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VII. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK (12. §) 
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I. fejezet  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) A sportrendezvények biztonságáról szóló szabályzat (a továbbiakban: BSZ) célja, hogy:  

a) biztosítsa a táncsport rendezvények és táncsport események résztvevői számára a sportág 

gyakorlásához és a biztonságos nyugodt szórakozáshoz való részvételt, a személyi- és 

vagyonbiztonságukat védje, 

b) járuljon hozzá a biztonságos és a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltató környezet feltételeinek 

megteremtésével a táncsport rendezvényeket látogatók, valamint a táncsportot támogatók számának 

emeléséhez, 

c) minimálisra csökkentse a táncsport rendezvények és táncsport események biztonsági kockázatát, a 

rendezvényt megelőző, közbeni és az azt követő időszakban, 

d) egységes szabály szerint kerüljön végrehajtásra a táncsport rendezvények, táncsport események, – 

a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt – szervezett edzések, 

továbbá edzőtáborok biztonsági feladatainak előkészítése, a biztosítással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása, valamint azok értékelése, ellenőrzése, adott esetben hitelesítése. 

(2) A BSZ hatálya kiterjed a Magyar TáncSport Szakszövetség (a továbbiakban: MTáSZ) tag sportszervezetre, 

a táncosra, a sportszakemberre, (különösen a – Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet 

fennállása alatt – az edzést megtartó személyre, továbbá az edzőtábor megszervezéséért felelős személyre, 

a sportlétesítményt üzemeltető személyre, a rendezőre valamint a 9. § rendelkezései a nézőre. 

(3) A BSZ-t kell alkalmazni az MTáSZ és az MTáSZ tagszervezetei által a sportlétesítményben szervezett 

versenyen, a versenyt megelőző és követő időszakra a táncosok, nézők érkezésétől azok távozásáig terjedő 

időszakra, valamint a BSZ által a sportlétesítmények, edzőtáborok, válogatott edzőtáborok hitelesítése, 

valamint a – Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt - nem szabadtéren (zárt 

teremben) történő edzések helyszínének ellenőrzése során.  

 

II. fejezet 

BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 

2. § (1) A Biztonsági Bizottság (a továbbiakban: BB) háromfős testület, amelynek elnökét és tagjait az MTáSZ 

elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) nevezi ki ötéves időtartamra. A BB a biztonsági szakterület jelen 

szabályzatban és a sportról szóló törvényben szabályozott feladatait látja el.  

(2) A BB működési rendjére és a feladatok végrehajtásának módjára vonatkozó, a BB elnöke által összeállított 

szabályok – annak Elnökség általi jóváhagyását követően – jelen szabályzat II. számú mellékletét képezik, 

azok maradéktalan betartásáért a BB elnöke felelős. A II. számú mellékletben nem szabályozott pontokban 

az Elnökség működésére vonatkozó szabályok az irányadóak.  

(3) A BB a táncsport rendezvények és táncsport események biztonsági feladataival összefüggésben: 

a) ellenőrzi és megfelelőség esetén engedélyezi a táncsport rendezvények biztonsági feladatainak 

szervező sportszervezetek általi végrehajtását, 

b) ellenőrzi és megfelelőség esetén – tanúsítvány kiállításával - hitelesíti az edzőtáborok, válogatott 

edzőtáborok sportegészségügyi és műszaki szempontból történő alkalmasságát,  

c) Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt - szükség esetén - ellenőrzi 

a nem szabadtéren (zárt teremben) történő edzések helyszínének sportegészségügyi és műszaki 

szempontból történő alkalmasságát,  
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d) javaslattal él fegyelmi eljárás indítványozására a biztonsági rendszabályok megsértésével 

kapcsolatos ügyekben, 

e) a létesítményhitelesítések biztonsági szempontból történő előkészítésének figyelemmel kísérése, a 

végrehajtásában való részvétel, 

f) a táncsport rendezvények és táncsport események biztonsági kérdéseivel összefüggő kérdéseket 

éves szinten összegzi és a tapasztalatokat megküldi az Elnökségnek az éves beszámolója részeként, 

g) javaslatot tesz a BSZ módosítására, kiegészítésére.  

