
Elnökségi határozatok 

2020. július 31. 

 

140/2020(VII.31)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort választotta.  

 

141/2020(VII.31)  

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

 

142/2020(VII.31)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 1/2020-VII számú elnöki döntését megerősítve 

úgy határozott, hogy a 2020. évi első rendes közgyűlését 2020. augusztus 27-én tartja. 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2020. szeptember 3. 

  

143/2020(VII.31)  

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

úgy határozott, hogy a 2020. évi TáncSport Magyar Bajnokságokat az MTáSz 2020. október 3-4-én 

Szombathelyen rendezi meg. 

  

144/2020(VII.31)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő és az elnök egyeztetése alapján 

a korábbi 3/2020-VII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy lemondja a WDSF-nél 

a 2020. szeptember 5-6-ára tervezett U21 Standard Világbajnokságot és Kistelek Opent. 

  

145/2020(VII.31)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 4/2020-

VII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Bódor Liliána Szerb TáncSport 

Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

  

146/2020(VII.31)  

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

versenybírói testületeiért felelős elnökségi tagok előterjesztése szerint a korábbi 5/2020-VII számú 

elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. szeptember 4-6-ai akrobatikus 

rock and roll pontozóbírói, versenyfelügyelői, számlálói és sportszakember továbbképzések kiírását és 

költségvetését.   

 

147/2020(VII.31)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztésére és a tagszervezeti képviselők kérelmére a korábbi 6/2020-VII 

számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be 2021. június 12. és 2021. 

június 13.-ra WRRC Európa Bajnokságok és Világkupák megrendezésére. 

 

 

148/2020(VII.31) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 7/2020-VII számú elnöki döntését megerősítve 

és a korábbi 47/2020(I.23) számú elnökségi határozatát módosítva úgy határozott, hogy a koronavírus 

járványra való tekintettel nem küld delegáltat a 2020. évi WRRC General Meetingre. 



 

149/2020(VII.31) 

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

felkészülési támogatásából 1,5 millió forintot az akrobatikus rock and roll szakág és 1,5 millió forintot 

a versenytánc szakág szakmai feladatinak ellátására fordítja. 

 

150/2020(VII.31) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSZ 2020. évi 

módosított költségtervét. 

 

151/2020(VII.31) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 122/2020(V.08.) számú elnökségi határozatát 

módosítva úgy határozott, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség új 2020-2025 Sportágfejlesztési 

stratégia terv elkészítésének határideje 2020. szeptember 30. 

 

152/2020(VII.31) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a koronavírusra való tekintettel a 

2020. évben sportösztöndíjat elnyert táncosok a támogatási összeget a pályázati feltételektől eltérő 

módon használhatják fel. A módosított feltételekkel szerződésmódosításra kerül sor a felek között. 

 

153/2020(VII.31) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSz 

TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT-ának módosítását, 

mely 2020. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

154/2020(VII.31) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSz Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítását, mely 2020. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

155/2020(VII.31) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy 2020. szeptember 5.-én döntnöki továbbképzést tart, 

melynek kiírását jóváhagyja. 

 

156/2020(VII.31) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2020. augusztus 30. és 2020. december 31. között 

megrendezésre kerülő versenytánc versenyek pontozóbírói kijelöléseit. 

 

 

Budapest, 2020. július 31.  

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                 

    Zsámboki Marcell 

                                                                                                                               elnök 


