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A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete értelmében 2020. május 4. napjától Magyarország 

egész területén megengedett a sportegyesület (sportszervezet) által szervezett, valamint az amatőr 
sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel, emellett nézők résztvétele 

nélkül, zárt körülmények között megtarthatóak mind a versenyrendszerben szervezett, mind pedig a 
versenyrendszeren kívüli, azaz a szabadidős, illetve diáksport rendezvények. 

 

 
KÖZLEMÉNY 

- versenyrendezés - 
 

A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége - figyelembe véve a WDSF által hozott döntéseket és a 

sportegészségügyi szempontokat - az alábbi közleményt fogalmazza meg Tagszervezetei részére a 
sportrendezvények megtartásával kapcsolatban:  

 
A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége úgy határoz, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, továbbra 
sem engedélyezi a zárt körülmények közötti sportrendezvény megtartását. 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége változatlanul akként foglal állást, hogy 2020. augusztusának 
első felében felülvizsgálja a sportrendezvények megtartásával kapcsolatos döntését. 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége tájékoztatja a táncos társadalmat, hogy jelenleg is várja a 
WDSF döntését a 2020 őszén megrendezésre kerülő nemzetközi versenyek vonatkozásában. 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége a fentiek mellett folyamatosan kapcsolatot tart a WDSF 
és WRRC nemzetközi szervezetekkel és haladéktalanul tájékoztatja Tagszervezeteit a sportág nemzetközi 
szövetsége által meghozott döntésekről. 
 

KÖZLEMÉNY 

- sportszakemberek - 
 

A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége úgy határozott, hogy a 2020 nyarán esedékes 
versenytánc szakág pontozóbírói továbbképzéseket online rendszeren keresztül tartja meg. 
 
 

KÖZLEMÉNY 

- edzések - 
 

A Magyar TáncSport Szakszövetség - összehangban a 2020. május 8. napján hatályos 
kormányrendeletekben és az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) 2020. május 5-i állásfoglalásában 

foglaltakkal, valamint figyelembe véve a WDSF által hozott döntéseket, ajánlásokat, a régiónkénti 

eltéréseket és a sportegészségügyi szempontokat - az alábbi közleményt fogalmazza meg Tagszervezetei 
részére az edzések újrakezdésével és folytatásával kapcsolatban:  

 



A Magyar TáncSport Szakszövetség közleménye szerint az edzések a hatályos jogszabályok és a 

sportegészségügyi, higiénés ajánlások szigorú betartásával - akár szabadtéren, akár zárt 

teremben - edző részvételével, saját felelősségre folytathatóak, illetve elkezdhetőek. 
 

 
Teremben történő edzésekre vonatkozó rendelkezések: 

 
A Magyar TáncSport Szakszövetség a koronavírus járvány elleni védekezés jelen szakaszában csak a 
sportegészségügyi, higiénés ajánlások és megfelelő biztonsági előírások megtartásával, edző 
részvételével, saját felelősségre javasolja a csoportos és teremben történő edzések újrakezdését.  
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség teremben történő edzés esetén minden esetben kéri a táncos párok 
esetén a legalább 20 m2/pár, egyéni táncos esetén pedig a legalább 10 m2 – a megfelelő 
távolságtartás melletti – biztosítását. 
A Magyar TáncSport Szakszövetség tájékoztatja Tagszervezetiet, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség 
Biztonsági Bizottsága a nem szabadtéren történő edzéshelyszínek sportegészségügyi és 
műszaki alkalmassági szempontból történő megfelelőségét szúrópróbaszerűen, előzetes 
bejelentés nélkül ellenőrizheti. A Magyar TáncSport Szakszövetség Biztonsági Bizottsága az ellenőrzés 
alkalmával mindenkor a sportegészségügyi, higiéniás, emberéletet nem veszélyeztető és műszaki előírások 
maradéktalan meglétét ellenőrzi – a teljesség igénye nélkül: megfelelő szellőztetés biztosítása, megfelelő 
mennyiségű fertőtlenítő anyag rendelkezésre állása, a csarnok/terem befogadóképessége, a Magyar 
TáncSport Szakszövetség által táncosokra előírt higiéniás kötelezettségek és távolságok megtartása stb. 
 

