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I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A Magyar TáncSport Szakszövetség „A táncsport területén képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló szabályzata” – továbbiakban
Szabályzat – a 157/2004.(V.18.) Kormányrendelet 5.§-ának (6) bekezdése, illetve a
Sporttörvény 77.§ p) pontja alapján készült.
(2) A Szabályzat kötelezően alkalmazandó minden, a táncsportban a Magyar TáncSport
Szakszövetség tagjaként regisztrált sportszervezetre (sportegyesület, sportvállalkozás,
sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány), valamint azok tagjaira,
tanulóira és azokkal sportszerződéses viszonyban álló természetes személyekre, akik
sporttevékenységet végeznek.

2.§
A táncsportban a sportolók versenyekre való felkészítése, illetve egészségmegőrzése
érdekében
történő
tanfolyami
oktatás,
sportági
versenyeken
közreműködő
munkaviszonyban, egyéb jogviszonyban, illetve társadalmi munkában foglalkoztatottak közül
sportszakembernek kell tekinteni a 3.§-ban felsoroltakat.

3.§
Jelen Szabályzat alkalmazásában sportszakember az edző, a szövetségi kapitány, a
döntnök (versenytánc szakág), a versenyfelügyelő, a pontozóbíró, a számláló, a sportorvos,
a sportmasszőr, valamint a sportpszichológus.

4.§
(1) A Magyar TáncSport Szakszövetség által a 2.§-ban pontban részletezett feladatokat
ellátó sportszakembereknek az állam által elismert képzés keretében szerzett képesítéssel
kell rendelkeznie.
(2) A sportszakember köteles részt venni a Magyar TáncSport Szakszövetség által – a sport
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásának szabályairól rendelkező
kormányrendeletben meghatározottak szerint – szervezett kötelező továbbképzésben.

5.§
(1) A sportágban az edzői tevékenység működési engedélyhez (edzői licence) kötött. Az
edzői működési engedélyt és a kötelező továbbképzéseken való részvételt a Magyar
TáncSport Szakszövetség által kibocsátott edzői könyvben tartják nyilván.
(2) A képesítéssel rendelkező edzők – a bizonyítványmásolat megküldésével –
kérvényezhetik felvételüket a szakági regisztrált edzői listára és válthatják ki edzői
könyvüket.
(3) A sportágban tevékenykedő edzők az 1. számú mellékletben előírt képesítés
megszerzését követő szakági regisztrációjukkal kapják meg edzői könyvüket és működési
engedélyüket, amelyet évente megújítani szükséges.
(4) Az éves licence kiváltásának, illetve megújításának határideje adott naptári év március
31. napja. Az éves működési engedély kiadásának feltétele az éves edzői licence díj
befizetése, valamint az igénylés időpontját megelőző egy éven belül – legalább egy –
kötelező edzőtovábbképzés teljesítése. Azon sportszakemberek számára, akik adott naptári
évben szerzik meg edzői képesítésüket, az éves licence kiváltásának határideje szeptember
30. napja.
(5) Az edzői licence éves díját a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége határozza
meg, amely magában foglalja az edzői könyv kiállításának költségét is.
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6.§
A táncsport területén képesítéshez kötött tevékenységeket a Szabályzat melléklete
tartalmazza.

II. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7.§
(1) Jelen Szabályzatot a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége 141/2012.(VIII.28.)
számú határozatával fogadta el és 2012. augusztus 28-i, 2014. január 14- i, 2014.
szeptember 2-i és 2016. február 9-i ülésén, 32/2014.(I.14.), 298/2014.(IX.2.) és /2016.(II.9.)
számú határozatával módosította. A Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2012.
szeptember 1., a 2014. január 14-én elfogadott módosítások 2014. január 15-én, a 2014.
szeptember 2-án elfogadott módosítások 2015. január 1-én, a 2016. február 23-án elfogadott
módosítások 2016. február 24-én lépnek hatályba. A 2020. január 7-én elfogadott
módosítások 2020. január 8-án lépnek hatályba.
(2) Az akrobatikus rock’n’roll sportszervezetekben korábban megszerzett sportoktatói
képesítéssel – már a jelen Szabályzat hatálybalépésének időpontját megelőzően is,
igazolható módon – tevékenykedő sportszakemberek 2013. szeptember 1-ig mentesülnek a
Melléklet 1.2. és 1.3. pontjában szereplő szabályozások teljesítése alól.
(3) A Melléklet 2.2. pont – pontozóbírókra vonatkozó – szabályozásait a pontozóbírói
tagfelvételüket a jelen Szabályzat hatálybalépését követően kérvényező sportszakemberek
esetében kell alkalmazni.
(4) Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 2005. szeptember 27-én elfogadott „A
Magyar TáncSport Szakszövetség – A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló szabályzata” hatályát veszti.
(5) A Melléklet 2.2.1. pont szabályozásai 2021. január 1-jétől kerülnek alkalmazásra.
Budapest, 2020. január 8.

