
Elnökségi határozatok 

2019. augusztus 30. 

 

 

 

198/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, jegyzőkönyv 

vezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort választotta. 

 

199/2019(VIII.30) 

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

 

200/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2019/2020-as tanévben részt vesz 

a Magyar Diáksport Szövetség által működtetett Diákolimpia rendszerében. 

 

201/2019(VIII.30) 

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

elnökségi tag előterjesztése alapján korábbi 1/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2019. június 29.-én Szocsiban megrendezésre kerülő WRRC Children, Juveniles és 

Junior világkupára az alábbi párosokat nevezi: 

  

202/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 2/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

az elnökség mandátumának lejártáig – a versenytánc szakági bizottság tagjává választja Terdik-Tasi 

Tímeát, Püspöki Dávidot és Szepesi Józsefet. 

 

203/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 3/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a versenytánc szakág szövetségi kapitányainak Juhász Ágnest és Balogh Csongort jelöli. 

 

204/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és a fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 4/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy az elnökség mandátumának lejártáig – a szabadidősport bizottság tagjává választja 

Balázs Zsombort, Ipacs Katalint és Józsa Jánost. 

  

 

 

Kategória Táncos Táncosnő Tagszervezet 

Rock 'n' Roll - Juvenile Ancsák Attila Ökrös Júlia Rock and Magic SE 

Rock 'n' Roll - Juvenile Pór-Zselinszky Benedek Pap Linda 
DanceCode SE – Rock and Magic 

SE 

Rock 'n' Roll - Juvenile Dénes Zoárd Helembai Boglárka Step by Dance TSE 

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

TSE 

Rock 'n' Roll - Junior Juhász Olivér Németh Zorka Dorka Black Bunny RRC – Galaxy RRC 



205/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 5/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy megbízza Dr. Sulyok Róbertet a harmadik szakág létrehozásának jogi hátterének a 

kidolgozásával. 

 

206/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 6/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy dr. Szentkirályi Enikőt választja a Fegyelmi Bizottság elnökének. 

  

207/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 7/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy Simonyi-Hornyák Hajnalkát Fegyelmi Bizottsági tagnak választja. 

   

208/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy az X-TREME HIP-HOP Dance School Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

209/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 9/2019-

VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul a 2019. november 9-ei Szentes 

Openen megrendezésre kerülő kategóriák módosításához, azt továbbítja a WDSF felé. 

 

210/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 10/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a 2019-es II. féléves versenytánc válogatott keretet. 

  

211/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 11/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2019. július 20.-án Kínában megrendezésre kerülő WDSF Standard világkupára a Fodor Norbert 

Csanád és Vaszi Réka Beáta (Szilver TSE, Szentes) párost delegálja. 

  

212/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért és a versenytánc 

szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tagok előterjesztései alapján a korábbi 12/2019-VI 

számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2019. augusztus 22-25. között 

megrendezésre kerülő válogatott kerettábor, pontozóbírói, edzői és döntnöki továbbképzések kiírását és 

költségvetését. 

   

213/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztésére a korábbi 13/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a 2019. augusztus 23-ai asszisztensi vizsga kiírását. 

A vizsgabizottság tagjai: Németh Péter és Horváthné Krizsa Mária. Vizsgáztatói tiszteletdíj: 10 000 

Ft/fő. 

 

214/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 14/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2019. szeptember 7.-én Moszkvában megrendezésre kerülő WDSF Latin világbajnokságra első 



helyen az Andrea Silvestri és Váradi Martina (Valcer TS, Debrecen) párost, második helyen a Hidi 

Balázs és Kis Violetta (Valcer TS, Debrecen – Szilver TSE, Szentes) párost delegálja. Tartalék 

párosok: Zerjav Miha és Karcagi Laura (Valcer TS, Debrecen – Stúdió 2000 TSE, Kiskunhalas), Gervasi 

Marco és Törőcsik Tímea (DanceStation TSE, Budapest). A Szövetség az első helyen delegált páros 

számára 90 000 forint, a második helyen delegált páros számára 45 000 forint útiköltség támogatást 

biztosít a versenyen való részvételhez. 

  

215/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 15/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2019. szeptember 7.-én Moszkvában megrendezésre kerülő WDSF Standard Formációs 

világbajnokságra első helyen a Szilver TSE formációs csapatát, második helyen az Adria-Szigo 

KTSE formációs csapatát delegálja. A Szövetség az első helyen delegált csapat számára 720 000 forint, 

a második helyen delegált csapat számára 360 000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való 

részvételhez. 

  

216/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 16/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2019. szeptember 21.-én Pozsonyban megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági Tíztánc Európa-

bajnokságra az Urbán István és Urbán Lilla Andrea (Forma TSE, Szeged) párost delegálja. 

