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Elnökségi határozatok 

2020. október 21. 

 

 

 

195/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcellt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort választotta.  

 

196/2020(X.21) 

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

 

197/2020(X.21) 

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

IX döntését megerősítve úgy határozott, hogy a 2020. szeptember 12-ei E Országos Bajnokság, U21 10 

Tánc Magyar Bajnokság és Klubközi Verseny helyszín módosítását jóváhagyja. 

   

198/2020(X.21) 

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 2/2020-IX döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2020. II. féléves akrobatikus rock and roll táncversenyek versenyvezető 

testületeinek módosított kijelöléseit. 

   

199/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 3/2020-

IX döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Németh Barnabás és Pusztai Panka (Szilver 

TSE) standard E osztályban történő összeírásához. 

 

200/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendezők kérelmére a korábbi 4/2020-IX döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. szeptember 19-20-ai Országos Akrobatikus Rock 

and Roll Táncversenyek lemondását, melyek lemondási díját elengedi. 

   

201/2020(X.21) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 5/2020-IX döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy megbízza a Tornádó Hungary TSE-t a 2020. szeptember 19-20-ára tervezett akrobatikus rock and 

roll versenyek 2020. szeptember 20-án történő megrendezésével. 

  

202/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 6/2020-

IX döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Balázs Dávid Román Táncsport Szövetségtől 

a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

   

203/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendező kérelmére a korábbi 7/2020-IX döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul a 2020. szeptember 19-ei D Országos Bajnokság és 

Klubközi Táncverseny helyszínének módosításához. 
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204/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére és a versenytánc 

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 8/2020-IX döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja Tóth István Aramisz és Cantineau Lilly (Claudius TSE) 

junior II. B osztályba történő átsorolását. 

  

205/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendező kérelmére a korábbi 9/2020-IX döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. október 3-ai Kelet-magyarországi Területi 

Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny lemondását, melynek lemondási díját elengedi. 

  

206/2020(X.21) 

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

határozott, hogy az MTáSz versenyrendszerének keretei között megrendezésre kerülő akrobatikus rock 

and roll és versenytánc versenyek rendezői részére ideiglenes rendelkezéseket fogalmaz meg, melyek 

visszavonásig kötelezően betartandók. 

   

207/2020(X.21) 

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

IX döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Raul Szabolcs János és Markó Margit Virág 

(Stúdió 2000 TSE - Medalion Táncsport Egyesület) latin B osztályban történő összeírásához. 

  

208/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág előterjesztése alapján 

a korábbi 12/2020-IX döntését megerősítve úgy határozott, hogy a következő jelöltek kapják a 2019. 

évi nívódíjakat és részesülnek örökös tiszteletbeli pontozóbírói címben. 

NÍVÓDÍJ: 

• a „The Szupergirls” felnőtt női nagyformáció (Rock and Magic SE) 

• Lengyel Veronika edző (Rock and Magic SE) 

• Tóth Bence edző (Rock and Magic SE) 

• Az „I. Teletál Akrobatikus Rock ’n’ Roll Magyar Bajnokság” – Pécs, 2019. 11. 30. rendező 

Pécsi Fordan SE (Papp Viktor) 

• A „MAGIC Akrobatikus Rock ’n’ Roll Magyar Bajnokság” – Érd Aréna, 2019. 11. 24. rendező 

- Rock and Magic SE (Lengyel Veronika) 

ÖRÖKÖS TISZTELETBELI PONTOZÓBIRÓ cím: 

• Szalma István – Budapest 

• Papp Viktor – Pécs 

 

208/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendező kérelmére a korábbi 13/2020-IX döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. október 3-ai Nyugat-magyarországi Területi 

Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny lemondását, mely lemondási díját elengedi. 

  

209/2020(X.21) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 14/2020-IX döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy megbízza a KID Rock and Roll SE-t a 2020. október 3-ai Nyugat-magyarországi Területi 

Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny megrendezésével. 

  

210/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a rendező kérelmére a korábbi 15/2020-IX döntését 
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megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. november 21-ei 33. Bem kupa lemondását, 

mely lemondási díját elengedi.   

  

211/2020(X.21) 

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

határozott, hogy korábbi 151/2020(VII.31.) számú elnökségi határozatát úgy módosítja, hogy a Magyar 

TáncSport Szakszövetség új 2020-2025 évi Sportágfejlesztési stratégiájának elkészítési határideje a 3. 

szakágra való tekintettel 2021. január 31. 

  

212/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselők kérelmére a korábbi 17/2020-

IX döntését kiegészítve úgy határozott, hogy a 2020. évre befizetett WRRC licence díjakat a 

tagszervezetek írásbeli kérelmének megfelelően visszatéríti. 

 

213/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág 

versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 18/2020-IX döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. október 3. és 2020. december 13. közötti 

akrobatikus rock and roll versenyek versenyvezető testületének módosított kijelöléseit. 

 

214/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 19/2020-IX döntését megerősítve úgy határozott, hogy két 

tartalék pontozóbírót jelöl ki a 2020. október 3-4-ei TáncSport Magyar Bajnokságokra. 

 

215/2020(X.21) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 20/2020-IX döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy a 2020. október 17-18-ai Országos Akrobatikus Rock and Roll Táncversenyeket összevontan 

szervezi a két szervező 2020. október 18-án. 

