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1.

Döntnöki munkára vonatkozó szabályok

1.1

Az MTáSZ Alapszabálya értelmében az Autentikus, Modern és Divattánc Szakágért
felelős igazgató jogosult előterjesztést készíteni a Döntnökök és Versenyfelügyelők
vizsgáztatásáról, valamint jogosult dönteni a Döntnökök és Versenyfelügyelők
kijelöléséről.

1.2

A döntnök minden versenyen a legfőbb döntéshozó.

1.3

Döntése a helyszínen megfellebbezhetetlen, az ellen a verseny után, a VSZ-okban
foglaltak szerint óvás nyújtható be.

1.4

Az Autentikus, Modern és Divattánc Szakág hivatalos versenyein döntnöki feladat
ellátására csak olyan személy jelölhető ki, aki:

1.5

a)

befejezte amatőr versenyzői pályafutását

b)

sikeresen teljesítette az adott naptári évre meghirdetett MTáSZ döntnöki,
versenyfelügyelői vizsga követelményeit

c)

rendelkezik az adott naptári évre érvényes döntnöki, versenyfelügyelői licence-szel

d)

részt vett az adott naptári év összes versenyfelügyelői, döntnöki továbbképzésén:
maximum 2 elméleti és 1 gyakorlati képzés

e)

rendelkezik kapcsolattartásra alkalmas aktív email címmel, valamint otthoni vagy
mobil internet hozzáféréssel, amely biztosítja, hogy a megadott email címen
keresztül folyamatosan elérhető (felkéréseket tud fogadni, képes kommunikálni az
MTáSZ tisztségviselőivel és a versenyrendezőkkel, továbbá jelentését ennek
segítségével meg tudja küldeni)

f)

eddigi szakmai munkájával (pontozóbírói, számlálóbírói és döntnöki) a szakma
bizalmát élvezi, megfelelő ismertséggel és elismertséggel bír

g)

munkájában a rendszeres ellenőrzés nem talál olyan súlyos hibát, amely a
döntnöki működésből való időszakos, vagy végleges kizárással jár.

h)

az autentikus, modern és divattánc, vagy versenytánc területén már korábban
rendelkezett döntnöki licensszel, engedéllyel.

Döntnökkel szemben támasztott követelmények:
a)

Teljes mértékben és összefüggésében ismeri a mindenkor érvényes VSZ-t, az
MTáSZ összes szabályzatát (PSz Szabályzat, Etikai Kódex, Fegyelmi
Szabályzat, Dopping Szabályzat, Igazolási- Átigazolási és Nyilvántartási
Szabályzat), ill. a WDSF mindenkori előírásait és azokat maradéktalanul betartja
és legjobb tudása szerint be is tartatja;

b)

Köteles az Autentikus, Modern és Divattánc Szakág által szervezett döntnöki,
illetve versenyfelügyelői továbbképzéseken megjelenni. A távolmaradást indokolt
esetben az Autentikus, Modern és Divattánc Szakágért felelős igazgató az
Elnökség jóváhagyásával engedélyezheti. Az igazolatlan távolmaradás a
döntnöki jogosultság automatikus megvonását eredményezi. A gyakorlati
képzésről történő hiányzás esetén a következő évre érvényes döntnöki,
versenyfelügyelői licence kiváltásának feltétele az érintett (következő) naptári
évre meghirdetett döntnöki, versenyfelügyelői vizsga követelményeinek sikeres
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teljesítése MTáSZ Autentikus- Modern és Divattánc Szakág döntnöki és
versenyfelügyelői munkára vonatkozó szabályzata;
c)

1.6

Klubközi versenyeken és a kiemelt versenyeken is egyaránt a döntnök kötelező
viselete:
-

Urak: fekete öltöny, fehér ing, nyakkendő, fekete öltöny cipő.

-

Hölgyek: fekete kosztüm (nadrággal
szoknyával), fehér blúz, kosztüm cipő;

vagy

legalább

térdig

érő

d)

A verseny előtt, alatt és után – hivatalos megnyilvánulásainak kivételével
semmiféle nyilvános formában nem tehet megjegyzést, ill. nem nyilváníthat
véleményt a versenyzők teljesítményéről;

e)

A verseny előtt és alatt alkohol és egyéb tudatmódosító szer fogyasztása nem
engedélyezett.

