
Elnökségi határozatok 

2020. szeptember 2. 

 

 

162/2020(IX.02)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta.  

 

163/2020(IX.02)  

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

 

164/2020(IX.02)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztésére a korábbi 2/2020-VIII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy a 

korábban 2020.04.18-ára jóváhagyott U21 Standard MB, U21 Latin MB, Kűr MB helyszín- és 

időpontmódosítását engedélyezi. A verseny Budapesten a Kozma István Sport- és 

rendezvénycsarnokban kerül megrendezésre 2020. szeptember 26-án. 

 

165/2020(IX.02) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 3/2020-VIII számú elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 

szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet 12. pontja értelmében kötelező érvényű közleményt tesz 

közzé a versenyzők, a sportszakemberek, illetve a külföldön és Magyarországon megrendezésre kerülő 

nemzetközi sporteseményeken részt vevő személyek magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal 

végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésével kapcsolatban. 

  

166/2020(IX.02)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 4/2020-VIII számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2020. augusztus 28-30-ai válogatott tábor módosított kiírását és 

költségvetését. 

  

167/2020(IX.02)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 5/2020-VIII számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt a 2020. szeptember 19-20-ai Országos 

Akrobatikus Rock and Roll táncversenyeken a versenyszabályzattól eltérően korlátozás nélkül indulhat 

minden versenyengedéllyel rendelkező versenyző. 

  

168/2020(IX.02)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 6/2020-VIII számú elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a 2020. november 15-ei Budapest Területi Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny 

időpontját 2020. november 8-ra módosítja. 

 

169/2020(IX.02)  

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

megerősítve úgy határozott, hogy 2020/2021-es tanévben részt   Magyar Diáksport Szövetség által 

működtetett Diákolimpia rendszerében. 

 



170/2020(IX.02)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 8/2020-

VIII számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Gali Gergő Román TáncSport 

Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetségbe történő átigazolásához. 

 

171/2020(IX.02)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége jóváhagyja az MTáSz Gazdálkodási és Pénzügyi 

szabályzatának módosítását, mely 2020. szeptember 3-án lép hatályba. 

 

172/2020(IX.02)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy az Albatrosz TSE-t felveszi a tagjai 

közé. 

 

173/2020(IX.02)  

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

jóváhagyja Froner Dominik és Vastag Hanga Anna (SZIGO KTSE) standard E osztályban történő 

összeírásához. 

 

174/2020(IX.02)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a sportolókért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint 

jóváhagyja a Sportolói Bizottság ügyrendjének a módosítását, mely 2020. szeptember 3-án lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 2.  

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                 

    Zsámboki Marcell 

                                                                                                                               elnök 

 

 

 


