
SZÁMÚ MELLÉKLET 
A Magyar TáncSport Szakszövetség Pályarendszabálya 

  
Ezen pályarendszabály hatálya kiterjed a Magyar TáncSport Szakszövetség versenyrendszerében 
szervezett valamennyi versenyének (a továbbiakban: Rendezvény) helyszínéül szolgáló 

Sportkastély, 1188, BP. Kisfaludy u. 33/c.  
elnevezésű (sport)létesítmény, valamint a hozzá tartozó helyiségek (a továbbiakban együtt: Létesítmény) 
teljes területére a Rendezvény ideje alatt. 
A pályarendszabályt mindenki köteles betartani, függetlenül attól, hogy milyen célból tartózkodik a 
Rendezvény napján a Létesítmény területén. 
Aki a Rendezvény idején a Létesítmény területére belép, ezen Pályarendszabály előírásait, valamint a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) rendelkezéseit, a Magyar TáncSport 
Szakszövetség irányadó szabályzataiban foglaltakat, a biztonsági előírásokat, a katasztrófa- és 
munkavédelmi szabályokat, a Létesítmény házirendjét, továbbá a vonatkozó jogszabályokat önmagára 
nézve kötelező érvényűnek ismeri el és annak fenntartás nélkül aláveti magát. 
A Rendezvény résztvevője alatt az a természetes személy értendő, aki a Rendezvény helyszínén annak 
időtartama alatt, valamint a Rendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A  néző 
(szurkoló) résztvevőnek minősül. 
  
1. Beléptetés 
1.1. A néző a rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 
- érvényes belépőjeggyel, vagy más belépésre jogosító igazolvánnyal rendelkezik, 
- nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt, 
- nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a Rendezvény megtartását, 

továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti (pl. lőfegyver, kés, szúróeszköz, 
robbanószer stb.), amelynek birtoklását jogszabály, illetve a Rendezvényre való bevitelét a Szervező 
megtiltotta - aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a Létesítmény területére bevinni, vele 
szemben a Szervező kizárással él, 

- nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, megbotránkoztató, 
vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által 
tiltott önkényuralmi jelképet, 

- nem tanúsít olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű 
szurkolással össze nem egyeztethető; 

- nem áll a Sporttörvény 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás 
büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt, 

- tudomásul veszi, hogy a Rendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető, 
- tudomásul veszi, hogy a Létesítmény területén kizárólag a Szervező által a résztvevők részére 

meghatározott és kijelölt területre és helyiségekbe léphet be, 
- tudomásul veszi, hogy a Rendezvény ideje alatt a Szervezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását 

folyamatosan ellenőrzik, 
- tudomásul veszi, hogy a Rendezvényt saját felelősségére látogatja, 
- vállalja, hogy megfelel a Sporttörvény feltételeinek és a Magyar TáncSport Szakszövetség által előírt 

egyéb kritériumoknak. 
  
1.2. A Szervező köteles gondoskodni a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált 
átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. 
Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a Rendezvény befejezésétől számított két órán belül 
nem jelentkezik, a Szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el. 
  



2. Részvétel a Rendezvényen 
2.1. A résztvevő köteles betartani a Szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A résztvevő nem 
folytathat olyan tevékenységet, amely a Rendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a Rendezvényen 
résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy 
veszélyezteti. 
2.2. A résztvevő a 2.1. bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő személyiségi 
jogsértésért, illetve kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint köteles 
sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti 
kártérítéssel. 
2.3. A résztvevő a Rendezvény befejezésének időpontjában, valamint a Szervezőnek vagy a rendőrségnek a 
személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a 
Rendezvény helyszínét elhagyni. 
2.4. A Rendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjainak átvizsgálására a Rendezvény biztosítását végző 
rendőr és a biztosítást végző Szervező alkalmazottja vagy a Szervező is jogosult. 
  
3. Eltávolítás 
3.1. A Szervező köteles azt a résztvevőt, aki a Rendezvény megtartását, illetve mások személyi és 
vagyonbiztonságát veszélyezteti vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő vagy másokat 
megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e 
magatartások abbahagyására felszólítani. 
3.2. Ha a résztvevő a Rendezvény időtartama alatt az 1.1. bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, 
vagy a 3.1. bekezdés szerinti magatartást a Rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a Rendezvényről 
el kell távolítani. 
3.3. A rendező a Résztvevőt felszólítja a személyazonossága igazolására. Amennyiben a Résztvevő a 
felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget 
haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől 
számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a 
visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. 
3.4. Kényszerítő eszköz alkalmazására - ha törvény eltérően nem rendelkezik – a résztvevővel szemben 
kizárólag a rendőr jogosult. 
  
4. Tájékoztatás 
4.1. A Szervező – a Sporttörvény előírásaival összhangban – a Létesítmény beléptetőpontjainál jól látható 
jelen hirdetményben (pályarendszabály) határozta meg a Rendezvényen történő részvétel feltételeit és a 
magatartási szabályokat. 
  


