
1 
 

Elnökségi határozatok 

2022. december 8. 

 

371/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta.  

 

372/2022(XII.8) 

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

 

373/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a helyszíni módosításokkal jóváhagyja a 2023. évi kiemelt versenytánc 

versenyek rendezésére kiírt pályázat eredményét. 

 

374/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztésére a helyszíni módosításokkal jóváhagyja a 2023. évi kiemelt versenytánc versenyek 

rendezésére kiírt 2. körös pályázati kiírást. 

 

375/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy felszólítja a PRO-ART ELIT 

Táncakadémia Kulturális és Sport Egyesületet, hogy a 2022. szeptember 17-én megrendezett Kistelek 

Open táncverseny WDSF World Open Latin és WDSF World Open Standard kategóriáinak döntős 

párosai részére kifizetett pénzdíjak igazolása érdekében a kifizetések pénzügyi bizonylatait 

haladéktalanul nyújtsa be a Magyar TáncSport Szakszövetség részére. 

 

376/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint jóváhagyja a Versenytánc versenyszabályzat módosítását, mely 2023. január 

8-án lép hatályba. 

 

377/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul Ádám 

Balázs Benedek és Németh-Szabados Abigél (Flamenco - 2001. Táncsport Egyesület - Spirit Tánc Sport 

Egyesület) páros standard B osztályba történő átsorolásához. 

 

378/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a Versenytánc szakág pontozóbírói és számlálóbírói 

munkára vonatkozó szabályzatának módosítását, mely 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

379/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmét elutasítva úgy 

határozott, hogy nem engedélyezi 2023. június 10-11-én a Szőke Tisza Nemzetközi Táncverseny 

megrendezését. 
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380/2022(XII.8) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2023. évi akrobatikus rock and roll versenyek 

rendezésére kiírt pályázatot. 

 

381/2022(XII.8) 

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja az MTáSZ Akrobatikus Rock and 

Roll Szakág Versenyvezető Testületi Szabályzatának módosítását, mely 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

382/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az autentikus-, modern és divattánc szakág 

versenysportjáért és versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, hogy 

2023. január 28-án sportszakember és pontozóbírói továbbképzést tart, melynek jóváhagyja a kiírását és 

költségvetését. 

 

383/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az autentikus-, modern és divattánc szakág 

versenysportjáért és versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, hogy 

jóváhagyja az MTáSZ Divattáncok/Színpadi/Művészi Táncok Szakág Versenyszabályzatának 

módosítását, mely 2023. január 8-án lép hatályba. 

 

384/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az autentikus-, modern és divattánc szakág 

versenysportjáért és versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, hogy 

jóváhagyja az MTáSZ Divattáncok/Utcai Táncok/Disco Táncok Szakterületek Versenyszabályzatának 

módosítását, mely 2023. január 8-án lép hatályba. 

 

385/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja az MTáSZ szabadidősport versenyszabályzatát, mely 2023. 

január 1-jén lép hatályba. 

 

386/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja az MTáSZ ParaDance versenyszabályzatát, mely 2023. január 

8-án lép hatályba. 

 

387/2022(XII.8) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy megbízza az MTáSZ titkárságát, 

hogy a környező országokkal folytasson egyeztetést a külföldi táncosok szóló lány versenyeken való 

indulási lehetőségeiről. 

 

Budapest, 2022. december 8.                                                             

           

                                    

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 

 


