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Elnökségi határozatok 

2021. június 28. 

 

 

236/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta.  

 

237/2021(VI.28)  

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

 

238/2021(VI.28) 

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

szerint a Kner Tánc-Sport Egyesület iratbetekintésére a legközelebbi elnökségi ülésen biztosít 

lehetőséget. 

 

239/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a korábbi 1/2021-VI elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy a Frenergy Fit Kulturális és Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

240/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmét elutasítva a korábbi 

2/2021-VI elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy nem hagyja jóvá a 2021. évi Kistelek Open 

időpontjának módosítását 2021. szeptember 11-12-ére. 

 

241/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a korábbi 3/2021-VI elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy 2021. 

augusztus 6-8. között versenytánc válogatott keret képzést tart, melynek helyszínét és oktatóit 

jóváhagyja. 

 

242/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 4/2021-VI elnöki döntését megerősítve úgy határozott, 

hogy jóváhagyja a 2021. augusztus 7-8-ai pontozóbírói továbbképzés kiírását és tervezett költségeit. 

 

243/2021(VI.28)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 5/2021-VI elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2021. évi II. féléves versenynaptárt. 

 

244/2021(VI.28)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 6/2021-VI elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja a 2021. augusztus 28-30-ai válogatott kerettábor kiírását és költségvetését. 

 

245/2021(VI.28)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 7/2021-VI elnöki döntését megerősítve úgy 
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határozott, hogy jóváhagyja az Akrobatikus Rock and Roll versenyszabályzat módosítását, mely 2021. 

augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

246/2021(VI.28)  

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint a korábbi 8/2021-VI elnöki döntését megerősítve úgy 

határozott, hogy jóváhagyja az MTáSZ R'n'R Szakág Pontozóbírói, Versenyfelügyelői és Számlálói 

Feladatok Ellátásáról Szóló Szabályzatának (továbbiakban: MTáSZ Akrobatikus Rock and Roll Szakág 

Versenyvezető Testületi Szabályzat) módosítását, mely az elfogadással lép hatályba. 

 

247/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére a korábbi 9/2021-

VI elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2021. augusztus 14-én megrendezésre 

kerülő Balaton Summer Táncverseny pontozóbírói kijelöléseihez kapcsolódó kérelmét. 

 

248/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége jóváhagyja a 2021. július 28-ai rendes közgyűlés 

napirendi pontjait. 

 

249/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2021. augusztus 6-8-ai válogatott kerettábor kiírását és 

költségvetését. 

 

250/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére engedélyezi a 2021. 

október 16-ai ISIS Dance Open táncverseny időpontjának 2021. október 23-ára történő módosítását. 

 

251/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Győri Utcai Tánc 

Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

252/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2021. július 25-ei online WDSF 

Annual General Meetingre Zsámboki Marcell Istvánt delegálja. 

 

253/2021(VI.28)  

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2021. augusztus 1-jei online 

WDSF PD Annual General Meetingre Zsámboki Marcell Istvánt delegálja. 

 

 

Budapest, 2021. június 28.                                                             

           

                                    

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 


