
Elnökségi határozatok 

2020. január 23. 

 

 

 

1/2020(I.23.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, jegyzőkönyv 

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

 

2/2020(I.23) 

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

 

3/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 1/2020-

I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy a Salida Tánc Sport Egyesületet törli a tagjai 

közül. 

 

4/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 2/2020-I számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSZ Képesítésekről szóló szabályzatának a módosítását. 

  

5/2020(I.23) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 3/2020-I számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja az akrobatikus rock and roll szakág 2019. évi útiköltség támogatásait. 

  

6/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 4/2020-I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy jóváhagyja a 2020-as Sportösztöndíj pályázat kiírását. 

  

7/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 5/2020-I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 2. körös pályázatának elbírálása alapján a 2020.04.18-

án megrendezésre kerülő U21 Standard MB, U21 Latin MB, Kűr MB rendezési jogát a Botafogo TE-nek 

ítéli a Szoldance TSE társrendezőségével. 

  

8/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 6/2020-I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy a 2020. évi kiemelt versenytánc versenyek 2. körös pályázatának elbírálása alapján a 2020.10.03-

án megrendezésre kerülő Felnőtt, ifjúsági tíztánc, junior standard, senior tíztánc, profi standard RL 

rendezési jogát a Sundance TSE-nek ítéli. 

  

9/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 7/2020-

I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Bódor Liliána (Valcer TS) 

átigazolásához a Szerb Táncsport Szövetséghez. 

  

10/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2020-I számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy 2020. február 7-ére és 15-ére döntnöki vizsgát ír ki és jóváhagyja azok kiírását. 

A vizsgabizottság tagjai: Horváthné Krizsa Mária, Papp-Klisóczki Alexandra 

Vizsgáztatói tiszteletdíj: 10 000 Ft/fő/alkalom 

  



11/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 9/2020-I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy jóváhagyja a 2020. február 7-ei döntnöki továbbképzés kiírását. 

 

12/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenyző kérésére a korábbi 10/2020-I számú elnöki 

döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Petrenkó Tamás Portugál Táncsport 

Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

  

13/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 11/2020-

I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy a Casablanca TSE-t törli a tagjai közül.  

  

14/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 12/2020-I számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a White Tiger Rock and Roll Club Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

  

15/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 13/2020-

I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul a „Szőke Tisza 2020” nemzetközi 

táncverseny megrendezéséhez, melynek rendezési szándékát továbbítja a WDSF felé. A verseny 2020. 

június 13-14-én kerül megrendezésre. 

  

16/2020(I.23) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 14/2020-I számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2020. évi hazai akrobatikus rock and roll versenyek 2. körös pályázatainak 

elbírálását. 

  

17/2020(I.23) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a korábbi 15/2020-I számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy felkéri a Holiday Akrobatikus R'n'R STE-t, hogy a 2020. november 8-ra elnyert 

Budapesti Területi Táncverseny időpontját 2020. november 15-re módosítsa. 

  

18/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 16/2020-I számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2019/2020 tanévi TáncSport Diákolimpia rendezésére kiírt 

pályázatot. 

  

19/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenyző kérelmére a korábbi 17/2020-I számú 

elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Cantineau Lilly Francia Táncsport 

Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

  

20/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenyző kérelmére a korábbi 18/2020-I számú 

elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Tóth István Aramisz Francia Táncsport 

Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

 

21/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 19/2020-I számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy hozzájárul Tóth Enikő (Pro-Art TS) Magyar TáncSport Szakszövetségtől a Finn 

TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

 



22/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 20/2020-

I számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Nicol Slobodova Szlovák 

TáncSport Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

 

23/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 21/2020-I számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy 2020. január 31-én 10:00-tól rendkívüli közgyűlést tart. Határozatképtelenség 

esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2020. február 4. 10:00. 

 

24/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége felállítja a 2020-as TáncSport Magyar Bajnokságok 

szervezői bizottságát, melynek tagjai Horváthné Krizsa Mária, Kapronczai Balázs, Kozma Gábor, 

Kuzma Péter, Papp-Klisóczki Alexandra, Zsámboki Marcell. 

 

25/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy megbízza a Danza TE-t az E hattánc OB, D 

nyolctánc OB, C és B tíztánc OB megrendezésével, melynek időpontja 2020. március 1.  

 

26/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy megbízza a Dance Universe TSE-t a Felnőtt-

Ifjúsági tíztánc, Junior latin, Senior tíztánc, Profi latin RL verseny megrendezésével, melynek időpontja 

2020. április 5.  

 

27/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy megbízza a Valcer TE-t a Felnőtt-Ifjúsági 

standard, Junior latin, Senior standard RL és C OB megrendezésével, melynek időpontja 2020. 

november 7.  