A döntnök feladata
1.6.1 A Döntnök feladata a verseny megkezdése előtt:
a)

Legkésőbb 2 nappal a verseny napja előtt a megküldött rajtlista alapján átnézi a
számára kötelezően elküldött, perces bontásban elkészített forgatókönyvet és
arról egyeztet az Autentikus, Modern és Divattánc Szakágért felelős igazgató,
valamint a rendezővel.

b)

A verseny forgatókönyv szerinti kezdési időpontja előtt min. 1 órával köteles a
helyszínen megjelenni és a rendezőnél jelentkezni. Ennek elmaradását a
rendező jelenteni köteles az Autentikus, Modern és Divattánc Szakágért felelős
igazgatónak.

c)

Ellenőrzi az öltözők, mellékhelyiségek állapotát, illetve komfortját.

d)

Meggyőződik a helyszíni nevezés zavartalanságának és folyamatosságának
biztosításáról, egyezteti a versenykönyvek ellenőrzésének szempontjait a
helyszíni regisztrációt lebonyolítókkal.

e)

Meggyőződik arról, hogy a számlálóbíró(k) és a számláló program készen áll-e a
verseny megkezdéséhez, és a verseny ideje alatt folyamatosan felügyeli
munkájukat.

f)

Meggyőződik arról, hogy a versenyorvos jelen van a színpadbejárás
megkezdésekor, majd a verseny ideje alatt végig a helyszínen tartózkodik.

g)

Ellenőrzi, hogy a versenytér megfelelően megvilágításra került-e.

h)

Meggyőződik a versenyvezető testület részére rendelkezésre álló öltöző és VIPszoba nyitva tartásáról és ellenőrzi azok állapotát.

i)

Ellenőrzi a zeneszolgáltatást, meggyőződik arról, hogy a versenytér megfelelően
be van hangosítva, és megbeszéli a zenei felelőssel, hogy minden versenyző
zenéje feltöltésre vagy leadásra került-e, valamint a rajtlistának megfelelően be
van –e rendezve sorrendbe.

j)

Ellenőrzi a versenyvezetői testület számára elkülönített részt, és az optimális
munkakörülmények biztosítása érdekében meggyőződik róla, hogy a terület
megfelelően el van zárva az illetéktelen személyek elől. Különös figyelmmel kell
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lennie a számlálóbíró(k) megfelelő elhelyezésére, amelynek biztosítani kell, hogy
a verseny ideje alatt velük csak a nevezésnél közreműködő rendezők, a szakmai
vezető és a döntnök kommunikálhasson.
k)

Ellenőrzi az eredmények folyamatos kifüggesztését, vagy amennyiben a
helyszínen biztosított eredmény-kijelző tábla, folyamatosan ellenőrzi annak
megfelelő működését.

l)

A napi program (vagy az aktuális blokk) megkezdése előtt szúrópróba-szerűen
ellenőrzést hajt végre a versenykönyvek között. MTáSZ Autentikus, Modern és
Divattánc Szakág döntnöki és versenyfelügyelői munkára vonatkozó szabályzata
szerint

m)

Ellenőrzi a verseny terület méretét és minőségét az egész verseny ideje alatt,
szükségképpen takarítást rendel el.

n)

Ellenőrzi a versenyvezető testület hiánytalan jelenlétét.

o)

Megbeszéli a rendezővel a verseny(nap) menetét, azt jóváhagyja, illetve az általa
szükségesnek tartott változtatásokat előírja, folyamatosan ellenőrzi.

p)

Nem engedi rajthoz állni azon versenyzőket, akik a VSZ bármely pontja ellen
vétettek.

q)

Pontozóbírókkal kapcsolatos feladatok:
1. Meggyőződik arról, hogy minden kijelölt pontozóbíró a helyszínen tartózkodik,
amennyiben valamely pontozóbíró hiányzik, gondoskodik az aktuális
pontozóbírói lista alapján helyettesítőről, ha ez nem sikerül, végső megoldásként
ő áll be pontozóbírónak.
2. Legalább tizenöt perccel a verseny megkezdése előtt megtartja a
versenyvezető testület megbeszélését, amelynek során tájékoztatja őket:
• röviden a napi programról, valamint az összes olyan körülményről, ami
aznapi munkájukat érinti,
• hogy legkésőbb öt perccel a verseny kezdete előtt gyülekezniük kell a
versenyvezető testület részére elzárt területen,
• hogy a verseny szüneteiben kizárólag a pontozóbírói szobában vagy a
pontozók részére elkülönített részen tartózkodhatnak,
• hogy különösen ügyeljenek az etikai kódex előírásaira (különösképpen
arra, hogy a verseny ideje alatt – a szakmai vezető és a döntnök
kivételével – senkivel sem beszélgethetnek, nem tehetnek senkire
megjegyzéseket és nem használhatnak mobiltelefont),
• felhívja a figyelmet mobiltelefon és egyéb multimédiás eszközök
használatának tilalmára, • konkrét javaslatot tesz a pontozók
elhelyezkedésére a parketta körül.

