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A Magyar TáncSport Szakszövetség (a továbbiakban: MTáSZ) Elnöksége (a továbbiakban 
Elnökség) a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttörvény), módosításáról 
szóló 2016. évi CXIX. törvény (továbbiakban: Módtv.), valamint az Alapszabály 15.§ 2.) 
bekezdésének a.) pontjában kapott felhatalmazás valamint a TáncSport Világszövetség 
(World DanceSport Federation, a továbbiakban WDSF) közgyűlése által 2015. június 14-én 
elfogadott Etikai Kódexben foglaltak alapján a következő etikai és gyermekvédelmi 
szabályzatot (MTáSZ Etikai Kódex, a továbbiakban Szabályzat) alkotta. 
 

I. 
PREAMBULUM 

 
Az MTáSZ – mint a WDSF nemzeti tagszervezete, annak alapelveivel összhangban – célja a 
táncsportról – mint dinamikus, egészséges esztétikai sportágról – kialakított pozitív kép 
megőrzése. Az MTáSZ – mint a WDSF tagszervezete és mint a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (a továbbiakban NOB) illetve a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban MOB) 
által elismert sportág kizárólagos magyarországi képviselője – kötelessége a táncsport 
hitelességének és tisztességének megőrzése, beleértve annak hazai irányítását és 
adminisztrációját is. Kötelessége fellépni minden olyan korrupt, erkölcstelen és etikátlan 
tevékenység, módszer és gyakorlat megszüntetése érdekében, amelyek a táncsport jó 
hírnevét veszélyeztethetnék. 
 
Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a táncsport gyakorlásának és irányításának megfelelő 
körülményeit, amely többet jelent a különböző szabályzatok és rendelkezések betartásánál. 
A jelen szabályzatban rögzített elvek és értékek a táncsportban érintett minden szereplő 
közös erkölcsi és etikai értékrendjét tükrözik. Ennek értelmében az MTáSZ ezúton is 
megerősíti elkötelezettségét az Olimpiai Charta és az abban szereplő alapelvek, valamint a 
Pierre de Coubertin által ihletett olimpiai eszme iránt.  
 
Az MTáSZ – mint a WDSF tagszervezete és ezáltal az Olimpiai mozgalom tagja – jelen 
szabályzatát a WDSF és a NOB Etikai Kódexében foglalt elvekkel és szabályokkal 
összhangban alkotja meg. Az MTáSZ tagszervezeteinek és azok tagjainak – tagsági 
viszonyukból fakadóan – kötelessége az e szabályzatban megfogalmazott elvek betartása, 
illetve ezen tény írásos nyilatkozattal történő megerősítése.  
 
Az MTáSZ deklarálja elkötelezettségét a 18 éven aluli versenyzők jogait illetően, elismeri, 
hogy a 18. éven aluli sportolókat (azaz a gyerekeket és fiatalkorúakat) speciális odafigyelés 
és védelem illeti meg, hiszen a sportoló gyermekek és fiatalkorúak elsősorban gyerekek, akik 
a sport és a tánc öröméért tagjai a szövetség tagszervezeteinek és emiatt vesznek részt a 
szövetség által működtetett versenyrendszerben. A velük történő foglalkozások és edzések 
elsődleges célja a tánc és a mozgás élvezete, a készségek fejlesztése, a győzelem pedig 
nem az egyetlen eredmény számukra. Az MTáSZ elősegíti és ösztönözi a 18. életévét be 
nem töltött személyek védelmét (a továbbiakban: gyermekvédelem) 
 
Az előbbiekben megfogalmazottak alapján az MTáSZ és a hozzá kapcsolódó minden 
személy kötelessége a jelen szabályzatban megfogalmazott elvek és szabályok tiszteletben 
tartása. A jelen szabályzat szellemében tevékenykedő személyek magatartásának tükröznie 
kell a tényt, hogy elfogadják, betartják és támogatják az Etikai Kódexben megfogalmazott 
célokat és alapelveket. 
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II. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§ 
A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 
1) Jelen szabályzat meghatározza  

a) azokat a magatartási normákat, amelyek vétkes megszegése fegyelmi eljárást von 
maga után, valamint  

b) azon elvárásokat, amelyek a táncsport jó hírnevének megtartása és annak további 
erősítése érdekében minden, a 2.§.-ban meghatározott személytől elvárható. Ezen 
elvárások kirívó megsértése fegyelmi eljárást von maga után. 

2) Az MTáSZ szabályszerű működése jogilag és etikailag egyaránt megköveteli, hogy 
viselkedéskultúránk mindig tükrözze az objektivitást és megőrizze azokat az értékeket és 
elveket, amelyeket az Olimpiai Charta tartalmaz. A jelen szabályzat megalkotásának 
elsődleges célja ezen értékek és alapelvek szabályzatban történő összefoglalása.   

3) A jelen szabályzat további célja, hogy a sportolókkal, sportszakemberekkel, 
tisztségviselőkkel valamint a versenyvezető testület tagjaival szemben támasztott 
viselkedési és etikai normákat keretbe foglalja. A kódex szabályai és elvei segítséget 
szándékoznak nyújtani sportolóink és sportszakembereink számára, hogy a versenyeken 
valamint a sportolással összefüggő illetve egyéb tevékenységeik során a tőlük elvárható 
módon viselkedjenek. 

4) Mivel a táncsport versenyek eredménye a pontozóbírók értékelése alapján alakul, 
kiemelten fontos szabályzatban rögzíteni, hogy munkájukat legjobb tudásuk szerint, 
elfogulatlanul, az etikai normákat minden körülmények között betartva kötelesek végezni.   
 

2.§ 
A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 
1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyre és szervezetre, aki vagy 

amely bármilyen közvetlen vagy közvetett tagsági vagy egyéb alárendelt kapcsolatban 
állnak a Magyar TáncSport Szakszövetséggel, különösen, de nem kizárólagosan az 
MTáSZ 

a) tagszervezeteire és azok képviselőire, 
b) tisztségviselőire, különösen, de nem kizárólagosan az MTáSZ 

i) választott tisztségviselőire, 
ii) különböző tisztségeire kijelölt illetve megválasztott személyekre (ideértve az 

MTáSZ bizottsági tagjait), 
iii) alkalmazottaira, 
iv) tanácsadóira, ügynökeire és egyéb megbízottjaira, akik az MTáSZ képviseletében 

bármilyen ügyben eljárnak, 
v) minden a fenti felsorolásban nem szereplő megbízottjára és minden olyan 

személyre, aki bármilyen formában az MTáSZ képviseletében eljár, 
c) sportolóira, 
d) minden nyilvántartott illetve licence-szel vagy engedéllyel rendelkező 

sportszakemberére, különösen, de nem kizárólagosan az MTáSZ 
i)  pontozóbíróira, 
ii) döntnökeire, 
iii) versenyfelügyelőire, 
iv) számlálóira, 
v) edzőire, 

e) által kiadott engedély vagy licence alapján bármilyen tevékenységet végző minden 
természetese és jogi személyre, 

f) versenyek rendezőire és azok szervezésben illetve rendezésben résztvevő minden 
természetes és jogi személyre, 
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g) minden olyan partnerére illetve minden olyan más természetes vagy jogi személyre, 
aki vagy amely a szabályzat rendelkezéseit önmagára vagy szervezetére 
vonatkozóan kötelező érvényűnek ismerte el és vállalta azok betartását.  

h) a gyermekvédelmi szabályok tekintetében minden gyermekkel összefüggő 
magatartási helyzetre, beleértve a 13.§ 3) a-i) pontban meghatározott eseményeken, 
tevékenységeken túl az edzésen, versenyen, sportág-népszerűsítő eseményen kívül 
gyermekkel történő találkozás, élőszóban, telefonon, elektronikus felületen, 
közösségi oldalakon, stb. történő kommunikáció esetében. 

2) A szabályzatban meghatározott etikai normákat be kell tartani különösen:  
a) mindazokon az eseményeken, amelyek az MTáSZ versenynaptárában szerepelnek,  
b) az MTáSZ által kiírt, szervezett, rendezett vagy részvételével megtartott – 

versenynaptárban nem szereplő – tánc- és egyéb sporteseményeken,  
c) az MTáSZ által szervezett vagy közreműködésével megtartott edzőtáborokban, 

edzéseken, képzéseken, továbbképzéseken és vizsgákon, 
d) az MTáSZ testületi ülésein és közgyűlésén, 
e) a WDSF, a WRRC valamint minden olyan egyéb szervezet közgyűlésén és egyéb 

ülésein, amelyen az MTáSZ képviselteti magát,  
f) az MTáSZ által vagy megbízásából, állami vagy más sportszervezet által illetőleg 

szponzori szerződés alapján szervezett eseményeken (fogadás, díjkiosztó stb.), 
g) az MTáSZ tagszervezeteiben, szakosztályaiban zajló edzések, sportesemények 

során,   
h) más sportág sporteseményein,   
i) minden egyéb nyilvános szereplésen, ideértve a hagyományos és új médiában, 

különböző internetes fórumokon és közösségi hálózatokon történő 
megnyilatkozásokat is, 

j) minden egyéb olyan alkalommal, amelyen a sportoló, tisztségviselő, alkalmazott, 
sportszakember ilyen minőségében van jelen.  

3) Minden olyan természetes vagy jogi személynek, aki illetve amely e szabályzat hatálya 
alá esik, kötelessége ismerni a szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit, a táncsport 
területén végzett tevékenységével kapcsolatban elvárt magatartási és etikai normákat, 
illetve tisztában kell lennie a ténnyel, hogy azok megsértése fegyelmi eljárást és 
büntetést vonhat maga után. 

