptember 15.-én Schaffhausenben megrendezésre 

kerülő WRRC Serdülő, Junior és Felnőtt lányformációs világbajnokságra az alábbi párosokat 

és formációkat nevezi: 

Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Rock 'n' Roll 

- Juvenile 
Bíró Sebestyén Sümeghy Vivien Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll 

- Juvenile 
Ancsák Attila Ökrös Júlia Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll 

- Juvenile 

Pór-Zselinszky 

Benedek 
Pap Linda DanceCode – Rock and Magic 

Rock 'n' Roll 

- Juvenile 
Czetl Artúr Fülöp Tapasztó Hanna Galaxy RRC 

Rock 'n' Roll 

- Juvenile 
Kovács Kornél Szőke Kitti 

Tornádó Hungary – Musztáng 

SE 

Rock 'n' Roll - Junior Toma Patrik Fazekas Noémi Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll - Junior 
Szoljár Zsombor 
Csaba 

Vass Nikolett Rockin’ Board TSE 

Rock 'n' Roll - Junior Polyánki Benedek Fórián Kata RÓK and Roll – Rockin’ Board 

Rock 'n' Roll - Junior Poór Dániel Bárdosi Violett Dinamik Rock and Roll Klub 

  



Kategória Formáció 

neve 

Tagszervezet 

Rock 'n' Roll Formations - 

Ladies 

The 

Szupergirls 

Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll Formations - 

Ladies 

Ladies Rockin’ Board TSE 

Rock 'n' Roll Formations - 

Ladies 

Sol Invictus Musztáng SE 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

183/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége, a korábbi 13/2018-VII számú elnöki döntést 

módosítva és a korábbi 14/2018-VIII. számú elnöki döntését megerősítve úgy döntött, hogy az 

akrobatikus rock’n’roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

a 2018. szeptember 15.-én Schaffhausenben megrendezésre kerülő WRRC Serdülő, Junior és 

Felnőtt lányformációs világbajnokságra az alábbi párosokat és formációkat nevezi: 

Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Rock 'n' Roll - 

Juvenile 
Bíró Sebestyén Sümeghy Vivien Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll - 

Juvenile 
Ancsák Attila Ökrös Júlia Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll - 

Juvenile 

Pór-Zselinszky 

Benedek 
Pap Linda DanceCode – Rock and Magic 

Rock 'n' Roll - 

Juvenile 
Czetl Artúr Fülöp Tapasztó Hanna Galaxy RRC 

Rock 'n' Roll - 

Juvenile 
Kovács Kornél Szőke Kitti 

Tornádó Hungary – Musztáng 

SE 

Rock 'n' Roll - Junior Toma Patrik Fazekas Noémi Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll - Junior 
Szoljár Zsombor 

Csaba 
Vass Nikolett Rockin’ Board TSE 

Rock 'n' Roll - Junior Záhonyi Patrik Bradács Tamara Masters SE 

Rock 'n' Roll - Junior Polyánki Benedek Fórián Kata RÓK and Roll – Rockin’ Board 

Rock 'n' Roll - Junior Poór Dániel Bárdosi Violett Dinamik Rock and Roll Klub 

  

Kategória Formáció neve Tagszervezet 

Rock 'n' Roll Formations - 

Ladies 

The 

Szupergirls 

Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll Formations - 

Ladies 

Ladies Rockin’ Board TSE 

Rock 'n' Roll Formations - 

Ladies 

Sol Invictus Musztáng SE 

Egyhangúlag elfogadva.  

  

Határozati szöveg javaslat 

184/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 15/2018-VIII. számú elnöki döntését 
megerősítve úgy döntött, hogy a  versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag 



előterjesztése alapján a 2018. szeptember 22-én Pozsonyban megrendezésre kerülő WDSF 

Showdance Latin Világbajnokságra delegált párosok számára, a Szövetség az első helyen 

delegált páros számára 10 000 forint, a második helyen delegált páros számára 5 000 forint 

útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

Egyhangúlag elfogadva. 