 
Szabadtéren és teremben történő edzésre vonatkozó rendelkezések: 

 
A Magyar TáncSport Szakszövetség továbbra is elsősorban a szabadtéren megrendezhető és állandó 
részvevőkkel megszervezett edzést javasolja. 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség (akár a szabadtéri, akár a teremben történő) kiscsoportos edzést előre 
beosztva, időeltolódással és maximum 60 perc időtartamban javasolja.  
 
Mind az egyéni, mind a kiscsoportban történő edzések (beleértve az atlétikai, valamint az egyéb 
kondicionáló edzéseket) minden kontaktot és érintkezést nélkülöző gyakorlatok elvégzésével 
tarthatók meg.   
Mind az egyéni, mind a kiscsoportban történő edzések során kerülni kell a felesleges közvetlen 
testkontaktot (például érintések, kézfogás).  
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a sportolókat, edzőket és sportszakembereket, hogy lehetőség 
szerint minden nyugalmi állapotban lévő, légző embertől 2 méteres távolságot, a sporttevékenységet 
egyhelyben végző (súlyzózás, cardio, stretching, saját súlyos edzés), szaporább légzésű sportolótól 5 
méteres távolságot, a futó sportolótól 6 méteres távolságot tartsanak.   
 
Mind az egyéni, mind a kiscsoportban történő edzések során az edzők és sportszakemberek számára 
javasolt a szájat és orrot is fedő, arcra pontosan illeszkedő szájmaszk folyamatos viselése.  
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri Tagszervezeteit, hogy minden egyéni és kiscsoportban történő 
edzés esetén az edzés megkezdése előtt a résztvevőknél történjen lázmérés és ennek eredményét 
dokumentálja a Tagszervezet.  
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a sportolókat, edzőket és sportszakembereket, hogy az edzésekre 
érkezést és távozást lehetőség szerint egyéni utazással oldják meg. Az edzés helyszínére - lehetőség 
szerint - mindenki otthonról, sportruházatban, az öltözőhasználat teljes kerülésével, minél kisebb 
létszámban, arcvédelemmel és a higiénés rendszabályok betartásával érkezzen.   
 



A Magyar TáncSport Szakszövetség az edzést követően az otthoni környezetben történő tisztálkodást 
javasolja. 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a sportolókat, edzőket és sportszakembereket, hogy kövessék a 
Kormány által közzétett eljárásrendet és az edzésektől maradjanak távol, amennyiben a 
koronavírus járvány bármely tünetét észlelik magukon. 
 
 

Online edzések: 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség minden korosztály számára az online edzések folytatását javasolja 
- kiemelt figyelmet fordítva a 65 év feletti sportolók, edzők és sportszakemberek egészségére.  
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a 65 év feletti sportolókat, edzőket és sportszakembereket, 
hogy továbbra is keressék az online edzésvezetés-tanácsadás lehetőségét és csak a legszükségesebb 
helyzetekben hagyják el otthonaikat, akkor tartsanak edzést, ha helyettesítésük nem megoldott, emellett 
saját maguk védelme érdekében folyamatosan viseljenek szájmaszkot. 
 

 
Válogatott kerettagokra vonatkozó rendelkezések: 

 
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a válogatott kerettagokat, hogy edzéseik továbbra is 
az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) 2020. május 5. napján közzétett - és jelen szakmai 
ajánlás mellékletét képező - állásfoglalásában leírtak betartásával történjenek. 
 

 
Egyéb rendelkezések: 

 
A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri Tagszervezeteit, hogy az edzések megkezdése és megszervezése 
előtt mindenkor tájékozódjanak a helyi (önkormányzati) szinten meghozott jogszabályi 
rendelkezésekről, a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollokról, illetve a 
sportlétesítmények tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakról. 
 

 
KÖZLEMÉNY 

- edzőtáborok, válogatott edzőtábor - 
 

A Magyar TáncSport Szakszövetség kéri Tagszervezeteit, hogy amennyiben a Magyar TáncSport 
Szakszövetség keretein belül megszervezésre kerülő nyári táborozással kapcsolatos kérdéseik merülnének 
fel, elsődlegesen közvetlenül az adott szakágért felelős elnökségi tagot keressék fel.  
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség akként foglal állást, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség 
Biztonsági Bizottsága – Magyar TáncSport Szakszövetség költségén - a nyári táborozások 
helyszínének sportegészségügyi és műszaki alkalmassági szempontból történő felülvizsgálatát 
elvégzi és erről tanúsítványt állít ki.  
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség akként határoz, hogy a nyári táborozások csak a Magyar 
TáncSport Szakszövetség Biztonsági Bizottságának pozitív minősítése esetén kezdhetőek meg, 
illetve folytathatóak. 
  