 
 

III. 
ETIKAI ALAPELVEK ÉS SZABÁLYOK 

3.§ 
A TÁNCSPORT ETIKAI ALAPELVEI 

 
1) EMBERI MÉLTÓSÁG: az emberi méltóság védelme a táncsport alapvető követelménye. 
2) EGYENLŐSÉG: 

a) A táncsport versenyek egyetlen résztvevőjét sem érheti hátrányos megkülönböztetés 
faji, nemi, etnikai, vallási hovatartozása, filozófiai vagy politikai véleménye, családi 
állapota miatt vagy bármilyen más tisztességtelen vagy irreleváns alapon. 

b) A táncsportban a férfiak és nők egy időben, azonos játéktéren versenyeznek 
egymással, a gyakorlatban is megvalósítva ezzel a férfi és női sportolók 
egyenjogúságát sportágunkban. Mindezek ellenére a férfiak és nők egyenjogúságát 
több tényező is veszélyeztetheti, így alapelvként meg kell fogalmazni, hogy a 
férfiakkal és a nőkkel szembeni egyenlőtlen bánásmód minden formája szigorúan 
tiltott. 

c) Az MTáSZ alapelve és alapvető célja, hogy minden sportolójának azonos esélyeket 
és lehetőségeket biztosítson, mindamellett, hogy ezen elvre történő hivatkozással 
semmilyen közvetlen igény vagy követelés nem fogalmazható meg az MTáSZ-szal 
szemben. 
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3) TISZTA SPORT:  

a) A doppingolás minden formája szigorúan tilos. A WADA Kódex, a WDSF és az 
MTáSZ doppingellenes szabályzatának minden rendelkezését minden körülmények 
között be kell tartani és tartatni. 

b) A táncsporttal összefüggő bármilyen sportfogadásban illetve fogadási csalásban való 
részvétel, azok támogatása valamint a táncsporttal kapcsolatos sportfogadások 
bármilyen formában történő kezdeményezése tilos.  

c) Semmilyen bennfentes információ nem használható fel vagy hozható nyilvánosságra 
sportfogadási céllal. A jelen szabályzat hatálya tartozó természetes vagy jogi 
személyek egyike sem vehet részt a táncsporttal kapcsolatos sportfogadásban sem 
aktív, sem passzív módon, nem vehet részt olyan személy vagy szervezet 
munkájában, aki vagy amely táncsporttal kapcsolatos sportfogadási tevékenységet 
végez, szervez vagy támogat, és sem közvetlen, sem közvetett módon nem 
profitálhat ezen tevékenységekből és ügyletekből. Amennyiben bármely e szabályzat 
hatálya alá eső természetes vagy jogi személy bármely más harmadik fél számára 
segítséget nyújt az előzőekben felsorolt tevékenységek folytatásához illetve az abban 
történő részvételhez, az az elbírálás szempontjából közvetlen részvételnek 
tekintendő, és fegyelmi eljárás során büntetését oly módon kell meghatározni, mintha 
az adott cselekményeket közvetlenül személyesen követte volna el.  

d) A jelen szabályzat hatálya tartozó természetes vagy jogi személyek egyike sem tehet 
kísérletet semmilyen táncsport verseny menetének vagy eredményének 
tisztességtelen befolyásolására, a versenyen kizárólag az azon betöltött funkciójára 
vonatkozó szabályok teljes körű betartása mellett végezheti tevékenységét. 

4) TISZTELET: a táncsport bármely szereplőjének fizikai, mentális, érzelmi, hivatásbeli, 
szexuális vagy bármely más formában történő zaklatása vagy bántalmazása tilos. Tilos 
továbbá a táncsport bármely szereplőjének más személy fizikai, mentális, érzelmi, 
hivatásbeli, szexuális vagy bármely más formában történő zaklatása vagy bántalmazása. 

5) SPORTOLÓK EGÉSZSÉGÉNEK MEGÓVÁSA:  
a) Az MTáSZ, az MTáSZ minden tagszervezete és minden velük kapcsolatban álló 

személy kötelessége táncsporttal kapcsolatos tevékenysége során gondoskodni a 
sportolók egészségének megóvásáról, biztonságáról, jólétéről és orvosi ellátásáról. 

b) Az e szabály hatálya tartozó minden természetes vagy jogi személy köteles különös 
tekintettel lenni a gyermekek és fiatalkorúan egészségére és biztonságára, 
semmilyen formában nem támogathatják vagy vehetnek részt a fiatal vagy egyéb 
módon sérülékeny sportolók kizsákmányolásában. A szabályzatok és egyéb irányadó 
dokumentumok elkészítésénél és elfogadásánál általánosságban minden 
tisztségviselőnek törekednie kell a sportolók kizsákmányolásának 
megakadályozására, és megóvásukra a gátlástalan játékos- és sportügynököktől. 

6) SPORTSZERŰ VISELKEDÉS:  
a) Minden e szabály hatálya alá tartozó természetes személynek táncsporttal 

kapcsolatos tevékenysége során jóhiszeműen, az udvariasság szabályait betartva, 
kölcsönös bizalmat és megértést mutatva kell eljárnia, olyan magatartást tanúsítva, 
amely saját józan belátása szerint a WDSF, az MTáSZ és a táncsport legjobb 
érdekeit szolgálja. 

b) Bármilyen választott illetve kijelölt tisztségre valamint bármilyen táncsport verseny- 
vagy egyéb esemény rendezési jogának elnyerésére pályázónak (ideértve a pályázó 
szervezetek képviselőit is) tiszteletben kell tartania a WDSF és az MTáSZ vonatkozó 
szabályzatait és eljárását. A pályázati eljárás illetve a választási kampány során 
becsülettel, méltósággal, tisztelettel és mértéktartással kell viseltetniük ellenfeleik és 
választóik illetve a döntéshozók felé. Tartózkodniuk kell mások döntési 
szabadságának korlátozásától, valamint mindennemű tisztességtelen pénzügyi vagy 
politikai befolyásolásától. Kampányolás céljára a széles nyilvánosság nem 
használható, beleértve az új médiát és a közösségi hálózatokat is. Az e pontban 
megnevezett személyek nem tehetnek semmiféle ígéretet vagy cselekedhetnek úgy 
sem közvetlen, sem közvetett módon, hogy azáltal más természetes vagy jogi 
személyt jogosulatlan előnyhöz juttassanak. Sem szóban, sem írásban, sem más 
módon nem rombolhatják a többi jelölt jó hírnevét vagy kelthetnek előítéletet velük 
szemben. 
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4.§. 
A TISZTSÉGVISELŐK ÉS SPORTSZAKEMBEREK FEDDHETETLENSÉGE 

 
1) Minden MTáSZ tisztségviselőnek, MTáSZ által kiadott licence-szel vagy engedéllyel 

rendelkező sportszakembernek és minden más olyan természetes vagy jogi személynek, 
aki vagy amely jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri, 
táncsporttal kapcsolatos tevékenysége során a legmagasabb fokú tisztességgel, 
becsületességgel, pártatlansággal és felelősséggel kell eljárnia. Tisztában kell lenniük a 
beléjük helyezett magas fokú bizalommal csakúgy, mint a pozíciójuk és munkájuk 
fontosságával valamint az azzal járó felelősséggel. Semmilyen körülmények között nem 
viselkedhetnek oly módon, amivel akár az MTáSZ, a WDSF, a táncsport vagy az Olimpiai 
Mozgalom jó hírnevének árthatnának. 

2) A táncosok teljesítményének értékelését a sportág jellegéből adódóan emberek végzik. 
Ettől függetlenül az MTáSZ tisztségviselőinek, pontozóbíróinak, döntnökeinek és 
versenyfelügyelőinek és minden más olyan természetes vagy jogi személynek, akik 
illetve amelyek alávetik magukat az e szabályzatban foglaltaknak, minden esetben 
objektíven kell ítéletet alkotniuk, továbbá tartózkodniuk kell mindenféle önkényeskedéstől 
és a versenyek eredményének szubjektív vagy megalapozatlan cselekedeteikkel történő 
befolyásolásától. 

3) Az MTáSZ tisztségviselői és sportszakemberei sem közvetlen, sem közvetett módon 
nem kérhetnek, fogadhatnak el vagy ajánlhatnak fel semmiféle díjazást, fizetséget, 
szolgáltatást vagy kivételes bánásmódot az MTáSZ-nál betöltött funkciójukhoz 
kapcsolódóan, leszámítva az MTáSZ által meghatározott vagy jóváhagyott fizetésüket 
illetve egyéb díjazásukat, költségtérítésüket. 

4) Az MTáSZ tisztségviselők – az ilyen pozícióra pályázókat is beleértve –, nem kérhetnek 
vagy fogadhatnak el díjazást, fizetséget, szolgáltatást, ajándékot vagy kivételes 
bánásmódot (beleértve a díjazásra, fizetségre, szolgáltatásra, ajándékra vagy kivételes 
bánásmódra vonatkozó ígéretet is, függetlenül attól, hogy az végül realizálódott-e) 
kötelezettségeik ellátásáért cserébe vagy annak feltételeként illetve annak ellátása során, 
pozícióra történő megválasztásért vagy szövetségi megbízatásért, alkalmazásért illetve 
azok ígéretéért. Az MTáSZ tisztségviselők részéről bármilyen formában történő fizetség – 
az MTáSZ által meghatározott vagy jóváhagyott fizetésüket illetve egyéb díjazásukat, 
költségtérítésüket leszámítva – elfogadása vagy átadása minden körülmények között 
szigorúan tilos. Ajándékok, vendéglátás vagy a hivatali feladatok ellátásához kapcsolódó 
egyéb juttatások adhatók illetve elfogadhatók az udvariasság és a barátság jeleként, 
amennyiben azok névértéke nem kérdőjelezi meg a tisztségviselő tisztességét és 
pártatlanságát, és nem veszélyezteti az MTáSZ tisztességét.  

5) Az MTáSZ tisztségviselőinek és alkalmazottainak, tagszervezeti képviselőinek és azok 
kísérőinek vendéglátásakor a számukra biztosított ellátás mértéke és értéke nem 
haladhatja meg a vendéglátó oszágának normáit. Az MTáSZ tisztségviselői – 
tisztségükből fakadóan – egyéb sport vagy társadalmi eseményre is kaphatnak 
meghívást. Ezen meghívás abban az esetben is elfogadható, ha annak nominális értéke 
az átlagosnál magasabb, amennyiben az nem veszélyezteti a tisztségviselő tisztességét 
és objektivitását, egyértelműen az MTáSZ érdekeit szolgálja és nyilvánosságra kerülése 
nem veszélyezteti az MTáSZ jó hírét, továbbá arról haladéktalanul tájékoztatják az 
MTáSZ elnökségét. 