  

Határozati szöveg javaslat 

185/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 16/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a  versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján a 2018. szeptember 22-én Pozsonyban megrendezésre kerülő WDSF 

Showdance Standard Világbajnokságra delegált párosok számára, a Szövetség az első helyen 

delegált páros számára 10 000 forint, a második helyen delegált páros számára 5 000 forint 

útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

186/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 17/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a tagszervezeti képviselő kérelme alapján hozzájárul Lakatos 

Ádám Károly – Kötél Lolita (Kner TSE) Latin D osztályba történő összeírásához. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat   

187/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 18/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a tagszervezeti képviselő kérelme és az akrobatikus rock’n’roll 

szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján az akrobatikus rock and roll 

magyar bajnokság új időpontja 2018. november 25. Helyszín: Érd Aréna. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat  

188/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelme és az 

akrobatikus rock’n’roll szakág versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján 

korábbi 19/2018-VIII. számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy a 2018. október 

21.-én megrendezésre kerülő Nyugat-magyarországi Területi Táncverseny új helyszíne: Vetési 

Albert Gimnázium (Veszprém, Kemecse utca 1.) 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

189/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 20/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Marushchak 

Artemiy Orosz Táncsport Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő 

átigazolásához. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

 

 



Határozati szöveg javaslat 

190/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 21/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a  versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján a 2018. szeptember 22-én Kisteleken megrendezésre kerülő WDSF 

Ifjúsági Standard Világbajnokságra első helyen a Szalai Dénes Ferenc és Balla Petra (Pro-Art 

TS, Kistelek) párost, második helyen Mészáros Bence és Balanescu Liliána (Szilver TSE, 

Szentes) párost delegálja, tartalék párosok: Nagy Márk és Unger Fanni (SZOLDANCE TSE, 

Szolnok – Pro-Art TS, Kistelek), Börcsök Balázs Róbert és Németh Laura (Forma TSE, 

Szeged).  

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

191/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 22/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a  versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi tag 

előterjesztése alapján a 2018. október 6-án Ostravában megrendezésre kerülő WDSF Latin 

Világbajnokságra első helyen a Silvestri Andrea és Váradi Martina (Valcer TS, Debrecen) 

párost, második helyen Hidi Balázs és Kis Violetta (Valcer TS, Debrecen – Szilver TSE, 

Szentes) párost delegálja, tartalék párosok: Suti András Zsolt és Tóth Katalin (Pro-Art TS, 

Kistelek – Valcer TS, Debrecen), Zerjav Miha és Karcagi Laura (Vacer TS, Debrecen – Stúdió 

2000 TSE, Kiskunhalas). A Szövetség az első helyen delegált páros számára 20.000 forint, a 

második helyen delegált páros számára 10.000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen 

való részvételhez. 

Egyhangúlag elfogadva. 

  

Határozati szöveg javaslat 

192/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 23/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul a 2018.10.20-ára 

kiírt Formációs Ranglistaverseny lemondásához. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat   

193/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 24/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul, hogy 2018. 

október 6-án Kelet-magyarországi Területi verseny kerüljön megtartásra a Fortuna TSE 

rendezésében. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat   

194/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 25/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy megbízza az elnököt a 2019 évi WDSF Annual General Meeting 

megrendezésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatásával. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

 

 



Határozati szöveg javaslat  

195/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 26/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy megbízza az XEK.HU Kft-t a versenytánc szakág elektronikus 

versenykönyveinek fejlesztésével. 

Egyhangúlag elfogadva. 

   

Határozati szöveg javaslat 

196/2018(IX.12)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 27/2018-VIII. számú elnöki döntését 

megerősítve úgy döntött, hogy az akrobatikus rock and roll szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a 2018. szeptember 1-jére meghirdetett számlálóbírói 

képzés időpontját 2018. szeptember 8-ára módosítja. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat  

197/2018(IX.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján korábbi 28/2018-VIII. számú elnöki döntését megerősítve 

úgy döntött, hogy a 2018. november 17-én Bécsben megrendezésre kerülő WDSF Standard 

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

Szentes) párost, második helyen a Hegyes Bertalan János és Farkas Boglárka (Szilver TSE, 

Szentes) párost delegálja, tartalék párosok: Bencze István és Prozlik Anna (Szilver TSE, 

Szentes), Rónyai Zoltán és Busa Dóra (Szilver TSE, Szentes). A Szövetség az első helyen 

delegált páros számára 10.000 forint, a második helyen delegált páros számára 5.000 forint 

útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Zsámboki Marcell: Fél 11-re jön a szabadidősport kedvezményes kártyával kapcsolatban 

László Béla. Ők a kedvezmeny.hu tulajdonosa, és egy kedvezménykártyát fog bemutatni, amit 

a táncosainknak adhatnánk. A feltételekről ő fog beszélni. Ez egyébként chipes kártya, ami 

adatokat is tartalmazhat. Utánajártunk Alexandrával, hogy a mostani versenyengedélykártya, 

amiért 1000 Ft-ot fizetünk, az nem kötelező, mivel a SIR-ben benne van minden táncos. 

