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Elnökségi határozatok 

2023. március 16. 

 

 

64/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége levezető elnöknek Zsámboki Marcell Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek Farkas-Barna Alexandrát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozma Gábort választotta. 

 

65/2023(III.16) 

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

 

66/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi 

tag előterjesztésére úgy határozott, hogy jóváhagyja a versenytánc versenyszabályzat módosítását, mely 

2023. április 17-én lép hatályba. 

 

67/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő kérelmére és a versenytánc 

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, hogy a senior I standard 

Magyar Bajnokságot 2023. április 15. helyett 2023. április 16-án rendezi meg. 

 

68/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő és a sportoló kérelmére 

hozzájárul Szabó Gabriel Lucian Magyar TáncSport Szakszövetségtől a Román TáncSport 

Szövetséghez való átigazolásához. 

 

69/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a tagszervezeti képviselő és a sportoló kérelmére 

hozzájárul Fekete Renáta Magyar TáncSport Szakszövetségtől a Román TáncSport Szövetséghez való 

átigazolásához. 

 

70/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a 2023. május 6-án Albániában megrendezésre kerülő 

WDSF Kűr Standard Európa-bajnokságra első helyen a Rónyai Zoltán és Busa Dóra (Szilver Táncsport 

Egyesület), második helyen a Kővágó Dávid és Kertész Laura (FORMA TáncSport Egyesület – 

Flamenco – 2001. Táncsport Egyesület) párosokat delegálja. 

 

71/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenysportért felelős elnökségi 

tag előterjesztése alapján úgy határozott, hogy a 2023. április 8-án Spanyolországban megrendezésre 

kerülő WDSF Senior I Latin Európa-bajnokságra a Tóth Árpád és Kelemen Erika (Botafogo 

Táncegyüttes), Szánthó Péter és Juhász-Szánthó Szilvia (Claudius Táncsport Egyesület) párosokat 

delegálja. 

 

72/2023(III.16) 

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. március 17-én lép hatályba. 
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73/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2023. áprilisi versenytánc versenyek pontozóbírói 

kijelöléseit. 

 

 

74/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Ádám Gábort a 2023. március 11-én 

megrendezett Promenád Kupa Tánciskolás, Művészeti Iskolás táncverseny esetén az MTáSZ 

pontozóbírói és számlálói feladatok ellátásról szóló szabályzatának 2.1 pontja alól a szabályzat 2.7 

pontjában foglaltak szerint felmenti. 

 

75/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy az AMETISZT TÁNC-SPORT EGYESÜLET 

2023. február 26-án megrendezett Művészeti iskolás versenyére a tagszervezet kérelmében felsorolt 

pontozókat az MTáSZ pontozóbírói és számlálói feladatok ellátásról szóló szabályzatának 2.1 pontja 

alól a szabályzat 2.7 pontjában foglaltak szerint felmenti. 

 

76/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy a Danza Táncsport Egyesület 2023. február 25-

én megrendezett Tánciskolás és PROAM versenyére a tagszervezet kérelmében felsorolt pontozókat az 

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

2.7 pontjában foglaltak szerint felmenti. 

 

77/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Erdélyi Szilárdot a 2023. március 25-én 

megrendezésre kerülő C&M Tánciskolás verseny esetén az MTáSZ pontozóbírói és számlálói feladatok 

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

 

78/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Balikó Károlynét a 2023. évi Magyar 

Látványtánc Szövetség által rendezett versenyekre az MTáSZ pontozóbírói és számlálói feladatok 

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

 

79/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Molnár Annát és Závodszky Zsuzsannát a 2023. 

március 25-én megrendezésre kerülő 9. Cziffra Kupa Tánciskolás verseny esetén az MTáSZ 

pontozóbírói és számlálói feladatok ellátásról szóló szabályzatának 2.1 pontja alól a szabályzat 2.7 

pontjában foglaltak szerint felmenti. 

 

80/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Balogh Csongort a 2023. március 11-12-én 

megrendezett 2°TROFEO ROMA táncverseny esetén az MTáSZ pontozóbírói és számlálói feladatok 

ellátásról szóló szabályzatának 2.1 pontja alól a szabályzat 2.7 pontjában foglaltak szerint felmenti. 
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81/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Zsom Olivért a 2023. március 12-én 

megrendezett 2°TROFEO ROMA táncverseny esetén az MTáSZ pontozóbírói és számlálói feladatok 

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

 

82/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Karf Olgát a 2023. március 11-én a Ritmo 

Sporttánc Egyesület által megrendezett tánciskolás verseny esetén az MTáSZ pontozóbírói és számlálói 

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

felmenti. 

