
1 
 

Elnökségi határozatok 

2023. február 10. 

 

 

32/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Papp-Klisóczki Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort 

választotta. 

 

33/2023(II.10) 

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

 

34/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége az elnök és a gazdálkodásért és pénzügyekért felelős 

elnökhelyettes előterjesztésére úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSZ 2023. évi költségvetés 

tervezetét. 

 

35/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott a GÁLA Társastáncklub Egyesületet bízza meg a kűr és az U21 

magyar bajnokságok megrendezésével a 2023. október 14-15-ei XXIV. Gála Kupa keretein belül. 

 

36/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy sportösztöndíj pályázatot ír ki a versenytánc szakág 

párosai részére 2023. évre és jóváhagyja a pályázati kiírást. 

 

37/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztése szerint a helyszíni módosításokkal jóváhagyja a 2023. március 5-ei utánpótlás 

válogatott képzés és edzői továbbképzés kiírását és ezek költségvetését. 

 

38/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a 2023.03.18-án megrendezésre kerülő 

Táncművészeti Minősítő Verseny esetén Horváth Ferencet az MTáSZ pontozóbírói és számlálói 

feladatok ellátásról szóló szabályzatának 2.1 pontja alól a szabályzat 2.7 pontjában foglaltak szerint 

felmenti. 

 

39/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Big-BEM Táncsport Egyesület által 2023. 

március 15-én megrendezésre kerülő Tánciskolás Verseny esetén a tagszervezet kérelmében felsorolt 

számlálót és pontozóbírókat az MTáSZ pontozóbírói és számlálói feladatok ellátásról szóló 

szabályzatának 2.1 pontja alól a szabályzat 2.7 pontjában foglaltak szerint felmenti. 

 

40/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Fülöp Milánt a kérelmében foglalt 2023. 

februári versenyek esetében az MTáSZ pontozóbírói és számlálói feladatok ellátásról szóló 
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szabályzatának 2.1 pontja alól a szabályzat 2.7 pontjában foglaltak szerint felmenti. 

 

41/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Gulyás Miklóst a 2023. február 11-én 

megrendezésre kerülő VIII. Apáczai Társastánc Fesztivál esetén az MTáSZ pontozóbírói és számlálói 

feladatok ellátásról szóló szabályzatának 2.1 pontja alól a szabályzat 2.7 pontjában foglaltak szerint 

felmenti. 

 

42/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy az elnökség által korábban 

egyeztetett 2024. évi nemzetközi versenyekre benyújtja versenyrendezési pályázatát a WDSF és WRRC 

felé. 

 

43/2023(II.10) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja az akrobatikus rock and roll versenyszabályzat 

módosítását, mely 2023. március 13-án lép hatályba. 

 

44/2023(II.10) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése alapján jóváhagyja a 2022. évi eredményességi támogatások 

összegét. 

 

45/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére hozzájárul a 2023. 

március 25-ére tervezett Nyugat-magyarországi Területi Táncverseny időpontjának 2023. március 26-

ára történő módosításához. 

 

46/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmét elutasítva nem 

engedélyezi, hogy 2023. március 25-én Kelet-magyarországi Területi Táncverseny kerüljön 

megrendezésre Mezőkövesden. 

 

47/2023(II.10) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy 2023. február 10-én új pontozóbírói 

képzést tart, melynek jóváhagyja a költségeit. 

 

48/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy jóváhagyja az MTáSZ Táncsport 

területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 

szabályzatának módosítását. A módosított szabályzat 2023. február 10-én lép hatályba. 

 

49/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a break szakág versenysportjáért és versenybírói 

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, hogy 2023. január 1. és augusztus 31. 

közötti időszakra Gerevich Aladár-sportösztöndíjból Büki Gergely, Gáspár Krisztina Györgyi, Pály 

Dániel Márton, Kotlár Roland Ákos, Erdei Dániel és Szabóné Tóth Luca sportolók részesülnek. 
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50/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján elfogadja a 2023. évi szabadidősport és paradance hazai kiemelt és 

klubközi versenyek rendezésére kiírt 2. körös pályázatok elbírálását. 

 

51/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a 2023. évi Szabadidősport Kiemelt Versenyek 

és a ParaDance kiemelt versenyek rendezőit (a vonatkozó szabályzatok 5.1 pontja alapján) 50-50.000 

Ft támogatásban részesíti a Szabadidős Szakterület pénzügyi keretének terhére.  

 

52/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján elfogadja a 2022. II. féléves ParaDance Ranglistát, mely alapjául 

szolgál a 2023-as nemzetközi versenyekre történő delegálásoknak. 

 

53/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a szabadidősportért és fogyatékosok sportjáért felelős 

elnökségi tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a 2023. évi Szabadidős Országos Bajnokság és 

ParaDance Szóló, Duó, Trió Magyar Bajnokság időpontját 2023.04.30-ról, 2023.05.06-ai időpontra 

módosítja. 

 

54/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmét elutasítva úgy 

határozott, hogy nem hagyja jóvá a XIX. Kistelek Open 2023. szeptember 16-án történő megrendezését. 

 

55/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2023. március 1. és 2024. január 

31. közötti időszakban Kis Katalint, Juhász Pétert, Kézér Gabriellát, Juhász Ágnest és Váradi Martinát 

részesíti a Sportért Felelős Államtitkárság által biztosított Nevelő Edző Program támogatásban. 

 

56/2023(II.10) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2023. február 18-án 

megrendezésre kerülő Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior Standard, Senior Tíztánc, Profi Latin Ranglista 

és Klubközi Táncversenyre szakszövetségi ellenőrt rendel ki.  

 

 

Budapest, 2023. február 10. 

 

                                  

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 