A Magyar TáncSport Szakszövetség a sportegészségügyi és műszaki előírások megléte esetén (pl. 
megfelelő szellőztetés biztosítása, megfelelő mennyiségű fertőtlenítő anyag rendelkezésre állása, a 
szálláshelyek befogadóképessége, az edzések helyszíneinek (szobák, zuhanyzók, közösségi terek) 
színvonala és kapacitása, csarnok/terem befogadóképessége, alkalmasság a Magyar TáncSport 
Szakszövetség által táncosokra előírt higiéniás kötelezettségek és távolságok megtartására stb.) a tábor 
megszervezéséért felelős személlyel - a mindenkor megtartandó, részletes követelményét is 



magába foglaló - külön megállapodást köt, melynek mellékletét képezi az üzemeltető és a 
táborszervező között létrejött – garanciális szabályokat rögzítő - megállapodás is. 
 
Fentiekere tekintettel a Magyar TáncSport Szakszövetség kéri a nyári táborozást szervező 
Tagszervezeteit, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség Titkárságát haladéktalanul 
elektronikus üzenetben (mtasz@mtasz.hu) tájékoztassák a tervezett nyári tábor: 

- pontos időpontjáról (több turnus / csoport esetén minden időpontjáról) 

- pontos helyszínéről 

- részvevőinek számáról (adott esetben turnusonként / csoportonként) 

- a tábor üzemeltetőjének nevéről és elérhetőségéről 

- a nyári tábor megszervezéséért felelős Tagszervezet / személy nevéről és elérhetőségéről  

- a fenti körülmények bármelyikének változásáról 3 munkanapon belül 
 

A Magyar TáncSport Szakszövetség arra kéri azon szülőket, akiknek kiskorú gyermekét a nyári 
táborozás érinti, hogy kössenek külön szülői beleegyezői nyilatkozatot a nyári tábor 
megszervezéséért felelős Tagszervezettel / személlyel, mely lehetőség szerint terjedjen ki a nyári 
táborral kapcsolatos célokra, tudnivalókra, azok megismerésére és mindkét fél általi elfogadására, továbbá 
a kiskorú gyermek speciális (étrend)igényeire, esetlegesen gyógyszerérzékenységére, betegségére, illetve 
minden olyan körülményre (pl. képfelvétel készítése), amelyet a táborszervezőknek ismernie kell. Igény 
esetén a Magyar TáncSport Szakszövetség szívesen segít a fenti nyilatkozat elkészítésében. 
 
A versenytánc szakág július, augusztus hónapokra nem tervez válogatott edzőtábort, míg az 
akrobatikus rock and roll szakág válogatott edzésére augusztus 27-30. között kerül sor. A 
válogatott edzés menetéről az akrobatikus rock and roll szakág külön közleményben értesíti a 
válogatott kerettagokat. 
 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

A Magyar TáncSport Szakszövetség felhívja Tagszervezetei figyelmét, hogy jelen kötelező közlemény a 
Magyar TáncSport Szakszövetség Tagszervezeteivel (tagi, szerződéses) jogviszonyban álló 

sportolókra, versenyzőkre terjed ki. 

 
Fentiekre figyelemmel a Magyar TáncSport Szakszövetség kéri Tagszervezeteit, hogy amennyiben nem a 

Magyar TáncSport Szakszövetség keretein belül megszervezésre kerülő nyári táborozással (pl.: napközis 
tábor) kapcsolatos kérdéseik merülnének fel, keressék közvetlenül az illetékes köznevelési 

intézményt, illetve helyi önkormányzatot.  
 

A Magyar TáncSport Szakszövetség folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a fennálló 

járványügyi, egészségügyi és jogi környezetet, ennek értelmében jelen kötelező közlemény a Magyar 
TáncSport Szakszövetség további kötelező közleményének kiadásáig érvényes. 
 

A Magyar TáncSport Szakszövetség a fentiek mellett szeretné kiemelni, hogy továbbra is bízik sportolói 
és sportszakemberei fegyelmezettségében, mely jogkövető magatartás jelen helyzetben - 

embertársaink védelme érdekében - kiemelkedően fontos. 
 

 

Budapest, 2020. június 10. 

 
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnökségének a nevében: 

 

Zsámboki Marcell 

                                                                                                                                                                  elnök 
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