
Elnökségi határozatok 

2020. március 12. 

 

 

 

 

53/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, jegyzőkönyv 

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

 

54/2020(III.12.) 

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

 

55/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 1/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére a HEMO Winner Versenytánc Egyesületet törli a 

tagjai közül. 

  

56/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 2/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. január 31-ei rendkívüli közgyűlés levezető elnökének Dr. Sulyok Róbertet 

választja. 

  

57/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 3/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. január 31-ei rendkívüli közgyűlés mandátumvizsgáló bizottságába választja 

Farkas Alexandrát és Vakaliou Máriát. 

   

58/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 4/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelme és a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. október 3-ai Felnőtt-Ifjúsági tíztánc, Junior 

standard, Senior tíztánc, Profi latin RL verseny időpontjának módosítását 2020. október 10-re. 

  

59/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 5/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére a Cit-Car TSE-t törli a tagjai közül. 

 

60/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 6/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy hozzájárul Ruzsa Csanád Magyar TáncSport Szakszövetségtől a Román TáncSport 

Szövetséghez történő átigazolásához. 

   

61/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 7/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Giiasiddin Bakhtovarshoiev Lett 

TáncSport Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

   



62/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 8/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenybíró testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése 

szerint jóváhagyja a 2020.02.22.-án megrendezésre kerülő Tíztánc Magyar Bajnokság, Nyolctánc 

Magyar Bajnokság, a 2020.03.01-jén megrendezésre kerülő 6 tánc 8 tánc 10 tánc OB és a 2020.03.21-

22-én megrendezésre kerülő TáncSport Magyar Bajnokságok és Hungarian Dance Open versenyek 

pontozóbírói kijelöléseit.  

 

63/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 9/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint 

jóváhagyja a 2020. február 7-ei döntnöki továbbképzés módosított költségvetését. 

Horváthné Krizsa Máriát 10 000 Ft/45 perc előadói tiszteletdíj illeti meg. 

 

64/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 10/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére és a versenytánc szakág versenysportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a 2020. március 1-jei E hattánc OB, D nyolctánc OB, C és B tíztánc 

OB táncversenyen a szabályzatban meghatározotthoz képest plusz 15 klubközi kategória 

megrendezését engedélyezi. 

 

65/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 11/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére a 2020. március 21-ei Akrobatikus Rock and Roll 

Táncverseny helyszínének módosítását engedélyezi. A verseny új helyszíne: Sportkastély, Budapest. 

  

66/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 12/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Jakab Dávid és Istenes Renáta 

(Papiron, Szeged) standard E osztályban történő összeírásához. 

   

67/2020(III.12.) 

 A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 13/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Landi Dominik Balázs és Mihók Milla 

(BNK TSE - C&M Dance Studio TSE) standard E osztályban történő összeírásához. 

   

68/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 14/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére a Platina TSE-t törli a tagjai közül. 

 

69/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 15/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére a Meteor Dance TSE-t törli a tagjai közül. 

   

70/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 16/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Kohári Bence Olivér és Pintér Bianka 

(Szoldance TSE) latin D osztályban történő összeírásához. 



71/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 17/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy hozzájárul Juhász Zsófia és Popovics Richárd Magyar TáncSport Szakszövetségtől a 

Szerb TáncSport Szövetséghez történő átigazolásához. 

  

72/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 18/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Tóth Enikő Finn TáncSport 

Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

   

73/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 19/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy Zsámboki Marcellt és Papp-Klisóczki Alexandrát delegálja a 2020. évi WDSF General 

Meetingre. 

   

74/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 20/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Karaf Norbert és Kiss Eliza (L-Dance 

Group TSE) latin E osztályban történő összeírásához. 

   

75/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 21/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére, hogy 

a 2020. évi TáncSport Diákolimpia rendezési jogát a Botafogó TE-nek ítéli. 

 

76/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 22/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése 

szerint jóváhagyja az 2020. március 7. és 2020. május 31. között megrendezésre kerülő versenytánc 

versenyek pontozóbírói kijelöléseit. 

  

77/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 23/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

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

előterjesztése alapján jóváhagyja a 2020. március 8-ai és március 22-ei Budapesti Területi 

Táncversenyek versenyvezető testületeinek módosítását. 