 

III. fejezet 

SPORTLÉTESÍTMÉNY HITELESÍTÉSE 

3. § (1) A sportlétesítmény BB általi hitelesítésére a következő elemek megfelelőségének vizsgálatával kerül 

sor:  

a) a sportlétesítmény rendelkezzen a szakági versenyszabályzatokban meghatározott méretű tánctérrel,  

b) rendelkezzen öltözőkkel a táncosok és a versenyen közreműködő sportszakemberek 

(műsorvezető(k), szakmai vezető, döntnök(ök), versenyfelügyelő(k), pontozóbíró(k), számláló(k), 

szakszövetségi ellenőr) részére,  

c) rendelkezzen hangosbemondóval, megfelelő hangosítással,  

d) rendelkezzen megfelelő világító berendezéssel, amely biztosítja a megfelelő fényerőt a táncsport 

rendezvény lebonyolításához,  

e) rendelkezzen orvosi szobával, elsősegélynyújtásra alkalmas helyiséggel,  

f) rendelkezzen büfével (étel- és italárusításra alkalmas helyiségekkel),  

g) rendelkezzen szakhatósági engedélyekkel, tűzvédelmi tervvel, feleljen meg a tűzvédelmi 

előírásoknak,  

h) rendelkezzen érvényes kiürítési-, kimenekítési tervvel  

i) rendelkezzen a résztvevők gépkocsijainak biztonságos parkolásához szükséges parkoló területtel,  

j) feleljen meg a biztonsági követelményeknek, rendelkezzen megfelelő számú be- és kijárattal 

(vészkijárattal),  

k) a folyosók, lépcsők, menekülési útvonalak szünetmentes áramforrással működtetett piktogramokkal 

jelölve legyenek,  

l) rendelkezzen tartalék áramforással, amely vészhelyzetben biztosítja a kijáratok és menekülési 

útvonalak megvilágítását,  

m) a bejáratoknál legyenek kihelyezve a nézők magatartására vonatkozó szabályok,  

n) TV közvetítés esetén rendelkezzen televíziós közvetítési lehetőségekkel,  

o) lehetőség szerint rendelkezzen a fogyatékos személyek részére biztosított helyekkel,  

p) lehetőség szerint rendelkezzen eredménykijelzővel,  

q) lehetőség szerint rendelkezzen VIP helyiséggel, 

r) a létesítmény házirendje.  
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IV. fejezet 

EDZŐTÁBOROK, VÁLOGATOTT EDZŐTÁBOROK HITELESÍTÉSE 

4. § (1) A BB – az MTáSZ költségén – az edzőtáborok helyszínének sportegészségügyi és műszaki 

alkalmassági szempontból történő felülvizsgálatát évente elvégzi és erről tanúsítványt állít ki.  

(2) A tanúsítvány kiállításának feltétele a BSZ 4. § (3) bekezdésében foglalt előírások megtartása, valamint az 

MTáSZ tagszervezete, sportszakembere, mint az edzőtábor megszervezéséért felelős személy és a 

létesítmények, sportlétesítmények, edzőtáborok tulajdonosai, üzemeltetői, bérlői, fenntartói között létrejött 

írásbeli megállapodás BB részére történő rendelkezésre bocsátása. 

(3) A BB a tanúsítvány kiállításának előfeltételeként az alábbi sportegészségügyi és műszaki előírások 

meglétét vizsgálja: 

a) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény rendelkezzen a szakági versenyszabályzatokban 

meghatározott méretű és burkolatú tánctérrel, 

b) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény rendelkezzen öltözőkkel,  

c) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény rendelkezzen orvosi szobával, elsősegélynyújtásra 

alkalmas helyiséggel,  

d) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény rendelkezzen szakhatósági engedélyekkel, tűzvédelmi 

tervvel, feleljen meg a tűzvédelmi előírásoknak,  

e) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény rendelkezzen érvényes kiürítési-, kimenekítési tervvel  

f) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény feleljen meg a biztonsági követelményeknek, 

rendelkezzen megfelelő számú be- és kijárattal (vészkijárattal),  

g) a folyosók, lépcsők, menekülési útvonalak szünetmentes áramforrással működtetett piktogramokkal 

jelölve legyenek,  

h)  az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény rendelkezzen tartalék áramforással, amely 

vészhelyzetben biztosítja a kijáratok és menekülési útvonalak megvilágítását,  

i) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény rendelkezzen házirenddel,  

j) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény rendelkezzen megfelelő szellőztetéssel, 

k) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítményben álljon rendelkezésre megfelelő mennyiségű 

fertőtlenítő anyag, 

l) a szálláshelyek, az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény befogadóképessége igazodjon az 

edzőtáborban résztvevők számához, 

m) az edzések helyszíneinek (szobák, zuhanyzók, közösségi terek) színvonala és kapacitása, 

n) az edzőtábor helyszínéül szolgáló létesítmény legyen alkalmas Magyarország Kormánya által 

kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt az MTáSZ által táncosokra előírt higiéniás kötelezettségek 

és távolságok megtartására. 

