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Elnökségi határozatok 

2023. január 13. 

 

 

 

1/2023(I.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta. 

 

2/2023(I.13) 

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

 

3/2023(I.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2023. évi kiemelt versenytánc versenyek rendezésére kiírt 2. körös 

pályázat eredményét. 

 

4/2023(I.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, hogy Horváthné Kriczki Zitának örökös pontozóbírói 

címet adományoz. 

 

5/2023(I.13) 

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

hozzájárul Pálfi Donát Kende Szlovák TáncSport Szövetségtől a Magyar TáncSport Szakszövetséghez 

történő átigazolásához. 

 

6/2023(I.13) 

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

versenybírói testületeiért felelős elnökségi tagok előterjesztésére úgy határozott, hogy jóváhagyja a 

2023. január 28-29-ei akrobatikus rock and roll pontozóbírói, versenyfelügyelői, számlálóbíró és 

sportszakember továbbképzés kiírását és költségvetését. 

 

7/2023(I.13) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, hogy a helyszíni módosítással jóváhagyja a 2023. 

február 4-5-ei akrobatikus rock and roll válogatott keretedzés kiírását és költségvetését. 

 

8/2023(I.13) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja az akrobatikus rock and roll versenyszabályzat 

módosítását, mely 2023. február 15-én lép hatályba. 

 

9/2023(I.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja a 2023. évi kiemelt szabadidősport és ParaDance 

versenyek rendezésére kiírt 1. körös pályázat eredményét. 
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10/2023(I.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és a fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztésére alapján úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2023. évi kiemelt 

szabadidősport és ParaDance versenyek rendezésére kiírt 2. körös pályázati kiírást. 

 

11/2023(I.13) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a 2023. évi DanceNet Kupák pontozóbíróit az 

MTáSZ pontozóbírói és számlálói feladatok ellátásról szóló szabályzatának 2.1 pontja alól a szabályzat 

2.7 pontjában foglaltak szerint felmenti. 

 

 

Budapest, 2023. január 13.                                                             

           

                                    

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 

 

 