6) Semmilyen MTáSZ tisztségviselő, MTáSZ által kiadott licence-szel vagy engedéllyel 
rendelkező sportszakember sem bármilyen más olyan természetes vagy jogi személy, 
aki vagy amely jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri, 
ideértve ezen személyek ügynökeit és képviselőit is, nem tarthat fenn kapcsolatot olyan 
személyekkel, cégekkel, társaságokkal vagy egyéb szervezetekkel, akik illetve amelyek 
tevékenysége vagy megítélése nincs összhangban az e szabályzatban vagy az Olimpiai 
Chartában megfogalmazott alapelvekkel. Amennyiben egy adott helyzetben nem 
egyértelműen megállapítható, hogy fennáll-e ilyen típusú érdekütközés, az esetben a 
Fegyelmi Bizottság elnökének állásfoglalását kell kérni. 
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7) Az MTáSZ tisztségviselők nem adhatnak vagy fogathatnak el utasításokat arra 

vonatkozóan, hogy az MTáSZ szervezeti keretein belül az egyes táncsportot érintő 
ügyekben milyen módon szavazzanak vagy járjanak el, leszámítva az általa képviselt 
szervezet testületi döntését, ha az adott tisztségviselő az MTáSZ közgyűlésén valamely 
tagszervezet hivatalos képviselőjeként vesz részt. Az MTáSZ tisztségviselők nem 
alkalmazhatnak nyomást az MTáSZ szerveire és azok tagjaira, hogy azzal akár nyíltan, 
akár burkoltan jogosulatlanul befolyásolják ezen szervezeti egységek vagy a 
döntéshozatalban résztvevő személyek döntéseit. 

 

5.§. 
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEK 

 
1) Az MTáSZ tisztségviselőinek minden esetben az MTáSZ és a táncsport érdekében kell 

cselekedniük, ha olyan döntéshozatalban vesznek részt vagy olyan döntéshelyzetbe 
kerülnek, amely befolyással van vagy befolyással lehet az MTáSZ-ra. Az MTáSZ 
tisztségviselőinek mindenféle anyagi (pénzügyi vagy egyéb) érdekeltség (összefoglaló 
néven „összeférhetetlenség”) nélkül kell választott vagy kijelölt funkciójukhoz kapcsolódó 
feladatait ellátnia.  

2) Minden MTáSZ tisztségviselő, MTáSZ pontozóbíró, döntnök és versenyfelügyelő illetve 
minden más olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely jelen szabályzat 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri, még szövetségi megválasztása, 
megbízatása, kinevezése, alkalmazása vagy az MTáSZ-szal egyéb formában történő 
üzleti kapcsolatba lépése előtt, illetve az összeférhetetlenség kialakulását követően 
(amelyről haladéktalanul tájékoztatnia kell az őt megválasztó, megbízó, kinevező, 
alkalmazó vagy jelölő testületet, személyt illetve szerződéses partnert) azonnal köteles 
minden valós vagy látszólagos összeférhetetlenséget megszűntetni. Amennyiben nem 
egyértelműen megállapítható, hogy a személyes érdekeltség hátrányos-e az MTáSZ 
érdekeit tekintve, az érintettnek mindig az etika és az óvatosság alapelvét szem előtt 
tartva kell eljárnia, ám ebben az esetben is van lehetőség a Fegyelmi Bizottság 
elnökének állásfoglalását kérni.  

3) Az MTáSZ-nak el kell kerülnie minden helyzetet, amely valós vagy látszólagos 
összeférhetetlenséghez vezethet.  

4) Lehetséges összeférhetetlen helyzetet eredményezhet: 
a) Ha az MTáSZ tisztségviselőnek valós vagy látszólagos magán vagy személyes 

érdeke akadályozza vagy korlátozza, hogy kötelezettségét és feladatait teljes 
mértékben az MTáSZ érdekeinek megfelelően teljesítse. Magán vagy személyes 
érdeknek minősül, ha a jelen szabályzat hatálya alá eső természetes személyek saját 
továbbá családtagjaik, rokonaik, barátaik és ismerőseik, alkalmazottjaik, szerződéses 
partnereik vagy bármely olyan szervezet számára, amelyben vezető tisztséget tölt be 
illetve amelyhez közvetlen vagy közvetett érdeke fűződik, bármilyen tisztességtelen 
előnyt biztosít. Az MTáSZ által szabály szerint vagy testületi döntés alapján biztosított 
tiszteletdíjak, megbízási díjak és fizetések valamint költségtérítések nem számítanak 
összeférhetetlenségnek. 

b) Ha az MTáSZ tisztségviselő véleményére vagy döntésére befolyással van vagy nagy 
valószínűség szerint befolyással lehet az adott tisztségviselő bármilyen jelenleg 
fennálló, korábbi vagy jelenleg kialakuló kapcsolata olyan harmadik személlyel vagy 
szervezettel, aki vagy amely bármilyen formában befolyással lehet az MTáSZ 
tisztségviselő véleményére vagy döntésére. 

c) Az MTáSZ tisztségviselő nem láthatja el feladatát, amennyiben valós vagy 
lehetséges összeférhetetlenség áll fenn nála. Ha valós vagy látszólagos 
összeférhetetlenség alakul ki vagy fennáll kialakulásának veszélye, az érintett 
személynek haladéktalanul fel kell függesztenie tevékenységét és azonnali hatállyal 
meg kell szüntetnie a valós vagy látszólagos illetve lehetséges 
összeférhetetlenséget. 

d) A pontozóbírókra vonatkozó pontos összeférhetetlenségi szabályok jelen szabályzat 
15.§.-ban kerültek meghatározásra.  
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e) Amennyiben nem egyértelműen megállapítható, hogy az összeférhetetlenség ténye 
fennáll-e valamely helyzetben, az érintettnek mindig az etika és az óvatosság 
alapelvét szem előtt tartva kell eljárnia, és a kérdésben a Fegyelmi Bizottság 
elnökének állásfoglalását kell kérni.  
 
 

6.§. 
HELYES IRÁNYÍTÁS, ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 

 
1) Az MTáSZ tisztségviselőinek tiszteletben kell tartania és be kell tartania az olimpiai és 

sport mozgalom felelősségteljes irányításra vonatkozó egységes alapelveit, különös 
tekintettel az átláthatóságra, a stabilitásra, felelősségre és elszámoltathatóságra 
vonatkozóan.  

2) Az MTáSZ tisztségviselőnek kötelessége betartania magán- és közjogi kötelezettségeit, 
és másokat is erre kell biztatnia. Az MTáSZ a jogállamiság elkötelezettje, és 
tevékenységét minden esetben a hatályos törvényi szabályozás alapján végzi.  

3) Az MTáSZ és tagszervezeteinek erőforrásait kizárólag a táncsport érdekében lehet 
hasznosítani. 

4) Az MTáSZ gazdálkodásáról, bevételeiről és kiadásairól a számviteli és az ahhoz 
kapcsolódó törvényekben, rendeletekben és saját szabályzataiban meghatározottak 
szerinti nyilvántartást vezet. Gazdálkodását és éves beszámolóját a közgyűlése által 
megválasztott Ellenőrző Testület valamint szükség szerint könyvvizsgáló ellenőrzi.  

5) Amennyiben az MTáSZ sportszakmai feladatai ellátásához a MOB-tól, állami vagy egyéb 
forrásból támogatásban részesül, azok mértékét és a felhasználására vonatkozó 
tájékoztatást könyvelésében és beszámolójában külön fel kell tüntetni, azokat 
nyilvánosan kell kezelni. Az MTáSZ minden esetben együttműködik a támogatások 
felhasználására vonatkozó ellenőrzéssel megbízott személyekkel és szervezetekkel, 
biztosítja számukra a hozzáférést a pénzügyi és szakmai beszámolóhoz és az azokat 
alátámasztó, a támogatás felhasználása során keletkezett dokumentumokhoz.  

6) Amennyiben az MTáSZ anyagi támogatást nyújt tagszervezeteinek, ezen támogatások 
táncsport érdekében történő felhasználását a tagszervezeteknek igazolnia kell az MTáSZ 
felé. A tagszervezetek minden esetben kötelesek együttműködni a szövetség által kijelölt, 
a támogatások felhasználására vonatkozó ellenőrzéssel megbízott személyekkel és 
szervezetekkel, kötelesek biztosítani számukra a hozzáférést a pénzügyi és szakmai 
beszámolóhoz és az azokat alátámasztó, a támogatás felhasználása során keletkezett 
dokumentumokhoz.  

7) Az MTáSZ és tagszervezetei elismerik a média, a szponzorok, támogatók és egyéb 
partnerek sportesemények kapcsán biztosított támogatásának jelentőségét és 
fontosságát, amely elengedhetetlen a táncsport hazai és nemzetközi fejlődése és 
népszerűsítése érdekében. Azonban ezen szereplők egyike sem avatkozhat be a 
sportszervezetek irányításába. Támogatásukat olyan formában kell biztosítaniuk, amely 
összhangban van a sportági szabályokkal, az Olimpiai Chartában és jelen szabályzatban 
megfogalmazott alapelvekkel. Az MTáSZ bajnokságainak és versenyeinek valamint a 
WDSF és a WRRC Magyarországon megrendezésre kerülő versenyeinek szervezésére 
az MTáSZ döntése alapján kizárólag az MTáSZ vagy annak független tagszervezetei 
jogosultak. Ezen szervezetek teljes függetlenségét biztosítani kell a hazai és nemzetközi 
sportági szabályok és a hatályos törvények és rendeletek keretein belül. 

 
 

7.§. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATOK 

 
1) Az MTáSZ-nak és tagszervezeteinek tevékenységük során harmonikus kapcsolatot kell 

kialakítania és fenntartania a hazai és nemzetközi civil, gazdasági és állami szféra 
szereplőivel a táncsport és az Olimpiai Mozgalom politikai semlegességre és 
egyetemlegességre vonatkozó alapelvei alapján.  
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2) Az MTáSZ tisztségviselői, tagszervezetei és azok képviselői valamint minden olyan 
természetes és jogi személy, aki vagy amely jelen szabályzat rendelkezéseit magára 
nézve kötelező érvényűnek ismeri el, szabadon vállalhat bármilyen társadalmi szerepet, 
feltéve ha az ennek kapcsán végzett tevékenység vagy az ahhoz kapcsolódó ideológia 
nem összeegyeztethetetlen a jelen szabályzatban vagy az Olimpiai Chartában 
megfogalmazott alapelvekkel vagy nem sérti a táncsport politikai semlegességének elvét.  

 

8.§. 
FENNTARTHATÓSÁG 

 
Az MTáSZ és tagszervezetei minden általuk szervezett esemény kapcsán kötelesek 
törekedni a környezet megóvására, felelősségteljesen és takarékosan gazdálkodni a 
rendelkezésre álló erőforrásokkal, valamint betartani a környezetvédelmi szabályokat és az 
általánosan elfogadott környezetvédelmi normákat. 
 