Ezt kellene végig gondolnunk, hogy ez a kedvezményes kártya érdekel-e minket, amire akár 

adatot is lehet tenni. Igazából a mi adatbázisunk megvan. 

 

László Béla: Ez egy egyedi sorszámú chipes kártya. A szabadidősportnál sportaktivitást 

mérünk. Minden adatot tud kezelni a rendszer. Egy adminisztrációs felület kell, ahol rögzítve 

vannak a feltételek. A leolvasó tudja olvasni, hogy rendben van- az adott engedély például, ami 

szükséges a táncosoknak. Ez a szakmai oldal. A másik oldal pedig, a nagy kedvezmények, 

amiket lehet érvényesíteni vele. 

Az MTáSZ-nak egy saját arculattal rendelkező kártyát csinálnánk. A teljes kinézet a 

szövetséghez igazítható. 

Ahogy mondták, kb 3000 kártyáról lenne szó, erre egy méltányos ajánlatot tudnánk adni. Az új 

rendszerrel, amit kialakítunk, a kedvezmények 1%-át a kibocsátó civil szervezet kapja. 

A kártya elektronikus versenyengedélyként is tud funkcionálni, mert lehívja az adatokat, hogy 

teljesülnek-e bizonyos feltételek (érvényes-e az engedély). 

Azt az új rendszerben vezetjük be, hogy a kártya azonosítsa az adott személyt, ne lehessen 

átruházni a kedvezményeket. 

http://xek.hu/
http://xek.hu/


A táncra költött összeg egy jelentős részét meg tudja takarítani a táncos a kedvezménykártyával. 

Mi nem foglalkozunk kicsikkel, ha megállapodunk az MTáSZ-szal, akkor, ha valaki idegen 

odamegy, hogy szeretne ilyen táncos kártyát, akkor nem fog tőlünk kapni. 

 

Kis Katalin: Az adatfeltöltés az hogy működik? Például a sportorvosi engedélyek eléggé 

változóak. Kapunk egy leolvasót a versenyekre? Mert ott kell tudnunk, hogy kinek érvényes, 

kinek nem. 

 

(Megérkezett Juhász Péter) 

 

László Béla: A rendszer arra is képes lenne, hogy a sportorvos töltse fel. Egyébként a szövetség 

adminisztrátora végezné ezt. Excel import van, egy határidőt kell beleírni. Ha maguknak töltik 

fel, akkor az hamisítható. Az megcsinálható, hogy a kártya leolvasásakor lehessen jelölni, hogy 

az adott egyén versenyző-e, így akkor megjelenik neki az engedély adatai. Mi döntjük el, hogy 

csak a mi kártyánkkal lehessen nevezni például. Még azt is le tudjuk szabályozni, hogy kik 

mehetnek be a rendezvényre. 

Magánszemélyeknek 3000 Ft-ért adjuk, így csoportosan 1000 Ft-ért tudjuk kb. ajánlani. 

 

Zsámboki Marcell: Köszönjük. Mindenképp ötletelünk még, feltesszük a kérdéseinket és 

jelentkezni fogunk. 2019-től vezetnénk ezt be úgyis. 

Kérdés, hogy ezt akarjuk-e. Például, csak mint kedvezményes kártya, mert az elektronikus 

versenyengedélyt már beszéltük. 

A következő napirendi pont a számlálói program. A válker edzés keretében részt vettünk egy 

bemutatón, amit az XEK.HU Kft tartott. Bemutatták az elektronikus versenykönyvet. Ott 

voltunk az elnökségből Balázs, Olivér, Csaba, Mónika és én. Ez egy letölthető applikáció. 

