
 

 

TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁÉRT 

FELELŐS BIZOTTSÁG  

(2020-es évre vonatkozó beszámolója) 
 

 

Beszámoló hivatkozása: 

A Magyar TáncSport Szakszövetség közgyűlése számára elkészített 2020. évre 

vonatkozó szakmai beszámolója. 

 

Elnökség tagjai: 

Stieber Csaba 

Elnök 

 

Bizottsági tagok: 

Szalma István 

Pető Gábor (2020 augusztusig) 

 

2020-es év eseményei: 

- 2019 év elejn a Bizottság a hatályos Táncsport Rendezvények Biztonságáért 

Felelős Szabályzatát részletesen megvizsgálta. 

- A Szabályzat több pontjában pontosítási javaslatot írt össze, melyet a bizottsági 

tagok véleményeztek. 

(Egyéb felvetett javaslatok: Beküldendő dokumentumok listájának pontosítása –

ki-kinek-mit kell megküldjön; Bizottsági tagok részére a Szövetség részéről egy 

hivatalosan kiállított igazolvány, ami igazolja a Bizottsági tagságokat a 

személék alkalmával; Szövetségi állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy a verseny 

szervezőktől mennyi idővel a rendezvény előtt kell megküldeni a 

dokumentumokat-elmaradás esetén van-e következmény) 

- A Szabályzat teljeskörű átvizsgálásához a tagok egybehangzó véleménye 

alapján, a Közgyűlés elé kíván több pontot terjeszteni a Bizottság. 

- A felülvizsgálandó részek pontosításához, a szakirányú végzettséggel és 

gyakorlattal rendelkező Richtarik Zsolt tagot kérjük fel 2021 év elején. 

- Amennyiben a Közgyűlés a javasolt szakembereket elfogadja, a szabályzat 

naprakész átalakítása megtörténhet. 

- A 2020-as évben az Akrobatikus Rock and Roll szakág összes versenyén 

megjelent a Bizottság valamely képviselője. 

 

 

 

 



2020-ban az Akrobatikus Rock and Roll Országos Pontszerző versenyein és a 

Magyar Bajnokságon is részt vett a Bizottság valamelyik tagja. 

Az alábbi szabályzatban foglalt körülményeket ellenőriztük: 

- Sportorvosok jelenléte, 

- Vészkijáratok és menekülési útvonalak szabad járhatóságának ellenőrzése 

(rendezői és üzleti tevékenységet végző árusok tekintetében) 

- Táncparkettek folyamatos ellenőrzése a balesetmentes sportolás 

érdekében 

- A bizottság a pandémiás helyzetből kifolyólag a helyszíni ellenőrzés 

helyett a megküldött dokumentációra hagyatkozva küldte meg az adott 

intézményre vonatkozó határozatát. 

- Összesen 3 helyszín lett a szabályzat (elektronikus információk) alapján 

megvizsgálva. A verseny szervezői által küldött levelek az adatlapot 

tartalmazták, valamint egyes esetekben bővebb, a helyszíntől kapott 

hivatalos dokumentumokat is megküldték. 

 

 

A Bizottság a Szabadidősport szakágaktól felkérést nem kapott. 

 

 

Győr, 2021.06.30 

 

       _________________________ 

           Stieber Csaba 

               Táncsport Rendezvények  

                                                                       Biztonságáért Felelős Bizottság          

                                                                                           Elnök 

 

 

 

 

 

 