 

9.§. 
TITOKTARTÁS 

 
1) Az MTáSZ tisztségviselői nem hozhatják nyilvánosságra a táncsportban betöltött 

funkciójukhoz kapcsolódóan tudomásukra jutott bizalmas információkat, kivéve ha arra 
törvény vagy egyéb rendelkezés kötelezi a WDSF, a WRRC, az MTáSZ vagy más 
táncsport szervezet törvényes és szabályos működésének helyreállítása érdekében. A 
titoktartási kötelezettség a táncsport területén betöltött funkciót megszűnését illetve a 
szabályzat hatálya alól történő kikerülést követően sem szűnik meg.  

2) Az MTáSZ tisztségviselői soha nem tehet közzé információt kizárólag személyes 
érdekből vagy személyes haszonszerzés céljából, és az információközlés soha nem 
irányulhat bármilyen harmadik személy vagy szervezet jó hírnevének megsértésére.  

 
 

10.§. 
JELEN SZABÁLYZAT RENDELKEZÉSEINEK MEGSÉRTÉSE 

 
1) Az MTáSZ minden tisztségviselőjének, tagszervezetének és a jelen szabályzat hatálya 

alá tartozó minden más természetes és jogi személynek táncsporttal kapcsolatos 
tevékenységét a jelen szabályzatban valamint az Olimpiai Chartában 
megfogalmazottakkal összhangban kell végeznie. 

2) A jelen szabályzatban foglaltak megsértése fegyelmi büntetéssel szankcionálható, 
függetlenül attól, hogy a szabálysértés mulasztás, gondatlanság vagy szándékosság 
eredménye. 

3) Amennyiben a jelen szabályzat hatálya tartozó személy megkísérli a jelen szabályzatban 
foglaltak megsértését vagy beleegyezik abba, a fegyelmi büntetés kiszabásakor úgy kell 
eljárni, mintha a szabálysértés valóban megtörtént volna, függetlenül attól, hogy az végül 
realizálódott-e vagy sem. Nem számít szabálysértésnek, ha a szabályzat hatálya alá 
tartozó személy még azelőtt eláll a szabálysértés kísérletétől vagy az arra irányuló 
megállapodástól, hogy arról a szabálysértési kísérletben nem érdekelt harmadik fél 
tudomást szerez. 

4) Amennyiben a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személy szándékosan vagy 
mulasztásos módon közreműködik olyan cselekményben, amely a szabályzat 
megsértésére irányul vagy megvalósítja azt, az a szabályzat megsértésének minősül. 

5) Szándékosan hamisan megvádolni valakit a jelen szabályzat megszegésével szintén a 
szabályzat megsértésének minősül. 

6) Szintén szabálysértésnek minősül, ha valaki a Fegyelmi Bizottság kérésre megtagadja, 
visszautasítja vagy elmulasztja az általuk kért adatközlést vagy tájékoztatást, fenntartva, 
hogy senki sem kötelezhető arra, hogy magára nézve terhelő vallomást tegyen. 
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7) A szabályzat hatálya alá tartozó minden természetes és jogi személy kötelessége 
tájékoztatni az MTáSZ elnökét, főtitkárát vagy a Fegyelmi Bizottság elnökét, amennyiben 
tudomására jut, hogy valaki jelen szabályzat rendelkezéseit megszegte, arra kísérletet 
tett vagy azt tervezi.  

8) A jelen szabályzat rendelkezéseit megsértők ellen a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak 
szerint fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. 

 
 

11.§. 
A FEGYELMI BIZOTTSÁG 

 
1) A fegyelmi eljárás lefolytatására első fokon a Fegyelmi Bizottság jogosult a Fegyelmi 

Szabályzatban rögzített szabályok alapján. 
2) Az Etikai Kódex alkalmazásával kapcsolatosan felmerült kérdésekben a Fegyelmi 

Bizottság elnöke jogosult állásfoglalást készíteni a jelen szabályzatban foglaltak alapján. 
3) A Fegyelmi Bizottság elnöke figyelemmel követi az Etikai kódex rendelkezéseit érintő 

szabályváltozásokat és szükség szerint módosítási javaslatot terjeszt az MTáSZ 
elnöksége felé. 

4)  A jelen szabályzat hatálya alá tartozó minden személy a Fegyelmi Bizottság kérésére 
köteles részükre információt szolgáltatni, átadni számukra minden általuk bekért 
dokumentumot és egyéb adatot, továbbá köteles együttműködni a Fegyelmi Bizottsággal, 
hogy az teljes körűen megismerhessen minden olyan tényt, dokumentumot és minden 
olyan egyéb adatot, amely a folyamatban lévő fegyelmi eljáráshoz vagy bármilyen 
lehetséges szabálysértéshez kapcsolódik. Ezen kötelezettsége teljesítéséért senki nem 
kérhet és nem is kaphat semmiféle jutalmat vagy egyéb ellenszolgáltatást. 

 
 

IV. 
MTÁSZ TISZTSÉGVISELŐK, SPORTSZAKEMBEREK ÉS EDZŐK 

 

12.§. 
AZ MTÁSZ TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

 
1) Az MTáSZ tisztségviselő etikus magatartást gyakorol, amennyiben: 

a) azonosul a táncsport, ezen belül a WDSF és a WRRC, valamint az MTáSZ általános 
céljaival és konkrét célkitűzéseivel,   

b) tiszteletben tartja és magára kötelező érvényűnek tekinti az olimpiai eszméket, az 
Olimpiai Chartában és a jelen szabályzatban megfogalmazott alapelveket és 
szabályokat, 

c) tiszteletben tartja és megbecsüli a sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti 
válogatottat, a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakemberek, 
tisztségviselők munkáját, eredményeit,  

d) ismeri és betartja az MTáSZ, a WDSF, a WRRC rá vonatkozó szabályzatait,  
e) elutasítja a szabályzatok és versenyszabályok kijátszását, továbbá a szabályok 

kijátszására irányuló kísérleteket hatáskörének megfelelő módon kezeli, jelenti 
írásban az MTáSZ jogorvoslati szervei felé,  

f) képzettségének, végzettségének megfelelő módon, legjobb tudása szerint ellátja 
vállalt vagy rábízott feladatait,  

g) sportszerű életmódot folytat, tartózkodik a drog, illetőleg a mértéktelen 
alkoholfogyasztástól,  

h) az MTáSZ által használatba adott sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont 
szakszerűen, gondosan használja, tárolja, tartja karban,  

i) példamutató, etikus magatartást tanúsít a fiatal sportolók, sporttársak, 
szakembertársak és tisztségviselő társak felé, a sportág, illetőleg személyiségének 
hírnevéhez, pozíciójához méltó magatartást gyakorol.  

2) A tisztségviselő etikai vétséget követ el, és fegyelmi eljárás alá vonható, amennyiben: 
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a) az MTáSZ valamely szabályzatának – különös tekintettel a jelen szabályzatban 
foglalt szabályokra – rá vonatkozó rendelkezését megszegi,  

b) nyilvános szereplés – ideértve a hagyományos és új médiában illetve a közösségi 
médiában történő megnyilatkozásokat is – alkalmával az MTáSZ nevében nyilatkozik, 
és az nem felel meg a meglévő testületi döntésnek, az MTáSZ szabályzataiban 
rögzítetteknek, 

c) tisztségviselői feladataiból adódó testületi munkában tartósan érdektelen, éves 
viszonylatban a testületi ülések több mint 50 %-án vagy egymást követő három 
hónapon keresztül – méltánylást érdemlő ok nélkül – nem vesz részt,  

d) a testületben vállalt feladatának nem teljesítésével erkölcsi vagy anyagi kárt okoz az 
MTáSZ-nak, munkaköri hatáskörén kívül intézkedik, döntéseket hoz, illetve erre utasít 
egy munkatársat vagy beosztottat,  

e) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt,  
f) népszerűségének vagy szövetségi pozíciójának kihasználásával a sportág vagy saját 

hírnevéhez vagy pozíciójához méltatlan magatartást tanúsít,  
g) a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakemberek vagy tisztségviselő 

társai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli.  
 

13.§. 
AZ MTÁSZ SPORTSZAKEMBEREIRE, EDZŐIRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

 
1) Az MTáSZ sportszakembere, regisztrált edzője etikus magatartást gyakorol, amennyiben: 

a) azonosul a táncsport, ezen belül a WDSF és a WRRC, valamint az MTáSZ általános 
céljaival és konkrét célkitűzéseivel,   

b) tiszteletben tartja és magára kötelező érvényűnek tekinti az olimpiai eszméket, az 
Olimpiai Chartában és a jelen szabályzatban megfogalmazott alapelveket és 
szabályokat, 

c) tiszteletben tartja és megbecsüli a sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti 
válogatottat, a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakemberek, 
tisztségviselők munkáját, eredményeit,  

d) különös tiszteletben tartja a fiatal- és gyermekkorú sportolók jogait, méltóságának 
megőrzését versenyeken és edzéseken, amelybe beletartozik a sérült versenyző 
kímélése és egészséges felépülésének biztosítása, az esélyegyenlőség elveinek 
megtartása valamint az erőszak minden formájának elutasítása, 

e) ismeri és betartja az MTáSZ, a WDSF, a WRRC rá vonatkozó szabályzatait,  
f) elutasítja a szabályzatok és versenyszabályok kijátszását, továbbá a szabályok 

kijátszására irányuló kísérleteket hatáskörének megfelelő módon kezeli, jelenti 
írásban az MTáSZ jogorvoslati szervei felé,  

g) képzettségének, végzettségének megfelelő módon, legjobb tudása szerint ellátja 
vállalt vagy rábízott feladatait, 

h) tisztában van vele, hogy az utánpótlás neveléssel foglalkozó szakembereknek 
speciális felkészültségűnek kell lennie, amibe beletartozik az arra való felkészülés is, 
hogy az edző példakép a gyerek- és fiatalkorú sportolók számára és hogy kiemelten 
fontos feladata a fiatal sportolók szabályok betartására és tiszteletére való nevelése, 

i) példamutató, etikus magatartást tanúsít a fiatal sportolók, sporttársak, 
szakembertársak és tisztségviselő társak felé, a sportág, illetőleg személyiségének 
hírnevéhez méltó magatartást gyakorol, 

j) sportszerű életmódot folytat, tartózkodik a doppingolás minden formájától, a drog-, 
illetőleg a mértéktelen alkoholfogyasztástól,  

k) az MTáSZ által használatba adott sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont 
szakszerűen, gondosan használja, tárolja, tartja karban,  

2) A sportszakember, regisztrált edző etikai vétséget követ el, és fegyelmi eljárás alá 
vonható, amennyiben: 
a) az MTáSZ valamely szabályzatának – különös tekintettel a jelen szabályzatban 

foglalt szabályokra – rá vonatkozó rendelkezését megszegi,  
b) nyilvános szereplés – ideértve a hagyományos és új médiában illetve a közösségi 

médiában történő megnyilatkozásokat is – alkalmával az MTáSZ nevében nyilatkozik, 
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és az nem felel meg a meglévő testületi döntésnek, az MTáSZ szabályzataiban 
rögzítetteknek, 

c) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt,  
d) népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez vagy pozíciójához 

méltatlan magatartást tanúsít, szakmai képzettségének, végzettségének hatáskörét 
meghaladó tevékenységeket vállal, 

e) versenyzőjét a 14.§.3) pontban meghatározott cselekmények vagy magatartásformák 
valamelyikére felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik vagy eltűri, 

f) sportoló, más sportszakember vagy tisztségviselő irányában sportszakemberhez 
méltatlan magatartást tanúsít, szakembertársai eredményeit, tevékenységét 
méltánytalanul becsmérli,  

g) hiányoznak az előírt képzésre, végzettségre vonatkozó dokumentumai vagy a sport 
területén végzett tevékenységhez szükséges licence-e, engedélye és ennek ellenére 
szakmai feladatok elfogadására tesz kísérletet vagy szakmai feladatot lát el. 