(4) Az edzőtábor csak a BB pozitív minősítése esetén kezdhető meg, illetve folytatható. 

(5) Az MTáSZ tagszervezete, sportszakembere, mint az edzőtábor megszervezéséért felelős személy minden 

edzőtábor megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles az edzőtábort elekronikus úton bejelenteni, egyúttal 

az edzőtáborral kapcsolatban az MTáSZ által kért adokat az mtasz@mtasz.hu e-mail címre megküldeni. 
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V. fejezet  

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁLTAL KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET FENNÁLLÁSA ALATTI 

RENDELKEZÉSEK 

5. § (1) Az MTÁSZ BB-a - a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt - a nem 

szabadtéren (zárt térben) történő edzéshelyszínek sportegészségügyi és műszaki alkalmassági szempontból 

történő megfelelőségét szúrópróbaszerűen, előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti. 

(2) Az MTÁSZ BB az ellenőrzés alkalmával mindenkor a sportegészségügyi, higiéniás, emberéletet nem 

veszélyeztető és műszaki előírások maradéktalan meglétét ellenőrzi – a teljesség igénye nélkül: megfelelő 

szellőztetés biztosítása, megfelelő mennyiségű fertőtlenítő anyag rendelkezésre állása, a csarnok/terem 

befogadóképessége, az MTÁSZ által táncosokra előírt higiéniás kötelezettségek és távolságok megtartása 

stb.  

(3) Az MTÁSZ BB – az MTáSZ költségén, a 4. § szerint - a Magyarország Kormánya által kihirdetett 

veszélyhelyzet fennállása alatt szervezett edzőtáborozások helyszínének sportegészségügyi és műszaki 

alkalmassági szempontból történő felülvizsgálatát elvégzi és erről tanúsítványt állít ki.  

 

(4) A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt szervezett edzőtáborozások 

csak az MTÁSZ BB-ának pozitív minősítése esetén kezdhetőek meg, illetve folytathatóak. 

 

(5) Az MTáSZ tagszervezete, sportszakembere, mint az edzőtábor megszervezéséért felelős személy 

haladéktalanul köteles elekronikus úton bejelenteni az edzőtáborral kapcsolatban az MTáSZ által kért adokat 

az mtasz@mtasz.hu e-mail címen.  

 

 

 

VI. fejezet 

A TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE 

 

A szervező  

6. § (1) A szervező (MTáSZ vagy MTáSZ tag sportszervezet) alapvető kötelezettségei:  

a) a hatályos magyar jogszabályok, valamint a BSZ-ben rögzített rendelkezések betartása,  

b) a sportlétesítményben a nézők számára a nézőtéri helyükig való eljutás kulturált lehetőségének, 

tiszta nézőtérnek, parkolónak, illemhelynek a biztosítása, 

c) a táncsport rendezvények biztonságos megszervezése, a résztvevők személyi- és 

vagyonbiztonságának megteremtése.  

(2) A szervező a szervezési feladatok ellátásához a táncsport rendezvények technikai, biztonsági feltételeinek 

biztosítására a következő szervezetekkel köthetnek szerződést:  

a) vagyonvédelmi vállalkozással,  

b) egészségügyi szolgáltatóval,  

c) katasztrófavédelmi szervezettel,  

d) áramszolgáltatóval,  
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e) parkolási szolgáltatóval. 

(3) A szervező köteles a sportlétesítmény biztonságtechnikai feltételeit olyan mértékben biztosítani, hogy az 

biztosítsa a hivatalos résztvevők és a nézők személyi- és vagyonbiztonságát.  

(4) A szervező  a résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a 

létesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal ellátott, aktualizált hirdetményeken, valamint 

a belépőjegyen, vagy a pályarendszabály belépőjegy mellett átadott példányával  köteles tájékoztatni. 

 

A jegyértékesítési rend meghatározása 

7. § (1) A jegyértékesítést a sportlétesítmény befogadóképességének optimális, biztonsági szempontokat is 

figyelembe vevő módon kell meghatározni, végrehajtani.  

 

A rendező 

8. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján a szervező rendezőt (vagyonvédelmi 

vállalkozást) bízhat meg a táncsport rendezvények rendezvénybiztosítási feladatainak ellátására.  

(2) A rendezőnek rendelkeznie kell:  

a) szakhatósági engedéllyel (rendőrségi határozat),  

b) kamarai nyilvántartással,  

c) kötelező szakmai felelősségbiztosítással. 

(3) A rendezői feladatok ellátását végző személy-és vagyonőrök (rendezők), csak hatósági engedély, kamarai 

tagság, illetve a sportrendezvény-biztosítási (rendezői) feladatokra való felkészítés és vizsga birtokában 

láthatják el feladatukat.  