1.6.2 A Döntnök feladata a verseny közben:
a)

A legszükségesebbeket és a szüneteket kivéve lehetőség szerint végig
tartózkodjon a teremben, ahol a verseny zajlik.
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b)

Minden néző, versenyző, versenyvezető testületi tag által közölt problémát
legjobb tudása szerint, a lehető legrövidebb időn belül igyekezzék megoldani.

c)

A tudomására jutott legapróbb szabálytalanság esetén is haladéktalanul köteles
intézkedni a szabálytalanság megszüntetéséről, szabálytalanság észlelése
esetén köteles a szabálytalanságot vétőt figyelmeztetni. A szabálytalanság
ismétlődése esetén, amennyiben a verseny hivatalos résztvevője követi el,
kizárhatja, egyéb esetekben a szabálytalanság megszűnéséig a versenyt
megállíthatja, átmenetileg felfüggesztheti vagy végleg berekesztheti, ill. annak
pontszerző jellegét megszüntetheti.

d)

Ellenőrzi a tovább jutottak létszámát, és meggyőződik róla, hogy a továbbjutó
párosokat megfelelően informálták-e a következő fordulóba jutás tényéről.

e)

Megbizonyosodik róla, hogy minden páros a körbeosztásban meghatározott
körben táncol.

f)

A szünetekben ellenőrzi a számlálók munkáját.

g)

Ellenőrzi a pontozóbírók elhelyezkedését a pontozási terület mellett felállított
pontozóbírók helyét. A pontozók egyenlő távolságra helyezkedjenek el, olyan
mértékben, hogy egymással ne legyenek képesek kommunikálni és ne lássanak
bele egymás pontozóbírói lapjaiba.

1.6.3 A döntnök feladata a versenyt követően:

1.7

1.8

a)

Ellenőrzi a verseny pontozását, a kirívó pontozások előfordulását a döntnöki
jelentésben rögzíti.

b)

A versenyt követő három napon belül elkészíti jelentését (szabályszerűen géppel
kitölti a „döntnöki jelentés” nyomtatványt) és azt megküldi az MTáSZ Autentikus,
Modern és Divattánc Szakágáért felelős igazgatójának. Amennyiben e pontban
megfogalmazott szabálynak nem tesz eleget, az utolsó döntnöki munkájától
számított elkövetkezendő egy évben nem kerülhet kijelölésre.

c)

Amennyiben a pontozás során az adatbevitel nem elektronikus formában
történik, tájékoztatja a verseny szervezőjét, hogy az eredeti pontozólapokat a
versenyt követő 5 évig meg kell őriznie.

A döntnöki figyelmeztetés módja:
a)

A műsorvezető a döntnök jelzése alapján jól érthető módon ismerteti a verseny
résztvevőivel a figyelmeztetett pár(ok) rajtszámát. A figyelmeztetés kapcsán
felmerülő kérdések tisztázása minden esetben a szakmai munkára elkülönített
területen történik

b)

A figyelmeztetés lehetőség szerint egyértelmű, lényegre törő és tömör legyen.

A kizárás módja:
a)

A műsorvezető a döntnök jelzése alapján jól érthető módon ismerteti a verseny
résztvevőivel a kizárt pár(ok) rajtszámát. A kizárás kapcsán felmerülő kérdések
tisztázása minden esetben a szakmai munkára elkülönített területen történik

b)

A versenyző nem folytathatja tovább a versenyt, visszakapja versenykönyvét,
amelyben beírásra kerül a kizárás ténye. Az adott versenyért sem pontszám, sem
pedig versenyszám nem kerül bejegyzésre
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c)

A döntése a helyszínen megkérdőjelezhetetlen, fellebbezhetetlen, az ellen a
verseny után a VSZ-ben foglaltak szerint óvás nyújtható be

d)

Amennyiben a kizárás versenyszabály megsértése (akrobatika, emelés nem a
stílusnak és a korosztálynak megfelelő) miatt történt, a versenyt követő az
MTáSZ Irodáján keresztül a kizárt táncos tagszervezete írásban megkapja a
kizárás okát tartalmazó MTáSZ Autentikus, Modern és Divattánc Szakág
döntnöki és versenyfelügyelői munkára vonatkozó szabályzata értékelő
jegyzőkönyv/nyomtatvány adott produkcióra vonatkozó másolatát. A helyszínen
csak a verseny szüneteiben vagy a verseny végeztével kérhető indoklás.