 

83/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy Vidovenyecz Andreát a 2023. március 11-én a 

Hódmezővásárhelyen megrendezett tánciskolás verseny esetén az MTáSZ pontozóbírói és számlálói 

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

felmenti. 

 

84/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy Benkő Zsófiának életmű díjat 

adományoz. A díj átadására a 2023. április 15-16-ai Magyar Bajnokságokon kerül sor. 

 

85/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy versenytánc szakágban nívódíjat 

ad a 2022-ben világversenyen döntőbe jutott párosoknak. A díjak átadására a 2023. április 15-16-ai 

Magyar Bajnokságokon kerül sor. 

 

86/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2022. évi Magyar Kupa győztesek 

díjainak átadására a 2023. április 15-16-ai Magyar Bajnokságokon kerül sor. 

 

87/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2022. évi Bajnoki Sorozat 

díjainak átadására a 2023. április 15-16-ai Magyar Bajnokságokon kerül sor. 

 

88/2023(III.16) 

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

felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, hogy a 2022/2023. évi Akrobatikus Rock and Roll 

Diákolimpia rendezési jogát a "Rocky-Dilly"Akrobatikus Rock And Roll Clubnak ítéli. 

 

89/2023(III.16) 

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére úgy határozott, hogy az új pontozóbírói képzést 

teljesítők pontozóbírói vizsgáját 2023. március 22-én tartja. Vizsgáztatók: Kis Katalin, Juhász Péter.  
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90/2023(III.16) 

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

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztésére jóváhagyja a 2023. évi I. féléves akrobatikus rock and 

roll versenyek versenyvezető testületi kijelöléseit. 

 

91/2023(III.16) 

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 2. körös 

pályázatok elbírálását. 

 

92/2023(III.16) 

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

versenysportért és versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján úgy határozott, 

hogy a 2023. április 29-én Stockholmban megrendezésre kerülő WDSF PAD Európa-bajnokságra és 

Open versenyre a 2023. március 25-ei AMD Országos Bajnokság eredménye alapján delegál. 

 

93/2023(III.16) 

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

versenysportjáért és versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 

2023. március 25-ei Autentikus-, modern és divattánc Országos Bajnokság pontozóbírói kijelöléseit. 

 

94/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a break szakág versenysportjáért és versenybírói 

testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja a 2023. április 1-jei Breaking 

Ranglista verseny pontozóbírói kijelöléseit. 

 

95/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a FITVILÁG - Az egészséges budai 

családokért! Sportegyesületet felveszi a tagjai közé. 

 

96/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy rendkívüli közgyűlést hív össze 

2023. március 31-ére az Alapszabály 7. § 9.) c.) pontja alapján. Határozatképtelenség esetén a 

megismételt közgyűlés időpontja 2023. április 4. 

 

97/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2023. évi WDSF és WDSF PD 

General Meetingre Zsámboki Marcell Istvánt, Moldovan Adrian Ovidiut és Zsom Olivért delegálja. 

 

98/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy engedélyezi 2023. június 10-11-én 

a Szőke Tisza Nemzetközi Táncverseny megrendezését a PAPIRON Szeged Versenytáncklub 

Egyesületnek. 

 

99/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős 

elnökségi tag előterjesztése szerint úgy határozott, hogy 2023. április 28.-án versenytánc pontozóbírói 

továbbképzést tart, melynek elfogadja az oktatóját és költségvetését. 
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100/2023(III.16) 

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

versenysportjáért és versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag előterjesztése szerint jóváhagyja az 

I. féléves versenyrendezési támogatást és a sportágfejlesztési támogatást. 

 

101/2023(III.16) 

A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége úgy határozott, hogy hozzájárul a Spirit Tánc Sport 

Egyesület által 2023. november 18-ára megpályázatott III. Spirit Cup megrendezéséhez és a táncverseny 

pályázatát továbbítja a WDSF felé. 

 

 

Budapest, 2023. március 16. 

 

                                  

                                                                                                                 

                                                                                         Zsámboki Marcell István 

                                                                                                                           elnök 

 