(4) A rendezővel kötendő megbízási szerződés ajánlott tartalmi elemei:  

a) a megbízó (Szervező) adatai,  

b) a megbízott (Rendező) adatai,  

c) a megbízás milyen helyszínre, melyik táncsport rendezvényre szól,  

d) a feladatok, felelősségek és jogosultságok pontos meghatározása,  

e) a végrehajtásban résztvevők létszámának meghatározása,  

f) a végzett biztosítási feladatok elvégzésének ellenőrzése, teljesítésnek igazolása,  

g) a végzett feladat díjazása.  

 

A biztosításvezető 

9. § (1) A rendező képviselőjének (biztosításvezető) általános feladatai:  

a) egyeztetések a szervező által összehívott, táncsport rendezvényt megelőző értekezleten, 

biztonságtechnikai bejáráson,  

b) a rendezői névsor elkészítése,  

c) a táncsport rendezvény előtti eligazítás megtartása,  

d) felállítási helyek kijelölése a szektorfelelősök és a rendezők számára,  

e) a táncsport rendezvény napján a sportlétesítmény átvizsgálása, ellenőrzése,  

f) a biztosítási feladatok végrehajtásának ellenőrzése,  

g) kapcsolattartás a szervező képviselőjével, más a biztonságban érintett hatóságok, szervezetek 

képviselőivel,  
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h) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén intézkedés annak elhárítására.  

(2) A táncsport rendezvény előtti eligazítás tartalmi követelményei:  

a) a rendezvénybiztosítás helyszínének pontos meghatározása,  

b) készenlét idejének meghatározása,  

c) az adott biztosítási területen a rendezők számának és felszerelésének meghatározása,  

d) tájékoztatás a várható közönség számáról, összetételéről,  

e) szektorok elhelyezkedésének ismertetése, a szektorfelelősök és hozzájuk beosztott rendezők 

kijelölése,  

f) gyakorlati teendők végrehajtása katasztrófa vagy tömegszerencsétlenség bekövetkezése esetén,  

g) sportszerűtlen megnyilvánulási formák esetén alkalmazandó eljárások ismertetése (felszólítás, 

kiemelés, eltávolítás, a rendőri intézkedés igénybevétele),  

h) a táncsport rendezvény félbeszakítása, felfüggesztése, idő előtti befejezése esetén alkalmazandó 

eljárások ismertetése.  

(3) A biztosításvezető feladatai a táncsport rendezvény alatt:  

a) folyamatos kapcsolattartás a szervező képviselőjével, a szektorfelelősökkel,  

b) a sportesemény során bekövetkező normasértés (rendbontás, rendzavarás, tánctérre történő 

bedobálás, tiltott transzparensek, sportszerűtlen megnyilvánulások) esetén köteles eljárni a 

rendzavarás megszüntetése érdekében.  

(4) A biztosításvezető feladatai a táncsport rendezvényt követően:  

a) a táncsport rendezvény végén a szervező képviselőjének beszámol azokról az eseményekről, 

amelyek a rendezvény alatt a biztonsági szabályok megsértésével összefüggésben történtek és a 

kapcsolatos intézkedésekről,  

b) a szektorfelelősök tájékoztatójának meghallgatása után rövid értékelést tart a rendezőknek. Értékeli 

a végrehajtott tevékenységet, az esetlegesen elkövetett hibákat.  

 

A rendezői feladatot ellátó személyek feladatai 

10. § (1) A rendezők feladatai a táncsport rendezvények biztosítása során:  

a) a sportlétesítmény átvizsgálása,  

b) jegyellenőrzés,  

c) beléptetés,  

d) a szektorokban, a szektor lépcsőzetén a szabad mozgás és a nézőtér biztosítása,  

e) a tánctér biztosítása,  

f) az öltözők, folyosók biztosítása,  

g) a VIP terület biztosítása,  

h) a kiürítési- kimenekítési útvonalak és vészkijáratok biztosítása.  

(2) A tánctér biztosítása:  

a) a táncteret a rendezők szükség szerinti létszámban, a szektorokban helyet foglaló nézők számának 

figyelembevételével biztosítják,  

b) a tánctéren kizárólag a versenyzők, illetve az arra jogosultak tartózkodhatnak. A jogosultakat a 

szervező megkülönböztető jelzéssel látja el.  

(3) Az öltözők és folyosók biztosítása: 
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a) az öltözőkben és az öltözőkhöz vezető folyosókon a versenyzők megérkezését követően csak a 

táncsport rendezvény hivatalos személyei, az öltözőket használók tartózkodhatnak, 

b) a táncsport rendezvény időtartama alatt az öltözőket rendezőkkel kell biztosítani.  