3) A gyermekkel foglalkozó sportszakember a gyermek érdekeinek biztosításával, előtérbe 
helyezésével köteles betartani továbbá az alábbi gyermekvédelmi szabályokat – ezek be 
nem tartása esetén etikai vétséget követ el, fegyelmi eljárás alá vonható –: 

a) tilos a gyermeket bármilyen módon bántalmazni, beleértve a fizikai, érzelmi 
bántalmazást, szexuális zaklatást és ezen magatartások 2.§. 1) h) pontjában 
meghatározott, és minden további megvalósulási formáját, 

b) tilos a gyermekkel szemben fenyegetést, kényszert alkalmazni, kivéve a gyermek 
életmentését vagy testi épségének védelmét szolgáló rendkívüli helyzetet (vízből 
mentés, baleset elkerülése) 

c) tilos a gyermeket emberi méltóságában sértő, becsmérlő kifejezésekkel illetni, 

d) a gyermekkel a kapcsolatfelvétel a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) 
tudtával lehetséges, a kapcsolatfelvételt követően a szülőket tájékoztatni kell a 
sportszakember és a gyermek között a tagszervezetnél, a szakosztálynál szokásos 
kapcsolattartás formájáról, amennyiben a szülő a folyamatos működéshez szükséges 
direkt kapcsolattartás formája ellen kifogást emel, az adott gyermek esetében a szülő 
által kifogásolt kapcsolattartási forma nem alkalmazható, 

e) a gyermekkel foglalkozó sportszakembernek nyitottnak kell lennie a gyermekkel 
szemben, teljesítményét korának megfelelően, lehetőleg építő jellegű 
visszajelzésekkel kell értékelnie, a gyermeknek lehetőséget kell adnia, hogy 
problémájával megkereshesse, 

f) a gyermekkel foglalkozó sportszakember köteles felhívni a gyermek figyelmét a tiltott 
teljesítményfokozók egészségügyi kockázataira, illetve az ezzel kapcsolatos erkölcsi 
károkra, 

g) amennyiben a gyermekkel foglalkozó sportszakember bántalmazásra utaló jelet 
észlel a gyermeken, viselkedésén, köteles azt jelezni a tagszervezet vagy a 
szakosztály vezetőjének, a szülőnek, a sportszakember által súlyosnak ítélt 
helyzetben a Szövetség főtitkárának, a bántalmazásra utaló jelek többek között 
lehetnek: 

i) ismeretlen eredetű zúzódások, sérülések, 
ii) hirtelen bekövetkező magatartásváltozás, zárkózottá válás, indokolatlan késések, 

társaival szembeni hirtelen viselkedés-változás, 
iii) hirtelen bekövetkező, sportszakmailag nem indokolt teljesítmény-visszaesés, 
iv) gyermek külsejében bekövetkező feltűnő változás, például hirtelen súlyváltozás, 

elhanyagolt ruházat, stb., 

h) bántalmazás észlelése, gyanúja esetén, illetőleg, ha a gyermek szól a 
sportszakembernek a bántalmazásról, az f) pontban foglaltak figyelembevételével a 
sportszakember köteles kivizsgálást kezdeményezni, és amennyiben a tagszervezet 
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az esetet a szülő bevonásával nem vizsgálja ki, köteles azt haladéktalanul a 
Szövetség főtitkárának jelezni, 

i) a sportszakember köteles azon lehetőségről az érintett gyermeket és szülőt 
tájékoztatni, hogy gyermek bántalmazása vagy annak gyanúja esetén a gyermek, a 
szülő, a sportszakember közvetlenül is fordulhat a Szövetség főtitkárához, és igényük 
esetén a főtitkár tájékoztatja az érintettet a Szövetség által gyermekvédelmi ügyben 
ajánlott pszichológus elérhetőségéről. 

 
 

V. 
MTÁSZ SPORTOLÓK 

14.§. 
AZ MTÁSZ SPORTOLÓIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

 
1) A sportolók minden sportágban különleges szerepet játszanak, igazi példaképeknek 

számítanak mind szűkebb, mind tágabb környezetükben és gyakran a széles 
nyilvánosság előtt is. Többek között ezért nagyon lényeges, hogy az MTáSZ sportolói és 
versenyengedéllyel rendelkező versenyzői mind a táncsport versenyeken, mind azokat 
megelőzően illetve azokat követően a legmagasabb elvárásoknak megfelelő magatartást 
tanúsítsanak.  

2) Az MTáSZ sportolója etikus magatartást gyakorol, amennyiben: 
a) azonosul a táncsport, ezen belül a WDSF és a WRRC, valamint az MTáSZ általános 

céljaival és konkrét célkitűzéseivel,   
b) tiszteletben tartja és magára kötelező érvényűnek tekinti az olimpiai eszméket, az 

Olimpiai Chartában és a jelen szabályzatban megfogalmazott alapelveket és 
szabályokat, 

c) mind a táncparketten, mind azon kívül sportszerűen és tisztességesen viselkedik, 
függetlenül a versenyen elért eredményétől, jó példát mutatva sporttársainak és a 
jövő sportolóinak, ezzel is a sport és a sportolás szeretetére nevelve őket, 

d) mind a felkészülési időszakban, mind a sportversenyeken a tőle telhető legjobb 
teljesítményt nyújtja, a körülményektől függetlenül,  

e) minden körülmények között tartózkodik a doppingolás bármilyen formájától, részt 
vesz a doppingellenes küzdelemben,  

f) megismeri és betartja az MTáSZ és a WDSF Antidopping szabályzatát, a 
versenyeken a fair play szellemében vesz részt,  

g) időben és felkészülten, testileg és mentálisan is versenyzésre kész állapotban jelenik 
meg a sportversenyen,  

h) amennyiben valamely oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, amelyre 
előzetesen leadták nevezését, tagszervezeti képviselőjén keresztül vagy közvetlenül 
erről a tényről értesíti a verseny rendezőjét, 

i) tiszteletben tartja és megóvja más tulajdonát, legyen az magán- vagy köztulajdon, 
j) minden esetben igyekszik megóvni saját és edző- illetve versenytársai testi épségét,  
k) sporttevékenységét minden esetben körültekintően végzi, törekedve rá, hogy 

elkerülje a sérüléseket és másoknak se okozzon kárt vagy sérülést, 
l) tiszteletben tartja és megbecsüli a sportág hagyományait és értékeit, táncpartnerét, 

csapattársait, a versenyrendezőket, a versenyvezető testület tagjait, edzőjét, a 
nemzeti válogatottat, a sportágban tevékenységet folytató más sportolók, 
sportszakemberek, tisztségviselők munkáját, eredményeit,  

m) nem viselkedik diszkriminatívan, elutasítja az erőszak minden (verbális, mentális, 
fizikai, szexuális) formáját,  

n) minden esetben az MTáSZ, saját tagszervezete, hazája, a WDSF, a WRRC és a 
táncsport példamutató nagyköveteként viselkedik, 

o) sem táncversenyen, sem bármilyen más nyilvános megjelenése során nem viselkedik 
sportemberhez méltatlan, megkérdőjelezhető vagy elítélhető módon, 

p) ismeri és betartja az MTáSZ, a WDSF, a WRRC rá vonatkozó szabályzatait,  
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q) elutasítja a szabályzatok és versenyszabályok kijátszását, továbbá a szabályok 
kijátszására irányuló próbálkozásokat hatáskörének megfelelő módon kezeli, jelenti 
írásban az MTáSZ jogorvoslati szervei felé,  

r) sportszerű életmódot folytat, tartózkodik a drog, illetőleg a mértéktelen 
alkoholfogyasztástól,  

s) az MTáSZ által használatba adott sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont 
szakszerűen, gondosan használja, tárolja, tartja karban. 

3) A sportoló etikai vétséget követ el, és fegyelmi eljárás alá vonható, amennyiben: 
a) szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis 

szabálytalanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más 
versenyzőt hátráltat (a szándékosság megítélésében a döntnök/versenyfelügyelő 
nyilatkozata irányadó), 

b) a verseny előtt, alatt vagy után bárkit bármilyen módon megfenyeget (történjen az 
testbeszéddel, arcmimikával, szóban, írásban vagy tettlegességgel), hogy azzal 
jogtalanul hatást gyakoroljon a verseny végkimenetelére, 

c) versenyzési engedélyére vagy rajtjogosultságára vonatkozóan valótlan tényt állít,  
d) nyilvánosan megkérdőjelezi egy pontozóbíró ítéletét, tisztességét és jóhiszeműségét 

(leszámítva az MTáSZ részére hivatalos formában megküldött írásos panaszát), 
e) edzésen vagy edzőtáborban megszegi az alapvető együttélési normákat, ezzel 

zavarja sporttársai felkészülését, pihenését, megszegi a szövetségi kapitány vagy 
vezető edző által meghirdetett, az edzőtáborra vonatkozó normákat,  

f) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt,  
g) népszerűségével visszaélve a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást 

tanúsít.  
h) az MTáSZ, WDSF, WRRC rá vonatkozó szabályait, előírásait szándékosan vagy akár 

gondatlanságból kifolyólag megsérti.  
 