Minden adat a szövetség rendelkezésére áll. A fejlesztésért az XEK nem kér pénzt, de 2600 

Ft/éves díjat számolna fel. Nem internet alapú lenne az alkalmazás, hogy ne legyen ebből gond 

a nevezésnél. Maguk töltenék ezt le, feltöltenék az adatokat, sportorvosit stb. 

Ez össze van kötve a nevező rendszerrel. Kiváltaná a versenykönyvet. Tudná az osztályváltást, 

pontokat kezelni. Kiküszöböli a hibákat. A rockys oldalon ez nem igazán fontos, mert nincs 

ilyen osztályváltásos rendszer. 

 

Kis Katalin: Ha a rendszerben van egy adatbázis, akkor a kártyához miért nem lehet 

összekötni? Illetve lehet, hogy a kártyának nem is kell mindent tudni, mert a rendszerben benne 

szerepel minden. 

 

Zsámboki Marcell: Az adatbázis tulajdonosa az MTáSZ, de maga az XEK kezeli a feljutást, 

pontokat. A nevezési rendszer maga nem a miénk. Ez kiküszöböli a hibákat, ami például a 

záradékolásnál merül fel. 

Ez egy többletköltség viszont a versenyzőnek. 

 

Kis Katalin: Visszatérve a kedvezményes kártyára. Például Veszprémben nem lehet szinte 

sehol felhasználni. Nagyon korlátozott az, hogy hol tudják ezt ténylegesen úgy felhasználni, 

hogy megérje. 

 

Bíró Csaba: Mindenképp újra kellene még tárgyalni, hogy gondolták ezt az árat. Ez a dolog 

sok hibát kiküszöbölne és segítene, de ennyi plusz költség nagyon sok a versenyzőknek. 

Szerintem ezt az 1000 Ft-os összeget kellene adni nekik nagyjából. 

 



Zsámboki Marcell: Elég jó bevétel lenne ez nekik éves szinten alacsonyabb árral is. 

Mindenképp egyeztetnünk kell még 

 

Horváthné Krizsa Mária: Ha jól gondolom, akkor gyakorlatilag más nem tudja ezt a munkát 

csinálni, csak az XEK. 100%-os monopolhelyzetük lesz. Ha úgy döntenek, hogy megduplázzák 

az árakat, akkor azt is meg tudják majd csinálni. 

 

Zsámboki Marcell: Azt már beszéltük, hogy itt egy nagyon komoly szerződést kell 

összeraknunk erre a projektre. Nagyon oda kell figyelni a részletekre. 

 

Zsom Olivér: Vagy láthatóbbá kellene tenniük a rendszert. Mert az, hogy például a tavalyi 

nagy vitánál sem kaptunk semmi információt, az nincs rendben. 

 

Zsámboki Marcell: A kérdés, hogy tudja-e másik cég is működtetni a rendszert. 

 

Horvátné Krizsa Mária: És azért vannak itt mások is, akik fejlesztenek programokat stb. 

 

Határozati szöveg javaslat 

198/2018(IX.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy felhatalmazza Zsámboki 

Marcell, Bíró Csaba, Horváthné Krizsa Mária, Kapronczai Balázs, Tóth Mónika Éva, Zsom 

Olivér elnökségi tagokat, hogy az XEK.HU KFT-vel egyeztetéseket folytasson az elektronikus 

versenykönyvekkel kapcsolatban. Az egyeztetés határideje 2018. szeptember 30. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Zsom Olivér: Egyébként magára a kártyára sincs szükségünk. Nekünk a sportorvosit kell 

ellenőriznünk valahogy. 

 

Kis Katalin: Nagyon sok lenne családokra lebontva, ha ennek a kártyának az árát beépítenénk 

a versenyengedélybe. Egy családban, ahol esetleg több gyerek táncol, összeadódik, és jelentős 

a többletköltség. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Igen, illetve arról van szó, hogy maga az emelés sok. Majdnem 

plusz 50%-nyi összeget nem lehet egyszerűen elkérni. Ettől kevesebbet is nehezen fogadnak el 

az emberek. 

 

Zsámboki Marcell: Jó, akkor a versenytáncos elnökségi tagok leülnek az XEK.HU-val. Addig 

össze kell raknunk egy koncepciót már. Előny, hátrány, bevételkiesés, ezeket mind figyelembe 

kell venni. 