(4) A résztvevők biztosításával kapcsolatos feladatok: 

A táncsport rendezvényen hivatalosan résztvevő személyeknek (táncosok, műsorvezető(k), szakmai vezető, 

döntnök(ök), versenyfelügyelő(k), pontozóbíró(k), számláló(k), szakszövetségi ellenőr, valamint a rendezvény 

lebonyolításában közreműködő további hivatalos személyek) a sportlétesítménybe való megérkezésüktől - a 

távozásukig a személyi- és vagyonbiztonságát garantálni kell.  

(5) VIP biztosítási feladatok:  

a) amennyiben a táncsport rendezvényen a szervező által meghívott VlP (kiemelt fontosságú) 

személyek, személyiségek vesznek részt, részükre a nézőktől elkülönített területet, helyiségeket 

alakítanak ki,  

b) a rendezők a VlP területet, szektort lezárják és oda csak az arra jogosult, külön jogosultsággal 

rendelkező személyeket engedik be (meghívó, karszalag, VIP belépőjegy),  

c) a rendezők felelősek a kísért és biztosított VlP személy testi épségének megóvásáért és 

vagyontárgyainak biztonságáért.  

(6) A parkolási területek biztosítása  

a) a parkolókban feladatot ellátó rendezőknek pontosan ismerni kell a biztonsági elvárásoknak megfelelő 

parkolók elhelyezkedését, befogadóképességét a VlP parkolókba, sajtóparkolóba engedéllyel 

rendelkezők névjegyzékét vagy jelzését, ami alapján beengedhetőek az adott parkolási területre.  

b) a parkolókban rendezői feladatot ellátó személyek rendelkezzenek a forgalom irányításához 

szükséges alapismeretekkel és a táncsport rendezvény befejezését követően, segítsék a parkolókból 

történő kihajtás balesetmentes végrehajtását.  

c) a következő személyek és résztvevők számára kötelező parkolási lehetőséget biztosítani:  

- hivatalos személyek  

- résztvevők autóbusza, gépjárművei,  

- mentő, katasztrófavédelem, rendőrség járművei,  

- VlP személyek,  

- sajtó munkatársai,  

- nézők.  

 

A néző 

11. § (1) Nézők részvételével csak olyan sportlétesítményben rendezhető táncsport rendezvény, amely a 

jogszabályok által előírt, alábbiakban felsorolt szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.  

a) rendőrhatósági engedély,  

b) katasztrófavédelmi engedély,  

c) tűzoltósági engedély,  

d) ÁNTSZ engedély,  

e) Szabványossági Nyilatkozat (érintésvédelem, villámvédelem).  

(2) A néző kötelezettségei a sportról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek és a sportlétesítmény 

működési rendjének, a szervezők útmutatásának, utasításainak végrehajtása.  



 10 

(3) Táncsport rendezvényen előforduló, néző által elkövetett jogsértések, amelyek a néző kivezettetését 

és/vagy büntető feljelentést vonnak maguk után:  

a) verekedés, továbbá verekedésre felhívás,  

b) olyan magatartás tanúsítása, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat 

keltsen. 

c) diszkrimináció minden formája (pl. zsidózás, cigányozás (csoportos- és egyedi bekiabálások), 

huhogás, színes bőrű táncosok gúnyolása, nemi identitás miatti vagy bármely más okból történő 

hátrányos megkülönböztetés, emberi méltóságot sértő megjegyzések stb.) 

d) hivatalos személy (rendőr), a szervező képviseletében eljáró (rendező)  

intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsítása, 

e) a rendező, valamint a rendőrség biztonságra vonatkozó rendelkezéseinek nem tesz  

eleget,  

f) tánctérre különböző idegen anyagok bedobálása,  

g) a sportlétesítmény berendezéseinek rongálása,  

h) a táncsport rendezvény hivatalos személyeinek tettlegesen fenyegetése, vagyontárgyaik rongálása 

vagy ennek megkísérlése.  

(4) Azokon a táncsport rendezvényeken, ahol a belépés jegyvásárlási kötelezettséghez kötött, a jegy 

megvásárlásával a BSZ 1. számú mellékletében foglalt Általános Szerződési Feltételek kötelezővé válnak a 

néző számára.  