   

78/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 24/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Molnár Ákos és Kiss Beatrix (Nyíri Lajos 

TSE – Valcer TS) standard C osztályban történő összeírásához. 

  

79/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 25/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Kiss Márton és Skiba Noémi (FreeTime 

TSE) latin D osztályban történő összeírásához. 

  

 



80/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 26/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére jóváhagyja a 2020. szeptember 5-6-ai XVII. 

Kistelek Open versenyrendezési kérelmét, melyet továbbít a WDSF felé. 

 

81/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 27/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy hozzájárul Lana Ilic Szerb TáncSport Szövetségtől a Magyar TáncSport 

Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

   

82/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 28/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Csapó Dávid Gábor és Lucsánszky 

Ágnes (Everydance TSE) latin E osztályban történő összeírásához. 

   

83/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 29/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a Fanatic TSE--t felveszi a tagjai közé. 

 

84/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 30/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

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

előterjesztése szerint hozzájárul a 2020.03.14-én megrendezésre kerülő Kelet-Magyarországi Területi 

táncverseny versenyvezető testületének módosításához. 

 

85/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 31/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag és a sportszakember 

kérelmére döntnöki vizsgát ír ki 2020. március 5-ére. 

   

86/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 32/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Orsós Krisztofer Jonatan és Vastag 

Hanga Anna (SZIGO KTSE) latin E osztályban történő összeírásához. 

  

87/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 33/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Szabó Patrik és Farnas Viktória (SZIGO 

KTSE) latin C osztályban történő összeírásához. 

  

88/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 34/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Berényi Dénes Mihály és Kenéz Alma 

(Emotion TS) latin E osztályban történő összeírásához. 

  

 

 

 



89/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 35/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Lukács Zétény Attila és Németh Lili 

Nóra (Emotion TS) latin E osztályban történő összeírásához.   

 

90/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 36/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy hozzájárul Stoye Vivien (Stúdió 2000 TSE) Magyar TáncSport Szakszövetségtől a 

Szlovák TáncSport Szövetséghez történő átigazolásához. 

   

91/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 37/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy 2020. április 30-án rendes közgyűlést tart. Határozatképtelenség esetén a 

megismételt közgyűlés időpontja 2020. május 4. 

   

92/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége nem hagyta jóvá 38/2020 számú elnöki döntését az 

Utánpótlás Edzői Életút Program támogatásának tárgyában. 

  

93/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 39/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a rendező kérelmére hozzájárul az 55. Savaria Nemzetközi Táncverseny WDSF 

versenyrendezési pályázatának módosításához. 

  

94/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 40/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág 2019. évre vonatkozó díjait 2020. március 21-én a TáncSport 

Magyar Bajnokságok keretén belül adja át. 

  

95/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 41/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág 2019-es nívódíjait és életmű díjait a következők kapják: 

  

- Szánthó Péter és Juhász Szánthó Szilvia - nívódíj világbajnoki döntős helyezésért 

- Andrea Silvestri és Váradi Martina - nívódíj világbajnoki döntős helyezésért 

- Kohon Patrik és Gál Dalma - nívódíj világbajnoki döntős helyezésért 

- Savaria Táncverseny - WDSF Tíztánc Világbajnokság - nívódíj hazai rendezésű világversenyért 

  

- Sportvezető: Kapronczai József - életmű díj 

- Edző, tréner, eredményes amatőr és profi táncos: Jánosi László - életmű díj 

 

 

96/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 42/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére és a 

tagszervezeti képviselő kérelmére engedélyezi, hogy a Savaria TSE 2020. május 17-én Felnőtt latin és 

standard Formációs Ranglista versenyt rendezzen. 

 



 

97/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 43/2020-II elnöki döntését megerősítve úgy 

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

előterjesztésére jóváhagyja a 2020.03.08-ai Budapest Területi Táncverseny helyszínének módosítását. 

A verseny új helyszíne: Tungsram Sportcsarnok 

 

98/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2020. március 1. és 2021. február 

28-a között Balogh Csongor, Juhász Ágnes és Tormásiné Neuwirth Anikó részesül az Utánpótlás Edzői 

Életút Program támogatásában. 