Tartalék párosok: Rischák Balázs és Dajka Csenge (Szilver TSE, Szentes), Krizsán Dominik és Nagy 

Réka Anna (Pro-Art TS, Kistelek). A Szövetség a delegált páros számára 10 000 forint útiköltség 

támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

  

217/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 17/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2019. október 14.-én Chisinauban megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági Standard Európa-

bajnokságra első helyen az Urbán István és Urbán Lilla Andrea (Forma TSE, Szeged) párost, 

második helyen a Rischák Balázs és Dajka Csenge (Szilver TSE, Szentes) párost delegálja. Tartalék 

párosok: Fábián Dávid László és Dodé Ingrid (Papiron Szeged VTE, Szeged), Kovács-Kalic Károly 

Péter és Balogh Zsófia (Pro-Art TS, Kistelek). A Szövetség az első helyen delegált páros számára 80 

000 forint, a második helyen delegált páros számára 40 000 forint útiköltség támogatást biztosít a 

versenyen való részvételhez. 

  

218/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 18/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2019. október 19.-én Kijevben megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági Tíztánc 

világbajnokságra az Urbán István és Urbán Lilla Andrea (Forma TSE, Szeged) párost delegálja. 

Tartalék párosok: Rischák Balázs és Dajka Csenge (Szilver TSE, Szentes), Krizsán Dominik és Nagy 

Réka Anna (Pro-Art TS, Kistelek). A Szövetség a delegált páros számára 25 000 forint útiköltség 

támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

  

219/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 19/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2019. november 2.-án Sibiuban megrendezésre kerülő WDSF Junior II Tíztánc 

világbajnokságra a Kohon patrik és Gál Dalma (Szilver TSE, Szentes) párost delegálja. Tartalék 

párosok: Härtlein Ákos és Farkas Gréta (Forma TSE, Szeged), Antal Krisztián és Prozlik Melinda Lenke 



(Szilver TSE, Szentes). A Szövetség a delegált páros számára 30 000 forint útiköltség támogatást 

biztosít a versenyen való részvételhez. 

  

220/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 20/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy  

a 2019. november 16.-án Bécsben megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági Latin 

világbajnokságra első helyen az Andrei Petcu és Barna Nicole Vanessa (Botafogo Táncegyüttes, 

Budapest – Claudius TSE, Budapest) párost, második helyen a Szűcs Dávid és Turkevics Bogdana 

(DanceStation TSE, Budapest) párost delegálja. Tartalék párosok: Urbán István és Urbán Lilla Andrea 

(Forma TSE, Szeged), Rischák Balázs és Dajka Csenge (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. 

  

221/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 1/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy  

a 2019. november 23.-án Ankarában megrendezésre kerülő WDSF Junior II Latin 

világbajnokságra első helyen a Härtlein Ákos és Farkas Gréta (Forma TSE, Szeged) párost, 

második helyen a Kohon Patrik és Gál Dalma (Szilver TSE, Szentes) párost delegálja. Tartalék 

párosok: Antal Krisztián és Prozlik Melinda Lenke (Szilver TSE, Szentes), Tuboly Zsombor és Salamon 

Sára (Gála TE, Zalaegerszeg). A Szövetség az első helyen delegált páros számára 70 000 forint, a 

második helyen delegált páros számára 35 000 forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való 

részvételhez. 

 

222/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a korábbi 1/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 

a 2019. december 7.-én Bremenben megrendezésre kerülő WDSF Latin Formációs 

világbajnokságára a Savaria TSE és a Gála TE formációs csapatait delegálja. A Szövetség az első 

helyen delegált csapat számára 490 000 forint, a második helyen delegált csapat számára 245 000 

forint útiköltség támogatást biztosít a versenyen való részvételhez. 

A csapatok delegálási sorrendje a 2019. október 26-ai Formációs Magyar Bajnokság után kerül 

meghatározásra. 

 

223/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 23/2019-

VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Cseke Krisztina Román 

TáncSport Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

 

224/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Bozsányi 

Dávid és Kiss Erika (Dance Universe TSE) E osztályban történő összeírásához. 

 

225/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére és a rendező kérelmére úgy határozott, hogy a 2019. szeptember 28-29-ei 

XVI. Kistelek Open versenyre engedélyezi kizárólag külföldi pontozóbírók kijelölését. 

 

 

 



226/2019(VIII.30)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére és a rendező kérelmére úgy határozott, hogy a 2019. november 30-ai 

Felnőtt-Ifjúsági latin ranglista, junior tíztánc és senior ranglista, klubközi versenyekre pontozóbírónak 

kéri fel Anna Bezikovát Irena Bous helyett. 

 

227/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja a 2019. október 6., november 3. és 10-ei versenytánc 

versenyek pontozóbírói kijelöléseit. 

 

228/2019(VIII.30) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja a 2019. október 26-ai formációs pontozóbírói továbbképzés 

kiírását és költségvetését. 

 

229/2019(VIII.30) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja az Akrobatikus Rock and Roll Versenyszabályzat 

módosítását. A szabályzat hatályba lépése 2019. október 1. 

  

 

Budapest, 2019. augusztus 30. 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                 Zsámboki Marcell 

                                                                                                                            elnök 

 

 