 

Horváthné Krizsa Mária: A sportorvosit kell átgondolni, mert azt photoshoppal nagyon 

könnyű hamisítani. Ha meg egy kiskorúnak baja lesz, úgyis téged vesznek elő. 

 

Bíró Csaba: Nem tudjuk biztosra megállapítani, hogy valódi-e. Ma már olyan a technika, hogy 

bárki bármit megcsinál. 

 

Zsámboki Marcell: Jó, ezt a beszélgetést most leállítom. Mi kialakítjuk a nézőpontunkat és 

aszerint fogjuk a tárgyalást lefolytatni. 

Számlálói programok még mindig. A Kozma Gábor féle történet, aki nyilatkozta, hogy már 

mindent tud a program, amit a Kis Jancsiék. Mindennel kompatibilis, egyforma. Ő egyébként 



nem akar úgy beszállni, hogy sokat számol, hanem 1-2 versenyre az évben, ahová őt hívják pl 

ismerősök, ő szívesen elmenne, ha ezt jóváhagynánk. Erre a Kis Jancsiék azt mondták, hogy ha 

más is számolhat, akkor semmi gond, de akkor ők kivonulnak teljesen. Úgyhogy most itt 

vagyunk. A Kozma Gábor már többször keresett engem, hogy legalább ellenőrizzük, teszteljük 

a programjukat. Korábbi elnökség erre egy bizottságot felállított, amiben a Kis Jancsiék is 

benne vannak. Így az ember érez némi elfogultságot. De a Kozma Gáboréknak kellene választ 

adnunk. Az övék anno sok hiányosságot mutatott korábban, én úgy hallottam. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Ezt a tesztelést csak a Jánosék tudják megcsinálni? 

 

Bíró Csaba: Ez úgy volt Jánoséknál, hogy megkapott egy versenyt, és otthon végigcsinálta 

magának. Ha itt minden stimmelt, akkor kijelöltünk egy versenyt, ahol a Kis Jánosék PDA-

jához be lett ültetve annyi gyerek, amennyi pontozó volt. Ment a lap a pontozótól a számlálóhoz 

meg ide is. Aztán az egészet összeellenőriztük. Nagyon komoly kontrollon ment keresztül 

élőben is. Itt még volt gond, de a következő teszten már rendben volt. 

Először ezt kellene a Kozma Gábornak is megcsinálni. 

 

Zsámboki Marcell: Keresnünk kell a teszthez egy versenyt még idén, ami megfelelő lesz.  

 

Bíró Csaba: Aztán nekem kell leleveleznem a Jánosékkal is a tesztelést, hogy a pontokat 

átadják. 

 

Zsámboki Marcell: Sokan panaszkodnak az árral kapcsolatban, de ha nem ők számlálnának, 

akkor még 5 nap múlva is menne a verseny. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de azért már külföldön is mennek 

jó programok. Velük nem lehet megállapodni? Egyenesen a szlovákoktól nem lehet megvenni 

a programot? Úgy hallottam, hogy nem olyan drága ez a program. 

 

Zsámboki Marcell: Korábban már megkaptam a KSIS szerződést, én vállalom, hogy ezt 

átnézem mégegyszer, hogy mi hogyan valósult meg. 

Akkor visszatérve, ha találunk egy megfelelő időpontot a tesztre, akkor azt kiküldjük, Csaba 

pedig lelevelezi a dolgot. 

 

Zsámboki Marcell: Versenytánc szakág előterjesztései. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Amit kértetek a koncepciót, azt tegnap elküldtem. Aztán itt a 

kiemelt versenyek tervezete 2019-re. De ez tényleg csak tervezetnek mondható, mert összesen 

14 nemzetközi versenynek van meg az időpontja. Ez működhet is akár, de hát a 35 versenyből 

alig van fent valami. Pirossal vannak, amik hiányoznak, de tavaly akkor voltak. Arra nem lehet 

alapozni. 

 

Zsámboki Marcell: Ez a pályáztatás még ráér. Egyetlen dologban kellene határoznunk, ez 

pedig a Magyar Bajnokság és a Hungarian Dance Open. Várjuk a továbbiakat még. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Egy olyat csináljunk már még Alexandra, hogy küldjük ki az 

egyesületeknek, hogy elkészült, de nagyon hiányos a nemzetközi versenynaptár, így még nem 

kiküldhető. Engem zaklatnak az időpontokkal. 