1.9

A döntnöki munka során természetszerűleg felmerülő (eddig nem tisztázott, ill. nem
egységesen értelmezett szabálypontok, kérdések, újonnan, váratlanul jelentkező
eseteket) problémákat a döntnöki jelentésben kell észrevételezni. A döntnöki
konzultációkon történik az észrevételek megbeszélése, azok értelmezése és az
egységes állásfoglalás kialakítása (pl. ruhaszabály, figurakatalógus vagy a verseny
közben előforduló helyzetek, észrevételek).

2.

Versenyfelügyelői feladatokra vonatkozó szabályok

2.1

MTáSZ Autentikus, Modern és Divattánc Szakághivatalos versenyeinek
versenyfelügyelői testülete Az MTáSZ minden érvényes licence-szel rendelkező
döntnöke egyben versenyfelügyelői feladatok ellátására is kijelölhető. Az MTáSZ
Alapszabálya értelmében az Autentikus, Modern és Divattánc Szakágért felelős igazgató
jogosult előterjesztést készíteni a Döntnökök és Versenyfelügyelők vizsgáztatásáról,
valamint jogosult dönteni a Döntnökök és Versenyfelügyelők kijelöléséről.

2.2

Az MTáSZ minden hivatalos versenyére ki kell jelölni egy versenyfelügyelőt.

2.3

A Autentikus- Modern és Divattánc Szakág hivatalos versenyein versenyfelügyelői
feladat ellátására csak olyan személy jelölhető ki, aki:
a)

befejezte amatőr versenyzői pályafutását;

b)

sikeresen teljesítette az adott naptári évre meghirdetett MTáSZ döntnöki,
versenyfelügyelői vizsga követelményeit;

c)

rendelkezik az adott naptári évre érvényes döntnöki, versenyfelügyelői licenceszel;

d)

részt vett az adott naptári év összes versenyfelügyelői,
továbbképzésén: maximum 2 elméleti és 1 gyakorlati képzés;

e)

rendelkezik kapcsolattartásra alkalmas aktív email címmel, valamint otthoni vagy
mobil internet hozzáféréssel, amely biztosítja, hogy a megadott email címen
keresztül folyamatosan elérhető (felkéréseket tud fogadni, képes kommunikálni
az MTáSZ tisztségviselőivel és a versenyrendezőkkel, továbbá jelentését ennek
segítségével meg tudja küldeni);

f)

eddigi szakmai munkájával (pontozóbírói, számlálóbírói és döntnöki) a szakma
bizalmát élvezi, megfelelő ismertséggel és elismertséggel bír;

7

döntnöki

MTáSZ Autentikus- Modern és Divattánc Szakág Döntnöki feladatok ellátásáról szóló
szabályzata

2.4

g)

munkájában a rendszeres ellenőrzés nem talál olyan súlyos hibát, amely a
döntnöki és versenyfelügyelői működésből való időszakos, vagy végleges
kizárással jár.

h)

A szabályzat hatálybalépése előtt már versenyfelügyelői feladatokat ellátó
színpadi, művészi táncok versenyfelügyelői regisztrációja külön kérvény
benyújtása nélkül automatikusan érvényben marad. A versenytánc szakterületen
regisztrált versenyfelügyelő külön kérvény alapján kérheti az elnökségtől
felvételét a színpadi, művészti táncok szakterületének versenyfelügyelői közé.
Az elnökség sikeres vizsga letételét írhatja elő a licensz kiadásához.

A Versenyfelügyelő feladata és vele szemben támasztott legfőbb követelmények:
a)

A különböző táncnemek, korosztályok,
előírásainak maradéktalan betartatása;

b)

a versenyző koreográfiáinak versenyszabályok szerinti ellenőrzése, amennyiben
szükséges, a szabálytalanság szabályok szerinti jelzése;

c)

a versenyző ruházatának a versenyszabályzat szerinti ellenőrzése, amennyiben
szükséges, a szabálytalanság szabályok szerinti jelzése;

d)

egyes táncnemek, korosztályok, kategóriák WDSF általi szabályzatának
naprakész ismerete;

e)

teljes mértékben és összefüggéseiben ismeri a MTáSZ Autentikus, Modern és
Divattánc Szakág Versenyszabályzatait;

f)

köteles az Autentikus, Modern és Divattánc Szakág által szervezett döntnöki,
illetve versenyfelügyelői továbbképzéseken megjelenni. A távolmaradást indokolt
esetben az Autentikus, Modern és Divattánc Szakágáért felelős igazgató az
Elnökség jóváhagyásával engedélyezheti. Az igazolatlan távolmaradás a
versenyfelügyelői jogosultság automatikus megvonását eredményezi. A
gyakorlati képzésről történő hiányzás esetén a következő évre érvényes
döntnöki, versenyfelügyelői licence kiváltásának feltétele az érintett (következő)
naptári évre meghirdetett döntnöki, versenyfelügyelői vizsga követelményeinek
sikeres teljesítése.