 

VII. fejezet 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

12. § (1) E szabályzat alkalmazásában: 

a) sportrendezvény szervezője: MTáSZ, MTáSZ tag sportszervezet, 

b) táncsport rendezvény szervezése: széleskörű előkészítő, a sportrendezvény, a táncsport rendezvény 

megvalósításával összefüggő feltételek létrehozására irányuló tervező-szervező tevékenység, 

c) táncsport rendezvény rendezése: adott helyen és időben tartott sportesemény lebonyolításával 

kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi feladatok összessége, 

d) táncsport rendezvény rendezője: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtó egyéni vagy társas vállalkozás, amelyet vagy amelyeket az adott sportrendezvény biztonsági 

feladatainak ellátásával szerződésben megbíztak, 

e) rendező képviselője (biztosításvezető): az adott táncsport rendezvényen biztonsági feladatokat ellátó 

személyek (rendezők) vezetője, 

f) rendezők: a táncsport rendezvényen rendezői feladatok gyakorlati végrehajtására kijelölt személyek, 

akik a 2005. évi CXXXIII. törvényben előírt okmányokkal, képzettséggel rendelkeznek és 

sportrendezvény-biztosítói szakmai továbbképzésen vettek részt.  

g) sportesemény: sportrendezvény, edzés, edzőtábor, válogatott edzőtábor, szakmai fórum, szakmai 

továbbképzés stb. 

h) edzőtábor: legalább két egymást követő nap szervezett, naponta legalább 2 óra időtartamú mentális, 

vagy fizikális edzés. Jelen szabályzat szerint a legalább két egymást követő intenzív nap is 

edzőtábornak minősül. 
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VIII. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

13. § (1) Az Elnökség a sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján készült BSZ-t jóváhagyta a 115/2012.(VI.12.) számú határozatával. A BSZ 2012. június 13. napjától 

hatályos.  

(2) Jelen Szabályzat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza az Elnökség 115/2012.(VI.12.) számú 

határozatával elfogadott Szabályzatot és a 2012. augusztus 28-i ülésén, 142/2012.(VIII.28.) számú 

határozatával elfogadott módosításokat. A 2012. augusztus 28-án elfogadott módosítások hatályba lépésének 

időpontja 2012. szeptember 1. A 2018.05.17-én 16/2018-IV. számú elnöki döntéssel elfogadott módosítások 

hatályba lépésének időpontja 2018.05.18. A 2020. július 31.-i ülésen, 153/2020(VII.31) határozattal elfogadott 

módosítások hatálybalépésének időpontja 2020. augusztus 1. 

A 2020. december 12-én a 1/2020-XII számú elnöki döntéssel elfogadott módosítások 2020. december 12-én 

lépnek hatályba. A 2021. január 21-én a 33/2021(I.21.) számú határozattal elfogadott módosítások 2021. 

január 21-én lépnek hatályba.  

 

 

Budapest, 2021. január 21. 

.  

 

Zsámboki Marcell István  

elnök  
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A Magyar TáncSport Szakszövetség Pályarendszabálya 

 

Ezen pályarendszabály hatálya kiterjed a Magyar TáncSport Szakszövetség versenyrendszerében szervezett 

valamennyi versenyének (a továbbiakban: Rendezvény) helyszínéül szolgáló 

……………………..…………….elnevezésű (sport)létesítmény, valamint a hozzá tartozó helyiségek (a 

továbbiakban együtt: Létesítmény) teljes területére a Rendezvény ideje alatt. 

A pályarendszabályt mindenki köteles betartani, függetlenül attól, hogy milyen célból tartózkodik a 

Rendezvény napján a Létesítmény területén. 

Aki a Rendezvény idején a Létesítmény területére belép, ezen Pályarendszabály előírásait, valamint a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) rendelkezéseit, a Magyar TáncSport Szakszövetség 

irányadó szabályzataiban foglaltakat, a biztonsági előírásokat, a katasztrófa- és munkavédelmi szabályokat, 

a Létesítmény házirendjét, továbbá a vonatkozó jogszabályokat önmagára nézve kötelező érvényűnek ismeri 

el és annak fenntartás nélkül aláveti magát. 

A Rendezvény résztvevője alatt az a természetes személy értendő, aki a Rendezvény helyszínén annak 

időtartama alatt, valamint a Rendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A  néző 

(szurkoló) résztvevőnek minősül. 