 

28/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja a 2020. évi válogatott képzések és edzői, döntnöki 

továbbképzések tervezetét. 

 

29/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a 2020. március 7.-én Brno-ban megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági 

Tíztánc Európa-bajnokságra a Kovács-Kalic Károly Péter és Balogh Zsófia (Pro-Art Táncstúdió) 

párost delegálja. Tartalék páros: Cziráki Bálint és Balogh Anna (Lorigo Táncsport Egyesület). 

 

30/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a 2020. április 4.-én Marseille-ben megrendezésre kerülő WDSF Ifjúsági 

Latin Európa-bajnokságra első helyen az Andrei Petcu és Barna Nicole Vanessa (Botafogo 

Táncegyüttes – Claudius Táncsport Egyesület), második helyen a Lehóczki Zsolt és Bernáth Odett 

(Botafogo Táncegyüttes) párost delegálja. Tartalék párosok: Kovács-Kalic Károly Péter és Balogh 

Zsófia (Pro-Art Táncstúdió), Maczkó Márk és Miklós-Csorba Viktória (Miskolcz-Revital Táncsport 

Egyesület). 

 

31/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. évi versenytánc pontozóbírói továbbképzések 

tervezetét. 



32/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. március 1-jei pontozóbírói továbbképzés kiírását 

és költségvetését. 

 

33/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a helyszíni módosításokkal jóváhagyja a VT szakág Pontozóbírói 

és számlálóbírói munkára vonatkozó szabályzatának módosítását, melynek hatályba lépése 2020. 

január 23. 

 

34/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére úgy határozott, 

hogy jóváhagyja Kéri Zsolt és Kocsis Katalin (Valcer TS) standard C osztályban történő összeírását. 

 

35/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére úgy határozott, 

hogy jóváhagyja Tóth Árpád és Kelemen Erika (Botafogó TE) latin A osztályban történő összeírásához. 

 

36/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja a Lorigo TSE és az 

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2020. június 6-ára beadott WDSF versenyrendezési kérelmét 

és annak módosítását, melyet továbbít a WDSF felé. 

 

37/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a Magyarországon megrendezésre kerülő 

WDSF versenyekkel egy napon és azonos helyszínen megrendezendő klubközi táncversenyekre az 

MTáSZ szabályzatának megfelelően 2 pontozóbíró kérhető a rendező által. 

 

38/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a helyszíni módosításokkal jóváhagyja a 2020. évi kerekesszékes 

versenyeket. 

 

39/2020(I.23) 

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja az MTáSZ akrobatikus rock and roll 

szakág pontozóbírói, versenyfelügyelői és számlálói feladatok ellátásáról szóló szabályzatának 

módosításait. A szabályzat 2020. január 23-án lép hatályba. 

 

40/2020(I.23) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja az MTáSZ Akrobatikus Rock and Roll szakág 

Versenyszabályzatának módosítását. A szabályzat 2020. február 24-én lép hatályba. 

 

41/2020(I.23) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. évi hazai akrobatikus rock and roll 

versenynaptárat azzal a kikötéssel, hogy a megbízással kiadott versenyekről az elnökség külön hoz 

határozatot. 

 

42/2020(I.23) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint megbízza a Kenguru TSE-t a 2020.03.14-ei Kelet-

magyarországi Területi Táncverseny megrendezésével. 



43/2020(I.23) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint megbízza a Kid RNR SE-t a 2020.04.25-ei Országos 

Táncverseny megrendezésével. 

 

44/2020(I.23) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint megbízza a Step By Dance TSE-t a 2020.05.10-ei Kelet-

magyarországi Területi Táncverseny megrendezésével. 

 

45/2020(I.23) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint megbízza a Fortuna TSE-t a 2020.11.14-ei Kelet-

magyarországi Területi Táncverseny megrendezésével. 

 

46/2020(I.23) 

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. I. féléves akrobatikus rock 

and roll versenyeinek versenyvezető testületi kijelöléseit. 

  

47/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2020. évi WRRC General 

Meetingre Juhász Pétert és Szakál Attilát delegálja. 

 

48/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a Happiness TSE-

t törli a tagjai közül. 

 

49/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 33/2019(II.20) számú elnökségi 

határozathoz kapcsolódó eredményességi támogatások kifizetési határideje 2020. június 30. 

 

50/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2020. évi elnökségi munkatervet 

2020. március 31-ig állítja össze. 

 

51/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2019. évi nívódíjra történő 

jelölések beküldési határideje 2020. január 31. 

 

52/2020(I.23) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy WDSF pontozóbírói továbbképzés 

megrendezésére pályázatot nyújt be a WDSF felé. A képzés tervezett időpontja 2020. június 7., 

helyszíne Szombathely. 

 

Budapest, 2020. január 23. 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                 Zsámboki Marcell 

                                                                                                                            elnök 