 

99/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy közleményben határolódik el a 

Tíztánc Magyar Bajnokságon tett sportolói és sportolók szüleinek a verseny helyszínén és a közösségi 

médiákban a versenyvezető testület, rendező, továbbá a Magyar TáncSport Szakszövetség felé tett 

megnyilvánulásaitól. A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége felkéri a Magyar TáncSport 

Szakszövetség elnökét, amennyiben a Fegyelmi Szabályzat vagy az Etikai Kódex rendelkezéseit sértő 

eseményről, magatartásról vagy egyéb cselekményről tud vagy tudomást szerzett, úgy az érintettekkel 

szemben kezdeményezzen fegyelmi eljárást. 

 

100/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) és 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletek, valamint a hozzá kapcsolódó külön 

kormányrendeletek alapján a Magyar TáncSport Szakszövetség mindkét szakágának 

versenyrendszerében 2020. március és április hónapokra engedélyezett versenyek megrendezését 

megtiltja (törli).  

 

101/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy felkéri a versenytánc és az 

akrobatikus rock and roll szakágak versenysportjáért felelős elnökségi tagokat, hogy egyeztessenek a 

2020. március és április hónapokra engedélyezett versenyek rendezőivel a versenyek későbbi 

időpontban történő megrendezéséről, valamint az esetleges rendezői visszalépésekről. 

 

102/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2020. március és április 

hónapokra kijelölt versenyvezető testületi felkéréseket - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) és 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletek, valamint a hozzá kapcsolódó külön kormányrendeletek 

alapján - a versenyek megrendezésének megtiltása miatt visszavonja. 

 

103/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) és 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletek, valamint a hozzá kapcsolódó külön 

kormányrendeletek következményeire is figyelemmel, továbbá a WDSF-vel történt előzetes egyeztetés 

alapján a Hungarian Dance Open verseny megrendezését lemondja. 

 

 

 



104/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy felkéri a versenytánc és az 

akrobatikus rock and roll szakágak versenysportjáért felelős elnökségi tagokat, hogy a szakági 

elnökségekkel egyeztetve - a magyar bajnokságok és kvalifikációs versenyek későbbi időpontban 

történő megrendezésre tekintettel -  vizsgálják felül a 2020. I. féléves nemzetközi versenyekre történő 

delegálásokat. 

 

105/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a TáncSport Magyar Bajnokságok 

szervező bizottságát felkéri, hogy 2020. március 19-éig előkészítse és az elnökség felé előterjessze a 

2020. évi TáncSport Magyar Bajnokságok megrendezhetőségének opcióit időpont, helyszín és 

költségvetés szempontjából. 

 

106/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. évi Sportösztöndíj pályázatok 

eredményét.  

 

107/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a 2020. május 23.-án Bécsben megrendezésre kerülő WDSF Latin táncok 

Formációs Európa Bajnokságra első helyen a Gála TE, második helyen a Savaria TSE csapatát delegálja. 

Az első helyen delegált formáció 100 000 Ft, a második helyen delegált formáció 50 000 Ft útiköltség 

támogatásban részesül. 

 

108/2020(III.12.) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint elfogadja a 2020. évi akrobatikus rock and roll versenyek 

versenyrendezési időpontjainak módosított ajánlását  

 

109/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy visszavonásig korlátozza a 

személyes ügyintézés lehetőségét. Személyes ügyintézés kizárólag ügyfélfogadási időben a titkársággal 

előre egyeztetett, visszaigazolt időpontban lehetséges. 

 

110/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy elutasítja a Papiron Szeged VTKE 

XX. Szőke Tisza táncverseny pontozóbírói kijelöléseivel kapcsolatos kérelmét és a kijelöléseknél a 

szabályzatnak megfelelően jár el. 

 

111/2020(III.12.) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy az Ellenőrző Testület ügyrendjét az 

abban foglalt hiányosságokra, valamint ellentmondásokra tekintettel átdolgozásra visszaküldi az 

Ellenőrző Testület részére. 

Budapest, 2020. március 12. 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Zsámboki Marcell 

                                                                                                                            elnök 