 

1. Beléptetés 

1.1. A néző a rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 

- érvényes belépőjeggyel, vagy más belépésre jogosító igazolvánnyal rendelkezik, 

- nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt, 

- nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a Rendezvény megtartását, 

továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti (pl. lőfegyver, kés, szúróeszköz, 

robbanószer stb.), amelynek birtoklását jogszabály, illetve a Rendezvényre való bevitelét a Szervező 

megtiltotta - aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a Létesítmény területére bevinni, vele 

szemben a Szervező kizárással él,  

- nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, 

megbotránkoztató, vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, 

vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, 

- nem tanúsít olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű 

szurkolással össze nem egyeztethető; 

- nem áll a Sporttörvény 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás 

büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt, 

- tudomásul veszi, hogy a Rendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető, 

- tudomásul veszi, hogy a Létesítmény területén kizárólag a Szervező által a résztvevők részére  

meghatározott és kijelölt területre és helyiségekbe léphet be, 

- tudomásul veszi, hogy a Rendezvény ideje alatt a Szervezők a pályarendszabályokban foglaltak 

betartását folyamatosan ellenőrzik, 

- tudomásul veszi, hogy a Rendezvényt saját felelősségére látogatja, 
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- vállalja, hogy megfelel a Sporttörvény feltételeinek és a Magyar TáncSport Szakszövetség által előírt 

egyéb kritériumoknak. 

 

1.2. A Szervező köteles gondoskodni a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált 

átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben 

a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a Rendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, 

a Szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el. 

 

2. Részvétel a Rendezvényen 

2.1. A résztvevő köteles betartani a Szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A résztvevő nem 

folytathat olyan tevékenységet, amely a Rendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a Rendezvényen 

résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy 

veszélyezteti. 

2.2. A résztvevő a 2.1. bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő személyiségi 

jogsértésért, illetve kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint köteles 

sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti 

kártérítéssel. 

2.3. A résztvevő a Rendezvény befejezésének időpontjában, valamint a Szervezőnek vagy a rendőrségnek a 

személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a Rendezvény 

helyszínét elhagyni. 

2.4. A Rendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjainak átvizsgálására a Rendezvény biztosítását végző 

rendőr és a biztosítást végző Szervező alkalmazottja vagy a Szervező is jogosult.  

 

3. Eltávolítás 

3.1. A Szervező köteles azt a résztvevőt, aki a Rendezvény megtartását, illetve mások személyi és 

vagyonbiztonságát veszélyezteti vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő vagy másokat 

megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e 

magatartások abbahagyására felszólítani. 

3.2. Ha a résztvevő a Rendezvény időtartama alatt az 1.1. bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, 

vagy a 3.1. bekezdés szerinti magatartást a Rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a Rendezvényről 

el kell távolítani.  

3.3. A rendező a Résztvevőt felszólítja a személyazonossága igazolására. Amennyiben a Résztvevő a 

felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget 

haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől 

számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a 

visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.  

3.4. Kényszerítő eszköz alkalmazására - ha törvény eltérően nem rendelkezik – a résztvevővel szemben 

kizárólag a rendőr jogosult. 

 

4. Tájékoztatás 



 14 

4.1. A Szervező – a Sporttörvény előírásaival összhangban – a Létesítmény beléptetőpontjainál jól látható 

jelen hirdetményben (pályarendszabály) határozta meg a Rendezvényen történő részvétel feltételeit és a 

magatartási szabályokat. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A Magyar TáncSport Szakszövetség Biztonsági Bizottságának ügyrendje 

 

1. Alapvető rendelkezések 

1.1. A Biztonsági Bizottság (a továbbiakban: BB) ügyrendje a Magyar Táncsport Szakszövetség (a 

továbbiakban: MTÁSZ) Táncsport rendezvények biztonságáról szóló Szabályzata rendelkezéseinek 

figyelembevételével készült.  

1.2. Az ügyrend személyi hatálya kiterjed a BB tagjaira, valamint azon személyekre, akik a BB 

tevékenységeinek megszervezése és végrehajtása érdekében ezen ügyrend vagy más hatályos belső 

szabályzat alapján e tevékenységekkel kapcsolatban feladat- és hatáskörrel rendelkeznek.  

1.3. Az ügyrend aktualizálásáért, valamint végrehajtásáért a BB elnöke a felelős.  

1.4. Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az MTáSZ Szervezeti és Működési Szabályzata, az 

Elnökség ügyrendje, továbbá az MTáSZ egyéb belső szabályzatainak előírásai az irányadók.  

 

2. A BB szervezeti elhelyezkedése, szervezeti felépítése 

2.1. A BB az MTáSZ elnöksége által 5 évre kinevezett, 3 főből álló szervezeti egység. 

2.2. A BB az MTáSZ elnöksége által kinevezett elnök közvetlen irányítása alatt működik.  

2.3. A BB elnökének távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén az MTáSZ elnöksége az egyik BB tagot 

megbízhatja az elnöki feladatok ellátásával a távollét vagy akadályoztatás idejére.  

 

3. A BB feladatai 

3.1.  A BB feladatait az MTáSZ Táncsport rendezvények biztonságáról szóló Szabályzatának 2-5. §-ai 

tartalmazzák.  

