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Elnökségi határozatok 

2023. január 24. 

 

 

 

12/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta. 

 

13/2023(I.24) 

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

 

14/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy hozzájárul Eni Kocet Magyar 

TáncSport Szakszövetségtől a Horvát TáncSport Szövetséghez történő átigazolásához. 

 

15/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy hozzájárul Oberhuber Monica 

Magyar TáncSport Szakszövetségtől az Osztrák TáncSport Szövetséghez történő átigazolásához. 

 

16/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy hozzájárul Lorenzo Persichini 

Olasz TáncSport Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez történő átigazolásához. 

 

17/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint a helyszíni módosításokkal jóváhagyja a Versenytánc szakág 

pontozóbírói és számlálóbírói munkára vonatkozó szabályzatának módosítását, mely 2023. január 25-

én lép hatályba. 

 

18/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az elnökség előterjesztése szerint úgy határozott, hogy 

megbízza a SZIGO Kulturális Táncsport Egyesületet, hogy 2023. április 1-jén rendezze meg az ifjúsági 

latin magyar bajnokságot. 

 

19/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnökége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére a helyszíni módosításokkal jóváhagyja a 2023. február-március havi 

versenytánc versenyek pontozóbírói kijelöléseit. 

 

20/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért és versenybírói 

testületeiért felelős elnökségi tagok előterjesztése alapján úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2023. évi 

képzési tervet. 

 

21/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2023. szeptember 23-24-én 

Szombathely Megyei Jogú Város közreműködésével megrendezi a Savaria Nemzetközi Táncversenyt, 

mely időpontra pályázatot nyújt be a WDSF felé senior I latin világbajnokság és ifjúsági latin 

világbajnokság megrendezésére. 
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22/2023(I.24) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2023. évi akrobatikus rock 

and roll versenyek rendezésére kiírt pályázatok elbírálásának eredményét és a 2023. évi versenynaptár 

tervezetet. 

 

23/2023(I.24) 

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Dr. Horváthné Baráth 

Piroska részére örökös pontozóbírói címet adományoz. 

 

24/2023(I.24) 

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

versenysportjáért és versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja az 

autentikus-, modern és divattánc szakág 2023. évi hazai versenyeinek rendezésére benyújtott pályázatok 

elbírálását. 

 

25/2023(I.24) 

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

versenysportjáért és versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja az 

autentikus-, modern és divattánc szakág 2023. évi hazai versenyeinek rendezésére kiírt 2. körös pályázati 

felhívást. 

 

26/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a BODY BEAT CREW 

Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

27/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Foot Fighterz Breaking 

Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

28/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a KREADANCE Tánc és 

Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

29/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Nemzeti Sportügynökség ZRT-

hez benyújtja a 2024. évi kiemelt akrobatikus rock and roll, break és versenytánc versenyek támogatási 

kérelmét. 

 

30/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy egyedi támogatási kérelmet nyújt 

be a Honvédelmi Miniszterhez a 2023. évi TáncSport Magyar Bajnokságok, WRRC Ladies 

nagyformációs Európa-bajnokság és Juveniles, Junior, Main Class Free Style világkupa, WRRC Junior 

páros formációs Európa-bajnokság és Children, Couple Dance Show, Main Class Contact Style 

világkupa, WRRC World Cup final és Savaria Táncverseny (senior I latin világbajnokság, ifjúsági latin 

világbajnokság, international open és open versenyek) rendezési költségeinek biztosítására. 
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31/2023(I.24) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a korábbi 375/2022(XII.8) számú 

elnökségi határozatában foglalt dokumentumok január 31-éig történő benyújtására ismételten felszólítja 

a PRO-ART ELIT Táncakadémia Kulturális és Sport Egyesületet. 

 

 

Budapest, 2023. január 24.                                                                    

 

                                  

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 