VI. 
MTÁSZ VERSENYVEZETŐ TESTÜLET TAGJAI 

 
Bár e szabályzat egyik célja, hogy segítséget és magatartási mintákat nyújtson a 
versenyvezető testület tagjai számára, azonban ki kell jelenteni, hogy a jelen szabályzat sem 
tud minden lehetséges helyzettel foglalkozni, amelybe a versenyvezető testület tagjai 
(pontozóbírók, döntnökök, versenyfelügyelők, számlálók) a gyakorlat során kerülhetnek. Ettől 
függetlenül minden érintett egyéni felelőssége, hogy munkája során a szabályzatban 
rögzített etikai normákat minden esetben figyelembe véve végezze feladatát. Biztosítania 
kell, hogy minden versenyző érdemei szerint kerüljön megítélésre, mindenféle kényszertől és 
előítélettől mentesen.  
 

A versenyvezető testület minden tagjának meg kell ismerkednie a kódex tartalmával. Az 
MTáSZ elvárja minden licence-szel rendelkező pontozóbírójától, döntnökétől, 
versenyfelügyelőjétől és számlálójától, hogy személyes felelősséget vállaljon a kódexben 
foglaltak betartására.  
 

15.§. 
AZ MTÁSZ PONTOZÓBÍRÓIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

 
1) Összeférhetetlenségnek minősül minden olyan tényleges kapcsolat, tevékenység, amely 

gátolja a pontozóbírót abban, hogy a versenyen résztvevő versenyzőt mindenféle 
kényszertől és előítélettől mentesen tudja megítélni.  

2) Összeférhetetlenségről különösen akkor beszélhetünk, ha a pontozóbírót személyes 
érdeke akadályozza a bíráskodásban és abban, hogy kötelezettségét az MTáSZ legjobb 
érdeke szerint végezze, amely minden esetben megegyezik a versenyző érdekével. 

3) Az összeférhetetlenség tudomására jutását követően a pontozóbírónak haladéktalanul 
vissza kell lépnie azon verseny versenyvezető testületéből, amelyen az 
összeférhetetlenség fennáll. Amennyiben a pontozóbíró nem tudja egyértelműen 
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megítélni, hogy az adott helyzetben fennáll-e az összeférhetetlenség, állásfoglalást 
kérhet a verseny döntnökétől illetve az MTáSZ főtitkárától.  

4) A pontozóbírókra vonatkozó szabályok: 
a. A pontozóbíró nem bíráskodhat – és a versenyvezető testületből is vissza kell 

lépnie –, amennyiben úgy érzi, hogy fizikai és/vagy mentális állapota nem teszi 
lehetővé számára feladatának megfelelő ellátását.   

b. A pontozóbíró nem bíráskodhat olyan eseményen kategóriában, és a 
versenyvezető testületből is vissza kell lépnie ahol közeli vagy távolabbi rokona 
versenyez, s a köztük lévő kapcsolat de facto megállapítható. A „közeli és 
távolabbi rokon” kifejezés alatt a következők értendők: minden közvetlen vér 
szerinti rokoni kapcsolat első unokatestvéri szintig, házasság, örökbefogadás, 
közös háztartás vagy élettársi kapcsolat.  

c. Azon a versenyen, ahol a pontozóbíró ezen minőségében vesz részt, a vele 
személyes kapcsolatban álló versenyzővel nem jelenhet meg közösen a verseny 
hivatalos helyszínein, amelybe a versenynek otthont adó létesítményen túl 
beletartozik a szálláshely, az étterem, a VIP helyiség és a verseny minden 
további hivatalos létesítménye is. Miután az adott versenyző befejezte aktív 
pályafutását, rájuk vonatkoztatva ezt a szabályt a továbbiakban már nem kell 
alkalmazni. 

d. A pontozóbíró nem fogadhat el semmiféle külön juttatást (pénzt, külön díjat, nagy 
értékű ajándékot, egyéb kedvezményeket, stb.) versenyzőtől, versenyrendezőtől 
vagy bármely harmadik féltől, amely közvetve vagy közvetlenül hatással lehet az 
objektivitására.  

e. A pontozóbíró nem téveszthet meg senkit pontozóbírói engedélyét és 
pontozóbírói tapasztalatát illetően.  

f. A pontozóbíró csak azon versenykategóriák versenyén bíráskodhat, amelyre 
pontozói engedélye alapján jogosult.  

g. Amennyiben a pontozóbíró bármely versenyen akár csak egy versenyszámban is 
pontozóbírói feladatot vállalt, a verseny hivatalos pontozóbírójának számít, akire 
a rendezvény teljes időtartama alatt vonatkoznak az e fejezetben szereplő 
rendelkezések.  

h. A pontozóbíró azon a versenyen, amelyen a versenyvezetőségi testület tagja, a 
verseny ideje alatt nem edzheti, nem taníthatja a résztvevő sportolókat, számukra 
szóbeli tanácsot nem adhat.  

i. A pontozóbíró nem fenyegethet egyetlen versenyzőt sem negatív pontozással 
annak érdekében, hogy ebből bármilyen hasznot húzzon maga vagy egy 
harmadik fél számára, vagy hogy a fenyegetettség érzése a versenyző 
teljesítményét negatív irányba befolyásolja. 

j. A pontozóbíró semmilyen módon (pl. nem reális értékeléssel, testjelzésekkel, 
arckifejezésekkel vagy szóbeli megjegyzésekkel, amivel negatív irányba 
befolyásolja a verseny kimenetelét) nem fenyegethet meg vagy büntethet egy 
adott versenyen induló versenyzőt sem.  

k. A pontozóbírónak kötelessége tartózkodni bármely, az adott versenyen induló 
versenyző nyilvános támogatásától.  

l. A pontozóbíró nem befolyásolhatja, nem félemlítheti vagy fenyegetheti meg 
pontozóbíró társait. 

m. Azon pontozóbírók, akik nem tagjai az adott verseny versenyvezető testületének, 
nem tárgyalhatnak a versenyvezető testület tagjaival a versenyen résztvevők 
teljesítményéről, amíg a verseny véget nem ér. 

n. A pontozóbíró nem beszélhet a versenyző teljesítményéről a versenyzővel a 
verseny befejezése előtt, még pozitív értékelés esetén sem.   

o. A pontozóbíró nem befolyásolhatja a verseny kimenetelét más értékeléssel, mint 
amit a versenyző az adott versenyen teljesítménye alapján megérdemel.   

p. A pontozóbíró minden versenyzőt kizárólag aktuális teljesítménye alapján 
értékelheti, nem félemlítheti meg vagy büntetheti ettől eltérő értékeléssel.   

q. A pontozóbíró nem tanúsíthat olyan magatartást, amely révén egy versenyző egy 
másik versenyzővel szemben nem megengedett előnyhöz jut. 

r. A pontozóbíró munkáját a verseny teljes időtartama alatt kizárólag az MTáSZ 
pontozóbírókra vonatkozó szabályai és rendelkezései alapján köteles végezni. 
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s. A pontozóbíró nem élhet hamis hivatkozással, miszerint ő bármilyen 
minőségében hivatalosan az MTáSZ-t képviseli.  

t. A versenyvezetői testület egy tagja sem folytathat beszélgetést a versenynapon 
senkivel, amíg a verseny véget nem ér a versenyzők aznapi vagy korábbi 
teljesítményéről.  

u. A pontozóbíró nem használhat pontozás közben, közvetlenül azelőtt illetve azt 
követően sem mobiltelefont, sem bármilyen más elektronikus hang- vagy 
adatforgalomra alkalmas kommunikációs eszközt a versenytér közelében (a 
pontozóbírók számára a verseny számlálói által biztosított pontozáshoz használt 
elektronikus eszközöket leszámítva). Az e pont alkalmazása kapcsán felmerült 
kérdésekben a verseny döntnöke jogosult határozni. 

v. A fenti pontok közül a következőket azon pontozóbíróknak is be kell tartani a 
táncsport versenyeken, amelyeken nem a versenyvezető testület tagjaiként 
vannak jelen: e, i, k, l, m, q, s, t. 

5) A pontozóbírók viselkedésére vonatkozó szabályok: 
A pontozóbírók feladatuk ellátása során különleges bizalmi pozíciót töltenek be. Ezen oknál 
fogva rájuk az átlagosnál magasabb viselkedésbeli elvárások vonatkoznak azon versenyek 
előtt és alatt, amelyen a versenytestület tagjaként működnek közre. A pontozóbíróknak a 
következőkben leírt magatartásbeli szabályoknak kell megfelelni:  

a) A pontozóbíró magatartásának a tánctéren és azon kívül is meg kell felelnie a jó 
sportemberre vonatkozó elveknek. Egy pontozóbíró sem viselkedhet 
megkérdőjelezhető módon a táncsporttal kapcsolatos bármilyen más nyilvános 
eseményen.   

b) A pontozóbíró kötelessége, hogy döntéseit illetően következetes, objektív és 
semleges legyen.   

c) A pontozóbíró nem kérdőjelezheti meg pontozóbíró társa értékelését, 
becsületességét és jóindulatát.   

d) Amennyiben a pontozóbíró olyan versenyen bíráskodik, amelyen általa edzett 
sportoló is versenyez, a pontozóbírónak az ő teljesítményüket minden elfogultság 
nélkül kell értékelnie. Amennyiben a versenyen olyan versenyző is indul, aki 
régebben a pontozóbíró sportolója volt, a pontozónak tartózkodnia kell attól, hogy 
értékelése során ez a tény bármilyen irányba befolyásolja.   

e) A pontozóbíró köteles szakmai tudását naprakészen tartani és folyamatosan 
fejleszteni az MTáSZ, valamint a WDSF, a WRRC vagy más, harmadik személy által 
szervezett pontozóbírói továbbképzéseken való rendszeres részvétellel.  

f) A pontozóbíró sem a verseny előtt sem a verseny alatt (egészen az 
eredményhirdetés befejezéséig) nem fogyaszthat semmit, ami befolyással bírhat 
döntéshozatali képességére (alkoholt, kábítószert, stb.).   

g) A pontozóbíró semmilyen körülmények között sem tevékenykedhet úgy, hogy azzal 
az MTáSZ vagy a táncsport rossz hírét keltené.   

h) A fenti pontok közül a következőket azon pontozóbíróknak is be kell tartani a 
táncsport versenyeken, amelyeken nem a versenyvezető testület tagjaiként vannak 
jelen: a, c, g. 