 



Papp-Klisóczki Alexandra: Ezzel egyáltalán nem vagyunk elkésve, mert október 31-ig kell a 

pályázatokat kiküldeni. De írok egy tájékoztatót a tagszervezeteknek. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Amit tegnap küldtem, azt nyissuk meg, mert abban egyben írtam 

mindent. Az egyik kérdésem a seniorok delegálása, meg az ő útiköltségük. 

 

Zsámboki Marcell: Az OPEN VB-kre is csak akkor fogadják el a szövetségek a nevezést, 

hogyha a szövetség küldi a nevezést. 

Támogatásnál az eredményességi támogatásból kaphatnak. A senioroknak és profiknak nincs 

beállítva útiköltségtámogatás. 

 

Horváthné Krizsa Mária: A válkeren részvétel és a szabályzatunk nincs összhangban. Vagy 

engedjünk be mindenkit a válogatottra, vagy senkit. 

 

Zsámboki Marcell: Ezt a szakággal beszéljétek meg először, aztán tegyetek javaslatot. 

 

Zsom Olivér: Ez azért lett így meghatározva, mert azért kell egy színvonal a résztvevőknél. 

Mindenkit nem engedhetünk be, mert az edzők is megszakadnak a B-A-S osztálytól is már. Már 

én is mondtam, hogy a Magyar Bajnokságon indulók szabályozása sem tökéletes. 

 

Horváthné Krizsa Mária: Senior, profi és formációs ranglistából szükséges-e kötelezővé tenni 

3-at. Sokszor elmaradnak ezek a versenyek, mert nincs induló. Van-e itt kötelező szám? Ha 

elmarad, akkor ugye ez a kijelölt pontozókat is befolyásolja. 

 

Bíró Csaba: Jó az, ha megvan, akkor pályáznak rá, tudnak indulni. Beleírjuk a pályázatba, de 

úgy lesz a szabályzatba, hogy rendezhető. A szabályzatmódosítást egyben szavazzuk majd meg. 

 

Papp Viktor: Ez szakági előterjesztés? Mert ahogy ezt most végignézem, ennek a 70%-a 

szakági feladat. Meghallgatjuk, ne értsd félre, de ez úgy szokott lenni, hogy a szakág előkészíti 

a dolgot és az elnökség az alapján hoz döntést. 

 

Juhász Péter: Itt a teljes ősi delegálás. Pontozóbírók, versenyfelügyelők, számlálóbírók. Van 

benne pár módosítás még. Majdnem tökéletesen szabályszerű. 99%-ban. A keletiek miatt 

vagyunk meglőve, mert nagyon kevesen vannak. A területi arányokat figyelembe véve a 

keletiek a hivatalosan megengedettnél többet pontoznak. Vasas Kinga az egyetlen kiemelt keleti 

pontozónk, őt szerencsére be tudtam tenni kettő országosra is. Átnéztem, már nem találtam 

benne hibát. Így javasolnám elfogadásra. 

 

Határozati szöveg javaslat 

199/2018(IX.12) 

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyta a pontozóbírói, versenyfelügyelői, 

számlálóbírói delegálásokat a 2018. őszi félév akrobatikus rock and roll versenyeire. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Juhász Péter: A sportorvosikat írtam még be, mert így, hogy már háziorvos is engedélyezhet, 

így érdekes lesz a versenyen engedélyezni, mert neki nem sportorvosi pecsétje lesz. Több 

háziorvos is kapott engedélyt és nekik erre nincs külön pecsét. És így nem tudod 

versenyfelügyelőként eldönteni, hogy érvényes-e vagy nem. 

 



Zsámboki Marcell: Nincs erről egy lista? Hogy kik végezhetnek ilyen tevékenységet? Mert 

akkor az alapján tudnának a döntnökök, versenyfelügyelők dönteni. 

Akkor vannak itt delegálások. Egy rockys, illetve három versenytáncos delegálás. 

Itt most nincs olyan, mint legutóbb, hogy nincs a válogatottban, de meghívást kaptak, igaz? 