  

216/2020(X.21) 

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

határozott, hogy az MTáSz által 2020. október 3-4-ére szervezett TáncSport Magyar Bajnokságon 

résztvevő sportolóktól a COVID-19 járvány miatt sportolói nyilatkozatot kér be. 

 

217/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére és a versenytánc 

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 22/2020-IX döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a IV. Sundance Kupa Felnőtt-Ifjúsági tíztánc, Junior 

standard, Senior tíztánc, Profi standard RL verseny helyszín és időpont módosítási kérelmét.  

A verseny 2020. november 21-én Baján kerül megrendezésre. 

 

218/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág 

versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 23/2020-IX döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. II. féléves versenyek módosított számlálói 

delegálásait. 
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219/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 24/2020-

IX döntését megerősítve úgy határozott, hogy hozzájárul Dzsupin Ádám és Csumán Csenge (Quality 

Dance TSE) latin B osztályban történő összeírásához. 

  

220/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 25/2020-

IX döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a XV. RexTerra Kupa helyszín és időpont 

módosítási kérelmét és elengedi a verseny pályázati díját. A verseny 2020. november 15-én 

Kozármislenyen kerül megrendezésre. 

 

221/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az akrobatikus rock and roll szakág 

versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére a korábbi 26/2020-IX elnöki döntését 

megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2020. október 25-ei Területi Akrobatikus Rock and Roll 

Táncversenyek versenyvezető testületeinek módosításait. 

 

222/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a DanceNet SE-t bízza meg 2020.11.22-re a 

Szabadidős Országos Bajnokság és a ParaDance Freestyle Duó, Trió és Formáció, Szóló-Mix Magyar 

Bajnokság, valamint Freestyle Szóló Ranglista versenyszámok megrendezésére. 

  

223/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2020. október 21-étől Richtarik 

Zsoltot a Biztonsági Bizottság tagjának választja 

 

224/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére jóváhagyja a 2020. 

november 7-ére tervezett Felnőtt-Ifjúsági standard, Junior latin, Senior standard Ranglista, C osztályos 

Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny helyszín és időpontmódosítási kérelmét és elengedi a 

verseny pályázati díját. A verseny 2020. november 8-án a debreceni Oláh Gábor Utcai 

Sportkomplexumban kerül megrendezésre. 

 

225/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére jóváhagyja Kátai 

Richárd és Szőcs Barbara Veronika (JoyDance TSE) latin C osztályban történő összeírását. 

 

226/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja a 2020. novemberi és decemberi online pontozóbírói és edzői 

továbbképzések időpontjait és előadóit. 

 

227/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére jóváhagyja a 2020. 

november 8-ára tervezett Szabadidős Országos Bajnokság lemondását. 

 

228/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja a 2021. évi pontozóbírói besorolások módosított számítási 

módját. 
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229/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére jóváhagyja a 2020. 

december 5-ei Nyugat-magyarországi Területi Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny lemondását, 

melynek lemondási díját elengedi. 

 

230/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére törli a 2020. október 

24-ei Kelet-magyarországi Területi Táncversenyt, melynek lemondási díját elengedi. 

 

231/2020(X.21) 

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

elnökségi tag előterjesztésére és a tagszervezeti képviselő kérelmére úgy határozott, hogy a 2020. 

december 5-ei Nyugat-magyarországi Területi Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny rendezési jogát 

az Acro Dance SE-nek adja. 

 

232/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére törli a 2020. 

november 14-ei Kelet-magyarországi Területi Táncversenyt, melynek lemondási díját elengedi. 

 

233/2020(X.21) 

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

elnökségi tag előterjesztésére és a tagszervezeti képviselő kérelmére úgy határozott, hogy a 2020. 

november 14-ei Kelet-magyarországi Területi Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny rendezési jogát 

a Kenguru TSE-nek adja. 

 

234/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére törli a 2020. 

december 5-ei Kelet-magyarországi Területi Táncversenyt, melynek lemondási díját elengedi. 

 

235/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenyzőkért felelős elnökségi tag előterjesztésére 

elfogadja a Sportolói Bizottság működési rendjét, mely az elfogadással lép hatályba. 

 

236/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a 2020. november 14.-én Cilistov-ban megrendezésre kerülő WDSF Kűr Latin 

Európa-bajnokságra a Tóth Árpád és Kelemen Erika (Botafogo Táncegyüttes) párost delegálja. Tartalék 

páros: Bánáti Marcell és Józsa Janka (Dance Express Tánc Sport Egyesület – Ritmo Sporttánc 

Egyesület). 

 

237/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján a 2020. november 14.-én Cilistov-ban megrendezésre kerülő WDSF Kűr 

Standard Európa-bajnokságra a Rónyai Zoltán és Busa Dóra (Szilver Táncsport Egyesület) párost 

delegálja.  

238/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Hód Fitness Sport Egyesületet 

felveszi a tagjai közé. 
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239/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Magic Fitness Sportegyesületet 

felveszi a tagjai közé. 

 

240/2020(X.21) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Phoenix Fitness Sportegyesületet 

felveszi a tagjai közé. 

 

 

Budapest, 2020. október 21.                                                             

                                              

                                                                                                                 

    Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                                      elnök 

 

 

 

 