6) Alapvető követelmény minden pontozóbírói engedéllyel rendelkező személy számára, 
hogy: 
a) megfelelő fizikai és mentális állapotban, időben érkezzen a rendezvény színhelyére,  
b) megérkezésekor jelentkezzen a rendezőnél és a döntnöknél,  
c) ismerje meg a verseny időbeosztását,  
d) a verseny alatt álljon mindig rendelkezésre, hogy el tudja látni feladatait,  
e) olyan magatartást tanúsítson, amellyel megőrzi az MTáSZ és a táncsport jó hírnevét.   

7) A verseny ideje alatt a versenyen pontozóbírói feladatokat ellátó pontozóbírók kötelesek:  
a) egymástól távol állva úgy elhelyezkedni, hogy ne zavarják a versenyzőket,  
b) az értékelés közben úgy elhelyezkedni vagy helyzetet változtatni, hogy minden 

versenyzőt megfelelő módon lássanak és értékelhessenek,  
c) függetlenül értékelni, saját értékelésüket nem hasonlíthatják össze más pontozóbírók 

értékelésével,  
d) papíralapú pontozás esetén az értékelést és a szignálást tintával végezni, beleértve 

mindenféle módosítást is, melyet az értékelés alatt eszközölnek,  
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e) tartózkodni mindenféle arra irányuló kísérlettől, hogy még a verseny befejezése előtt 
megismerjék a közbenső eredményeket, vagy a többi pontozóbíró értékeléseit.  

f) folyamatosan követni és végrehajtani a döntnök utasításait. 
g) a verseny közben kizárólag a pontozásra koncentrálni, kerülnie kell mindenféle 

kommunikációt a közönséggel, a többi pontozóbíróval, a versenyzőkkel, és ügyelnie 
kell rá, hogy semmi se vonja el munkájáról a figyelmet. 

8) A pontozóbírókkal kapcsolatban versenyen felmerülő panaszok   
a) Az MTáSZ illetékes bizottsága által kijelölt döntnök/versenyfelügyelő kötelessége 

figyelemmel kísérni a verseny során, hogy a versenyvezető testület tagjai 
tevékenységüket e szabályzat előírásainak megfelelően végzik-e.   

b) A pontozóbírókkal kapcsolatos bármilyen panasszal a verseny ideje alatt a verseny 
döntnökéhez/versenyfelügyelőjéhez kell fordulni.  

c) Amennyiben a döntnök/versenyfelügyelő bizonyíthatóan megállapítja, hogy egy, a 
versenyvezető testülethez tartozó pontozóbíró e szabályzatban foglaltakba ütközően 
cselekedett, köteles figyelmeztetni a pontozóbírót és szükség esetén a jelen 
szabályzatban előírtak alapján további intézkedéseket foganatosítani.  

d) A döntnöknek/versenyfelügyelőnek jogában áll a pontozóbírót figyelmeztetni vagy 
rendre utasítani, szükség esetén a további pontozás alól felmenteni és a verseny 
hátralévő részében megfelelő helyettesítéséről gondoskodni.   

e) A döntnök/versenyfelügyelő kötelessége írásban rögzíteni minden eseményt, 
megfigyelése során tapasztalt helytelen pontozóbírói magatartást, pontozóbírói 
figyelmeztetését, esetleges helyettesítését, s ezeket a tényeket a 
döntnöki/versenyfelügyelői jelentésében is fel kell tüntetnie. A 
döntnöki/versenyfelügyelő jelentés alapján az MTáSZ főtitkára eldönti, hogy a 
jelentés alapján van-e szükség további vizsgálatra. Amennyiben indokolt, az esetet a 
Fegyelmi Bizottságnak kell továbbítani kivizsgálásra. A főtitkár minden ilyen 
eseményről köteles az MTáSZ illetékes bizottsága részére megfontolás céljából – 
javaslattétellel vagy anélkül – tájékoztatást adni.   

9) A pontozóbírókkal kapcsolatban felmerülő egyéb panaszok  
a) Egyéb, e szabályzat előírásaiba ütköző tevékenységgel kapcsolatos, bármely, az 

MTáSZ tagszervezete által felvetett panaszt az MTáSZ főtitkárához írásban kell 
benyújtani.   

b) A panasz csak akkor kerül kivizsgálásra, ha a bejelentés eleget tesz az alábbi 
előírásoknak:  
i) A panaszbejelentést az érintett tagszervezeti vezetőn keresztül, írásban kell 

benyújtani az MTáSZ főtitkára felé a szabálytalanság megtörténtét követő 10 
napon belül. A panaszbejelentést aláírva, minden rá vonatkozó írásos anyag 
csatolásával kell megküldeni.   

ii) A bejelentő tagszervezet a bejelentésben köteles a panaszt tevő személy vagy 
személyek teljes nevét, címét, kapcsolatfelvételre vonatkozó adatait pontosan 
feltüntetni, továbbá egy írásos beleegyezést arra vonatkozóan, hogy az ügy 
kivizsgálása során tanúvallomást tesznek azok a személyek, akik az ügyet 
ismerik.  

iii) Amennyiben egy panaszbejelentés eleget tesz a fenti követelményeknek, a 
főtitkár a Fegyelmi Bizottság elé terjeszti az ügyet további kivizsgálás céljából. Ha 
a panaszbejelentésre vonatkozó kritériumok nem valósulnak meg, úgy arról a 
főtitkár a bejelentőt írásban tájékoztatja.   

iv) Az MTáSZ főtitkára jelen szabályzat alapján bármikor vizsgálatot 
kezdeményezhet olyan esetekben, amikor bármely pontozóbíró részéről etikai 
szabálysértés megalapozott gyanúja áll fenn.  

10) Az MTáSZ pontozóbírója etikus magatartást gyakorol, amennyiben tevékenysége során 
betartja a jelen szabályzatban a pontozóbírókkal, az MTáSZ sportszakembereivel és 
tisztségviselőivel szemben megfogalmazott elvárásokat. 

11) Az MTáSZ pontozóbírója etikai vétséget követ el, és fegyelmi eljárás alá vonható, 
amennyiben tevékenysége során megszegi a jelen szabályzatban a pontozóbírókkal, az 
MTáSZ sportszakembereivel és tisztségviselőivel szemben megfogalmazott elvárásokat 
vagy az e szabályzatban külön nem szabályozott módon elítélhető magatartást tanúsít. 

12) A fegyelmi eljárást az MTáSZ fegyelmi szabályzatában rögzítettek alapján kell 
kezdeményezni és lefolytatni.   
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16.§. 
AZ MTÁSZ DÖNTNÖKEIRE, VERSENYFELÜGYELŐIRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

 
1) Az MTáSZ licence-szel rendelkező döntnökökre és versenyfelügyelőkre az MTáSZ 

pontozóbírókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Kivételt képez ez alól a 15. § 4.b. 
pont.  
A Döntnök, Versenyfelügyelő nem bíráskodhat olyan eseményen, és a versenyvezető 
testületből is vissza kell lépnie, ahol közeli vagy távolabbi rokona versenyez, s a köztük 
lévő kapcsolat de facto megállapítható. A „közeli és távolabbi rokon” kifejezés alatt a 
következők értendők: minden közvetlen vér szerinti rokoni kapcsolat első unokatestvéri 
szintig, házasság, örökbefogadás, közös háztartás vagy élettársi kapcsolat. 
 

 

17.§. 
AZ MTÁSZ SZÁMLÁLÓIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

 

1) A számlálókra vonatkozó szabályok: 
a. A számláló ilyen minőségében nem vehet részt a versenyen – és a 

versenyvezető testületből is vissza kell lépnie –, amennyiben úgy érzi, hogy fizikai 
és/vagy mentális állapota nem teszi lehetővé számára feladatának megfelelő 
ellátását.   

b. Azon a versenyen, ahol a számláló ezen minőségében vesz részt, a vele 
személyes kapcsolatban álló versenyzővel nem jelenhet meg közösen a verseny 
hivatalos helyszínein, amelybe a versenynek otthont adó létesítményen túl 
beletartozik a szálláshely, az étterem, a VIP helyiség és a verseny minden 
további hivatalos létesítménye is. Miután az adott versenyző befejezte aktív 
pályafutását, rájuk vonatkoztatva ezt a szabályt a továbbiakban már nem kell 
alkalmazni. 

c. A számláló nem fogadhat el semmiféle külön juttatást (pénzt, külön díjat, nagy 
értékű ajándékot, egyéb kedvezményeket, stb.) versenyzőtől, versenyrendezőtől 
vagy bármely harmadik féltől, amely közvetve vagy közvetlenül hatással lehet 
munkavégzésére.  

d. A számláló nem téveszthet meg senkit számlálói engedélyét és tapasztalatát 
illetően.  

e. A számláló csak azon versenyeken és kizárólag azon számlálóprogrammal 
végezhet számlálói munkát, amelyre számlálói engedélye alapján jogosult.  

f. Amennyiben a számláló bármely versenyen akár csak egy versenyszámban is 
számlálói feladatot vállalt, a verseny hivatalos számlálójának számít, akire a 
rendezvény teljes időtartama alatt vonatkoznak az e fejezetben szereplő 
rendelkezések.  

g. A számláló nem fenyegethet egyetlen versenyzőt sem az eredmények 
befolyásolásával annak érdekében, hogy ebből bármilyen hasznot húzzon maga 
vagy egy harmadik fél számára, vagy hogy a fenyegetettség érzése a versenyző 
teljesítményét negatív irányba befolyásolja. 

h. A számláló semmilyen módon (pl. testjelzésekkel, arckifejezésekkel vagy szóbeli 
megjegyzésekkel, amivel negatív irányba befolyásolja a verseny kimenetelét) 
nem fenyegethet meg vagy büntethet egy adott versenyen induló versenyzőt 
sem.  

i. A számlálónak kötelessége tartózkodni bármely, az adott versenyen induló 
versenyző nyilvános támogatásától.  

j. A számláló nem befolyásolhatja, nem félemlítheti vagy fenyegetheti meg a 
pontozóbírókat. 

k. A számláló nem beszélhet a versenyző teljesítményéről a versenyzővel a verseny 
befejezése előtt, még pozitív értékelés esetén sem.   
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l. A számláló nem befolyásolhatja a verseny kimenetelét más értékeléssel, mint 
amit a pontozóbírók a versenyzők számára adtak. A pontozóbírók által kiadott 
eredményeket változatlan formában kell rögzíteni és a hatályos szabályok alapján 
feldolgozni.   

m. A számláló nem tanúsíthat olyan magatartást, amely révén egy versenyző egy 
másik versenyzővel szemben nem megengedett előnyhöz jut. 

n. A számláló munkáját a verseny teljes időtartama alatt kizárólag az MTáSZ 
számlálókra vonatkozó szabályai és rendelkezései alapján köteles végezni. 

o. A számláló nem élhet hamis hivatkozással, miszerint ő bármilyen minőségében 
hivatalosan az MTáSZ-t képviseli.  

p. A versenyvezetői testület egy tagja sem folytathat beszélgetést a versenynapon 
senkivel, amíg a verseny véget nem ér a versenyzők aznapi vagy korábbi 
teljesítményéről.  

