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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 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 biztonsági kockázatát, a 
rendezvényt megelőző, közbeni és az azt követő időszakban,   

d) egységes szabály szerint kerüljön végrehajtásra a táncsport rendezvények biztonsági 
feladatainak előkészítése, a biztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint 
azok értékelése. 

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

 
 

II. fejezet 
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG, SPORTLÉTESÍTMÉNY HITELESÍTÉSE 

 

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 biztonsági feladataival összefüggésben: 
a) ellenőrzi és megfelelőség esetén engedélyezi a táncsport rendezvények biztonsági 

feladatainak szervező sportszervezetek általi végrehajtását, 
b) javaslattal él fegyelmi eljárás indítványozására a biztonsági rendszabályok 

megsértésével kapcsolatos ügyekben, 
c) a létesítményhitelesítések biztonsági szempontból történő előkészítésének 

figyelemmel kísérése, a végrehajtásában való részvétel, 
d) a táncsport rendezvények biztonsági kérdéseivel összefüggő kérdéseket éves 

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

e) javaslatot tesz a BSZ módosítására, kiegészítésére. 
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3. § 

 
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. 

 
 

III. fejezet 
A TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE 

 
4. § 

A szervező 
 
(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, 
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. 
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5. § 

A jegyértékesítési rend meghatározása 
 

A jegyértékesítést a sportlétesítmény befogadóképességének optimális, biztonsági 
szempontokat is figyelembe vevő módon kell meghatározni, végrehajtani. 
 

6. § 
A rendező 

 
(1) A sportról szóló törvény, valamint a vagyonvédelmi 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. 

 
7. § 

A biztosításvezető 
 
(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, 
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. 
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(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. 

 
8. § 

A rendezői feladatot ellátó személyek feladatai 
 
(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: 

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.  
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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. 
 

9. § 
A néző 

 
(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. 

(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:  

• zsidózás, cigányozás (csoportos- és egyedi bekiabálások),  

• huhogás, színes bőrű táncosok gúnyolása,  
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.  
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IV. fejezet 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 
10.§ 

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.  

 
 

V. fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11.§ 

Hatálybalépés 
 
(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. 

 
Budapest, 2018. május 17. 
 
   
 
  Sági István 
  elnök 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 
 

A táncsport rendezvény látogatásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek 
 
 

1. Tilos a táncsport rendezvény színhelyére szeszes italt bevinni!  
2. Kábítószeres befolyásoltság alatt illetve ittas állapotban lévő személyek még érvényes 

belépőjegy birtokában sem léphetnek a táncsport rendezvény színhelyének területére.  
3. Tilos a táncsport rendezvény előtt, közben és utána a rasszista, valamint a 

közerkölcsöt sértő bekiabálás a tánctérre illetve a táncosok, a sportszakemberek durva 
becsmérlése.  

4. A jegytulajdonosok tudomásul veszik, hogy a táncsport rendezvény színhelyére történő 
beléptetéskor és a rendezvény időtartama alatt a szervező vagy a rendező az 1-4. 
pontokban foglaltak betartását ellenőrzik.  

5. Az 1-4. pont szerinti tilalmak megszegése és az ellenőrzés folyamán történt 
bizonyítottsága esetén a szervezőnek vagy a rendezőnek kötelessége a rendbontókat 
a táncsport rendezvény színhelyéről eltávolítani, súlyosabb incidens esetén a rendőri 
szervek segítségét kérni.  

6. Szerződésszegést követ el az a néző, aki a belépési feltételeknek nem tesz eleget: 
a) nem rendelkezik belépőjeggyel, bérlettel vagy belépésre jogosító igazolvánnyal,  
b) alkoholt, kábítószert vagy bódító hatású szert magánál tart, illetve ezek befolyása 

alatt áll, 
c) aki a táncsport rendezvény rendjét megzavarja, a biztonsági szabályokat megsérti, a 

szervezők vagy rendezők munkáját akadályozza, a résztvevők testi épségét, vagyoni 
javait károsítja vagy veszélyezteti (pl. tárgyat eldob, hajigál). 

d) a néző tudomásul veszi, hogy a táncsport rendezvény megtekintésére kibocsátott 
belépőket (jegy, bérlet, belépésre jogosító igazolvány), illetve a pályarendszabályok 
betartását a rendezők a sportesemény egész területén, a sportrendezvény teljes 
időtartama alatt ellenőrizhetik.  

e) a szervező - a táncsport rendezvény biztosítását és a beléptetést végző rendezők 
közreműködésével - fenntartja annak a jogát, hogy rendezvényein a 
pályarendszabályoknak eleget tenni nem tudó- vagy nem akaró személyeknek a 
sportlétesítménybe való belépését megtagadja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
II. 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) 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  
 

A BB feladatait az MTáSZ Táncsport rendezvények biztonságáról szóló szabályzatának 2-3. 
§-ai tartalmazzák. 

 
 

4. A BB működése 
 

4.1. A BB határozatképes, - figyelemmel a 2.3. pontban 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. §-a alapján, 

b) az ülést a BB elnöke hívja össze, 
c) az ülés állandó meghívottja az MTáSZ elnöke és főtitkára, 
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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. 

 
 
 

4.3. A hitelesítési eljárás 
 

4.3.1. A BB elvégzi az MTáSZ Táncsport rendezvények biztonságáról szóló 
szabályzatának 3. §-ában foglaltak szerinti hitelesítést mindazon 
sportlétesítmény vonatkozásában, amelyek szerepelnek helyszínként az MTáSZ 
versenynaptárában. 

4.3.2. 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. 

4.3.3. A hitelesítés eredményeként a BB alkalmas – nem alkalmas minősítést adhat. 
A minősítés kizárólag az MTáSZ sportrendezvényeire bír relevanciával, egyéb 
hatósági, bírósági eljárásban hivatkozni nem lehet rá.   

4.3.4. A 2020. évi versenynaptárban csak olyan versenyek szerepelhetnek, amelyek 
helyszínének hitelesítését a BB elvégezte, és azokat alkalmasnak találta. 

 
5. Hatálybalépés 

 
Jelen szabályzat 2019. november 25-én lép hatályba. 

 
 
 
                                                                              

                                                                                         MTáSZ elnök 
 
 
 
 