Zsámboki Marcell, elnök
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MELLÉKLET
a táncsport területén képesítéshez kötött tevékenységekről
TEVÉKENYSÉG

KÉPESÍTÉSI KÖR

1. TÁNCSPORT EDZŐ

1.1.1.
1.1.2.

1.1. VÁLOGATOTT KERET EDZŐ
szövetségi kapitány (versenytánc)
szövetségi kapitány (akrobatikus rock’n’roll)
1.2. SPORTSZERVEZETI EDZŐ
1.2.1. versenytánc szakágban
1.2.2. akrobatikus rock’n’roll szakágban
1.3. SPORTSZERVEZETI SEGÉDEDZŐ
1.3.1. versenytánc szakágban
1.3.2. akrobatikus rock’n’roll szakágban

táncpedagógus (f), szakedző (f)
táncpedagógus (f), szakedző (f), sportedző (k)
táncpedagógus (f), szakedző (f), sportedző
(a sportág megjelölésével) (k)
táncpedagógus (f), szakedző (f), sportedző
(a sportág megjelölésével) (k)
sportoktató (a sportág megjelölésével) (a),
asszisztensi vizsga, táncos és próbavezető (f)
sportoktató (a sportág megjelölésével) (a)

A sportszervezeti segédedző kizárólag a sportszervezeti edző (ld. 1.2.) irányítása mellett végezhet
sporttevékenységet.
2. VERSENYVEZETŐ TESTÜLET TAGJA
2.1. DONTNÖK, VERSENYFELÜGYELŐ
2.1.1. döntnök és versenyfelügyelő (versenytánc)

2.1.2. versenyfelügyelő (akrobatikus rock’n’roll)
2.1.3. versenyfelügyelő
(akrobatikus rock’n’roll alternatív szakterület)
2.2. PONTOZÓBÍRÓ
2.2.1. pontozóbíró (versenytánc)
2.2.2. pontozóbíró (akrobatikus rock’n’roll)

táncpedagógus (f), szakedző (f)
sportedző (a sportág megjelölésével) (k)
sportoktató (a sportág megjelölésével) (a),
végzettség, valamint döntnöki, versenyfelügyelői
vizsga együttes megléte
táncpedagógus (f), szakedző (f),
sportedző (a sportág megjelölésével) (k) végzettség,
valamint versenyfelügyelői vizsga együttes megléte
pontozóbírói, számlálóbírói és versenyfelügyelői
vizsga együttes megléte
táncpedagógus (f), szakedző (f),
sportedző (a sportág megjelölésével) (k) végzettség,
valamint pontozóbírói vizsga
táncpedagógus (f), szakedző (f),
sportedző (a sportág megjelölésével) (k) végzettség,
valamint pontozóbírói vizsga

2.2.3. pontozóbíró
(akrobatikus rock’n’roll alternatív szakterület)

pontozóbírói vizsga

2.3. SZÁMLÁLÓ
2.3.1. Számláló (versenytánc)
2.3.2. Számláló (akrobatikus rock’n’roll)

számlálói vizsga
számlálói vizsga

3. SPORTEGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER
versenyeken, szövetségben, szakosztályokban vagy
sportszervezetekben foglalkoztatott sportorvos,
sportpszichológus, sportmasszőr

az egyes tevékenységekhez tartozó 157/2004.(V.18.)
Kormányrendeletben meghatározott képesítés

Jelmagyarázat
a = alapfokú iskolai végzettségre épülő középszintű szakképesítés,
k = középfokú képesítés,
f = felsőfokú szakképzettség
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