2) A számlálók viselkedésére vonatkozó szabályok: 
A számlálók feladatuk ellátása során – a pontozóbírókhoz hasonlóan – különleges bizalmi 
pozíciót töltenek be. Ezen oknál fogva rájuk az átlagosnál magasabb viselkedésbeli 
elvárások vonatkoznak azon versenyek előtt és alatt, amelyen a versenytestület tagjaként 
működnek közre. A számlálóknak a következőkben leírt magatartásbeli szabályoknak kell 
megfelelni:  

a) A számláló magatartásának a tánctéren és azon kívül is meg kell felelnie a jó 
sportemberre vonatkozó elveknek. Egy számláló sem viselkedhet megkérdőjelezhető 
módon a táncsporttal kapcsolatos bármilyen más nyilvános eseményen.   

b) A számláló kötelessége, hogy döntéseit illetően következetes, objektív és semleges 
legyen.   

c) A számláló nem kérdőjelezheti meg a pontozóbírók értékelését, becsületességét és 
jóindulatát.   

d) A számláló köteles szakmai tudását naprakészen tartani és folyamatosan fejleszteni 
az MTáSZ, valamint a WDSF, a WRRC vagy más, harmadik személy által szervezett 
számlálói továbbképzéseken való rendszeres részvétellel.  

e) A számláló sem a verseny előtt sem a verseny alatt (egészen az eredményhirdetés 
befejezéséig) nem fogyaszthat semmit, ami befolyással bírhat döntéshozatali 
képességére vagy munkavégzésére (alkoholt, kábítószert, stb.).   

f) A számláló semmilyen körülmények között sem tevékenykedhet úgy, hogy azzal az 
MTáSZ vagy a táncsport rossz hírét keltené.   

3) Alapvető követelmény minden számláló engedéllyel rendelkező személy számára, hogy: 
a) megfelelő fizikai és mentális állapotban, időben érkezzen a rendezvény színhelyére,  
b) megérkezésekor jelentkezzen a rendezőnél és a döntnöknél,  
c) ismerje meg a verseny időbeosztását,  
d) a verseny alatt álljon mindig rendelkezésre, hogy el tudja látni feladatait,  
e) olyan magatartást tanúsítson, amellyel megőrzi az MTáSZ és a táncsport jó hírnevét.   

4) A verseny ideje alatt a versenyen számlálói feladatokat ellátó számlálók kötelesek:  
a) a verseny sikeres lebonyolítása érdekében folyamatosan (a verseny előtt, alatt és azt 

követően is) együttműködni a versenyrendezővel, a versenyvezető testület tagjaival, 
az MTáSZ tisztségviselőivel és a verseny többi résztvevőjével,  

b) tartózkodni mindenféle arra irányuló kísérlettől, hogy még a verseny befejezése előtt 
kiadják a közbenső eredményeket, vagy a pontozóbírók értékeléseit.  

c) folyamatosan követni és végrehajtani a döntnök utasításait. 
d) a verseny közben kizárólag a számlálásra koncentrálni, kerülnie kell mindenféle 

kommunikációt a közönséggel, és ügyelnie kell rá, hogy semmi se vonja el 
munkájáról a figyelmet. 

5) A számlálókkal kapcsolatban versenyen felmerülő panaszok   
a) Az MTáSZ illetékes bizottsága által kijelölt döntnök/versenyfelügyelő kötelessége 

figyelemmel kísérni a verseny során, hogy a versenyvezető testület tagjai 
tevékenységüket e szabályzat előírásainak megfelelően végzik-e.   

b) A számlálókkal kapcsolatos bármilyen panasszal a verseny ideje alatt a verseny 
döntnökéhez/versenyfelügyelőjéhez kell fordulni.  

c) Amennyiben a döntnök/versenyfelügyelő bizonyíthatóan megállapítja, hogy egy, a 
versenyvezető testülethez tartozó számláló e szabályzatban foglaltakba ütközően 
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cselekedett, köteles figyelmeztetni a számlálót és szükség esetén a jelen 
szabályzatban előírtak alapján további intézkedéseket foganatosítani.  

d) A döntnöknek/versenyfelügyelőnek jogában áll a számlálót figyelmeztetni vagy rendre 
utasítani, szükség esetén a további számlálás alól felmenteni és a verseny hátralévő 
részében megfelelő helyettesítéséről gondoskodni.   

e) A döntnök/versenyfelügyelő kötelessége írásban rögzíteni minden eseményt, 
megfigyelése során tapasztalt helytelen számlálói magatartást, a számláló 
figyelmeztetését, esetleges helyettesítését, s ezeket a tényeket a 
döntnöki/versenyfelügyelői jelentésében is fel kell tüntetnie. A 
döntnöki/versenyfelügyelő jelentés alapján az MTáSZ főtitkára eldönti, hogy a 
jelentés alapján van-e szükség további vizsgálatra. Amennyiben indokolt, az esetet a 
Fegyelmi Bizottságnak kell továbbítani kivizsgálásra. A főtitkár minden ilyen 
eseményről köteles az MTáSZ illetékes bizottsága felé megfontolás céljából – 
javaslattétellel vagy anélkül – tájékoztatást adni.   

6) A számlálókkal kapcsolatban felmerülő egyéb panaszok  
a) Egyéb, e szabályzat előírásaiba ütköző tevékenységgel kapcsolatos, bármely, az 

MTáSZ tagszervezete által felvetett panaszt az MTáSZ főtitkárához írásban kell 
benyújtani.   

b) A panasz csak akkor kerül kivizsgálásra, ha a bejelentés eleget tesz az alábbi 
előírásoknak:  
i) A panaszbejelentést az érintett tagszervezeti vezetőn keresztül, írásban kell 

benyújtani az MTáSZ főtitkára felé a szabálytalanság megtörténtét követő 10 
napon belül. A panaszbejelentést aláírva, minden rá vonatkozó írásos anyag 
csatolásával kell megküldeni.   

ii) A bejelentő tagszervezet a bejelentésben köteles a panaszt tevő személy vagy 
személyek teljes nevét, címét, kapcsolatfelvételre vonatkozó adatait pontosan 
feltüntetni, továbbá egy írásos beleegyezést arra vonatkozóan, hogy az ügy 
kivizsgálása során tanúvallomást tesznek azok a személyek, akik az ügyet 
ismerik.  

iii) Amennyiben egy panaszbejelentés eleget tesz a fenti követelményeknek, a 
főtitkár a Fegyelmi Bizottság elé terjeszti az ügyet további kivizsgálás céljából. Ha 
a panaszbejelentésre vonatkozó kritériumok nem valósulnak meg, úgy arról a 
főtitkár a bejelentőt írásban tájékoztatja.   

iv) Az MTáSZ főtitkára jelen szabályzat alapján bármikor vizsgálatot 
kezdeményezhet olyan esetekben, amikor bármely számláló részéről etikai 
szabálysértés megalapozott gyanúja áll fenn.  

13) Az MTáSZ számlálója etikus magatartást gyakorol, amennyiben tevékenysége során 
betartja a jelen szabályzatban a számlálókkal, az MTáSZ sportszakembereivel és 
tisztségviselőivel szemben megfogalmazott elvárásokat. 

14) Az MTáSZ számlálója etikai vétséget követ el, és fegyelmi eljárás alá vonható, 
amennyiben tevékenysége során megszegi a jelen szabályzatban a számlálókkal, az 
MTáSZ sportszakembereivel és tisztségviselőivel szemben megfogalmazott elvárásokat 
vagy az e szabályzatban külön nem szabályozott módon elítélhető magatartást tanúsít. 

15) A fegyelmi eljárást az MTáSZ fegyelmi szabályzatában rögzítettek alapján kell 
kezdeményezni és lefolytatni.   
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 VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

18. §. 
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1) Jelen szabályzatot az MTáSZ Elnöksége 2015. november 10-i ülésén 294/2015.(XI.10.) 

számú határozatával fogadta el és 2017. március 7-én 58/2017.(III.7.) számú 
határozatával módosította.  

2) Ezen Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat rendelkezései az elfogadás napját követő 
napon lépnek hatályba, rendelkezéseit 2015. november 11-től kell alkalmazni. A 2017. 
március 7-én elfogadott – jelen szabályzatban sárga kiemeléssel szereplő – 
módosítások 2017. március 8-án lépnek hatályba. A 8/2019-IX. számú elnöki döntéssel 
elfogadott módosítások 2019. szeptember 12-én lépnek hatályba. A 26/2019-IX. számú 
elnöki döntéssel elfogadott módosítások 2019. október 3-án lépnek hatályba 

3) Jelen szabályzat hatálybalépésének napján az MTáSZ minden korábban elfogadott 
etikai kódexe és etikai szabályzata hatályát veszti. 

4) Minden olyan összeférhetetlenséget, amely a korábbi szabályozás alapján még nem 
minősült annak, és már a jelen szabályzat hatályba lépésének időpontja előtt fennállt, 
legkésőbb a szabályzat hatálybalépésétől számított 90 napon belül meg kell szüntetni. 
Amennyiben a fennálló összeférhetetlenség jelen szabályzat hatálybalépésétől számított 
90 napon belül igazoltan megszüntetésre került, az összeférhetetlenség ténye miatt az 
érintett nem szankcionálható. Amennyiben a fennálló összeférhetetlenség jelen 
szabályzat hatálybalépésétől számított 90 napon belül nem került igazoltan 
megszüntetésre, az érintett ellen fegyelmi eljárás megindítását kell kezdeményezni. 

 
Budapest, 2019. október 3. 
 
  
 Zsámboki Marcell 
 elnök 