 

4. A BB működése 

4.1.  A BB határozatképes, - figyelemmel a jelen ügyrende 2.3. pontjában foglaltakra is - ha az elnöke és 

legalább egy tag jelen van. A döntéshozatalhoz a jelenlévők többségének egybehangzó 

akaratnyilvánítása szükséges. Két tag jelenléte esetén a döntéshozatalhoz egyhangú akaratnyilvánítás 

szükséges. 

 

4.2. A BB üléseinek rendje:  

a) a BB szükség szerint, de legalább félévente ülést tart. Ülést kell összehívni akkor, ha 

sportlétesítmény biztonsági szempontból való hitelesítéséről kell dönteni az MTáSZ Táncsport 

rendezvények biztonságáról szóló Szabályzatának 3. és 4. §-a alapján,  

b) az ülést a BB elnöke hívja össze,  

c) az ülés állandó meghívottja az MTáSZ elnöke és főtitkára,  

d) az ülésről az elnök emlékeztetőt készít. Az emlékeztető tartalmazza: az ülés dátumát, 

helyszínét, a jelenlévők felsorolását, a bizottsági ülésen megtárgyalt témák felsorolását és az 

azokhoz kapcsolódó bizottsági határozatokat. Az ülésről az emlékeztetőt az ülést követő 5. 

napig kell készíteni és az ülés minden résztvevőjének elektronikus levélben meg kell küldeni.  
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5. A hitelesítési eljárás 

- Sportlétesítmény hitelesítése - 

5.3.  A BB elvégzi az MTáSZ Táncsport rendezvények biztonságáról szóló Szabályzatának 3. §-ában foglaltak 

szerinti hitelesítést mindazon sportlétesítmény vonatkozásában, amelyek szerepelnek helyszínként az 

MTáSZ versenynaptárában. 

5.3. A sportlétesítmény BB általi hitelesítését egyszer kell elvégezni, új hitelesítésre csak a létesítmény 

átépítése esetén kell sort keríteni. A hitelesítéshez a BB adatokat kér a létesítmény képviselőjétől, melyet 

az MTÁSZ Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezel.  

5.3. A hitelesítés eredményeként a BB alkalmas vagy nem alkalmas minősítést (tanúsítványt) ad. A minősítés 

kizárólag az MTáSZ sportrendezvényeire bír relevanciával, egyéb hatósági, bírósági eljárásban 

hivatkozni nem lehet rá.  

5.4. 2021. évben csak olyan versenyek rendezhetőek, amelyek helyszínének hitelesítését a BB elvégezte és 

azokat alkalmasnak találta. 

 

 

- Edzőtáborok, válogatott edzőtáborok hitelesítése - 

5.5. A BB elvégzi az MTáSZ Táncsport rendezvények biztonságáról szóló Szabályzatának 4. §-ában foglaltak 

szerinti edzőtáborok és válogatott edzőtáborok hitelesítését mindazon létesítmények, sportlétesítmény 

(edzőtáborok, válogattott edzőtáborok) vonatkozásában, amelyeket az edzőtáborok megszervezéséért 

felelős személyek az MTÁSZ részére kötelezően bejelentettek.  

5.6. A edzőtáborok, válogatott edzőtáborok BB általi hitelesítését egyszer kell elvégezni, az edzések 

megkezése előtt, új hitelesítésre csak a létesítmény átépítése esetén kell sort keríteni. A hitelesítéshez a 

BB adatokat kér a létesítmény képviselőjétől, melyet az MTÁSZ Adatvédelmi Szabályzatának 

megfelelően kezel.  

5.7. A hitelesítés eredményeként a BB alkalmas vagy nem alkalmas minősítést (tanúsítványt) ad. A minősítés 

kizárólag az MTáSZ edzőtáborai és válogatott edzőtáborai vonatkozásába bír relevanciával, egyéb 

hatósági, bírósági eljárásban hivatkozni nem lehet rá.  

 

6. Hatálybalépés 

Jelen szabályzat 2018. május 18-án lép hatályba. A 2020.06.15-én 6/2020-V. számú elnöki döntéssel 

elfogadott módosítások 2020.06.15-én lépnek hatályba. A 2020. július 31.-i ülésen, 153/2020(VII.31) 

határozattal elfogadott módosítások hatálybalépésének időpontja 2020. augusztus 1. 

A 2020. december 12-én a 1/2020-XII számú elnöki döntéssel elfogadott módosítások 2020. december 12-én 

lépnek hatályba. A 2021. január 21-én a 33/2021(I.21.) számú határozattal elfogadott módosítások 2021. 

január 21-én lépnek hatályba.  

 