 

Határozati szöveg javaslat 

200/2018(IX.12) 

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

versenysportért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a 2018. október 6.-án Prágában 

megrendezésre kerülő WRRC Lányformációs Európa-bajnokság és Junior világkupára az 

alábbi párosokat és formációs csapatokat nevezi: 

 

Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Rock 'n' Roll - 

Junior 
Poór Dániel Bárdosi Violett Dinamik 

Rock 'n' Roll - 

Junior 
Toma Patrik Fazekas Noémi Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll - 

Junior 
Szoljár Zsombor Vass Nikoletta Rockin’ Board TSE 

Rock 'n' Roll - 

Junior 

Polyánki 

Benedek 
Fórián Kata 

RÓK and Roll – Rockin’ 

Board 

Rock 'n' Roll - 

Junior 
Záhonyi Patrik Bradács Tamara Masters SE 

Rock 'n' Roll - 

Junior 
Ölbey Vajk Szalma Borka Musztáng – Masters 

Rock 'n' Roll - 

Junior 
Juhász Olivér 

Németh Zorka 

Dorka 
HUNGARockY 

Rock 'n' Roll - 

Junior 
Gábor László Szalai Alexa Masters SE 

 

Kategória Formáció neve Tagszervezet 

Rock 'n' Roll Formations - Girls Xpress Masters SE 

Rock 'n' Roll Formations - Girls Party Team Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll Formations - Girls Brill Rockin’ Board TSE 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

201/2018(IX.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a 2018. november 3.-án Nagyszebenen megrendezésre 

kerülő WDSF Junior II Standard Világbajnokságra első helyen az Urbán István és Urbán Lilla 

(Forma TSE, Szeged) párost, második helyen Kovács-Kalic Károly Péter és Farkas Liliána 

(Pro-Art TS, Kistelek) párost delegálja, tartalék párosok: Antal Krisztián és Prozlik Melinda 

Lenke (Szilver TSE, Szentes), Härtlein Ákos és Farkas Gréta Éva (Forma TSE, Szeged). A 

Szövetség az első helyen delegált páros számára 30.000 forint, a második helyen delegált páros 

számára 15.000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

Egyhangúlag elfogadva. 



Határozati szöveg javaslat 

202/2018(IX.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a 2018. november 10.-én Varsóban megrendezésre kerülő 

WDSF Tíztánc Világbajnokságra a Hegyes Bertalan János és Farkas Boglárka (Szilver TSE, 

Szentes) párost delegálja. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Határozati szöveg javaslat 

203/2018(IX.12) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a 2018. november 24.-én Pécsett megrendezésre kerülő 

WDSF Formációs Standard világbajnokságra első helyen a Szilver TSE formációs csapatát, 

második helyen a SZIGO KTSE formációs csapatát delegálja. 

Egyhangúlag elfogadva. 

 

Zsámboki Marcell: Szerintem erre lett útiköltség beállítva. Ha nem ti rendeztétek volna. Itt 

lehet, hogy felszabadul egy kis pénz. 

 

Papp-Klisóczki Alexandra: Nem, mert nem versenyekre van leosztva, hanem adott évre. És a 

versenyek helyszíne befolyásolja az összegeket. 

 

Zsámboki Marcell: Szigetszentmiklósról kellene még beszélnünk és a novemberi válogatott 

keretről. Azokat előbb szakágin beszéljük meg. Akkor az új struktúrát is elkészítettem, az 

irodával még egyeztetek róla, aztán el fogom küldeni. Úgy gondolom, hogy januárban kellene 

alapszabálymódosító közgyűlést tartanunk. 

Princz Nóra levelét szakágira vinném. 

 

Papp Viktor: Az elnökség felosztásáról is mindenképp egyeztetnünk kellene még a közgyűlés 

előtt. 

 

Zsámboki Marcell: Igen, erről az elnökséggel még mindenképp beszélünk. 

 

Kis Katalin: A TE-ről szeretnék még mondani pár dolgot. Elvileg most nagyon rögösen, de 

elindult a képzés az egyetemen. Én vagyok oktatónak kijelölve. Várják az óraterveket, tematikát 

jelenleg. Az első képzési napok lementek. Itt kellene a szövetségnek megérdeklődni Csortos 

Kristóf dolgát, mert ő világbajnokként maximális pontszámot kellett volna, hogy kapjon a 

felvételin, erre egy héttel a konzultáció előtt kapott levelet, hogy nem érte el a ponthatárt. 

 

Zsámboki Marcell: Köszönjük szépen akkor, ennyit az elnökségin. 

 



 