g)

A verseny alatt a verseny egész területén (aktív küzdőtér, öltözők, parkoló, stb…)
a Versenyfelügyelővel bármilyen kommunikációt csak a verseny Döntnöke
kezdeményezhet. Kivételt képez, a bírói szobában, a pihenő időben folytatott
kommunikáció h. köteles az első őt érintő első versenyszám kezdete előtt
legalább 30 perccel a helyszínen megjelenni

h)

A Versenyfelügyelőre a Döntnökökre vonatkozó öltözködési szabályok az
irányadók

i)

köteles a Döntnök által megküldött versenyjelentés érintő részeit átnézni, az
észlelt hibákat a verseny döntnökének, illetve az MTáSZ Autentikus, Modern és
Divattánc Szakágáért felelős igazgató írásban jelezni.
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3.

Díjak, költségtérítések

3.1

Tiszteletdíjak:
3.1.1 Döntnökök díjazása klubközi és kiemelt versenyek esetén
a)

a döntnökök esetében a pontozóbírói tiszteletdíj alapját képező időtartamot
legalább 1 órával növelni kell (pl.: így a legfeljebb 6 órás klubközi, ill. kiemelt
verseny esetén a döntnök tiszteletdíja számlás kifizetés esetén legalább 23 000
Ft + ÁFA, 6 óra után minden megkezdett óra kiegészítő díja 3.000 Ft + ÁFA

b)

megbízási szerződés alapján történő bérszámfejtés esetén legalább bruttó
23.000 Ft (6 órás időtartamig), 6 óra után minden megkezdett óra kiegészítő díja
bruttó 3.000 Ft.

3.1.2 Versenyfelügyelők díjazása klubközi és kiemelt versenyek esetén a. számlás
kifizetés esetén 20.000 Ft + ÁFA (6 órás időtartamig), 6 óra után minden
megkezdett óra kiegészítő díja 3.000 Ft + ÁFA b. megbízási szerződés alapján
történő bérszámfejtés esetén bruttó 20.000 Ft (6 órás időtartamig), 6 óra után
minden megkezdett óra kiegészítő díja bruttó 3.000 Ft.
3.2

Versenyvezető testület tagjai számára a tiszteletdíjon felül ténylegesen felmerült
útiköltségüket az alábbiak szerint kell kifizetni:
a)

Amennyiben az utazáshoz használt gépjármű tulajdonosa a kiküldött személy
(vagy annak vele együtt élő házastársa, közeli hozzátartozója: szülő, gyerek,
testvér), az útiköltség kiküldetési rendelvény alapján, a NAV norma szerinti
üzemanyagáron kerül kifizetésre. A futott kilométert útvonaltervező alapján kell
meghatározni a lakóhely és a célállomás közötti legrövidebb útvonal alapján.

b)

Amennyiben az utazáshoz használt gépjármű tulajdonosa nem a kiküldött
személy (vagy annak vele együtt élő házastársa, közeli hozzátartozója: szülő,
gyerek, testvér), az útiköltség kiszállási díjról kiállított számla ellenében kerül
kifizetésre. A bruttó kifizetés összege megegyezik az 4.2.a pontban szereplő
eljárás alapján számított útiköltség összegével.

c)

Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén az útiköltség a
tömegközlekedési szolgáltató által a Rendező nevére – 2. osztályra szóló jegyről
– kiállított számla alapján kerül kifizetésre.

d)

A döntnök útiköltségét a rendező, versenyfelügyelő útiköltségét az MTáSZ fizeti.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzat által nem érintett kérdésekben a MTáSZ Autentikus, Modern és Divattánc
Szakág Versenyszabályzatai, illetve az MTáSZ egyéb szabályzatai az irányadóak. Az a
Döntnök, illetve Versenyfelügyelő, aki vét az e szabályzatban megfogalmazott pontok
bármelyike ellen, szabálysértést követ el, ellene fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
Jelen szabályzatot az MTáSZ elnöksége 393/2021(X.28) számú határozattal fogadta el, a
szabályzat hatályba lépésének ideje: 2021. november 1.

Budapest, 2021. október 28.

Zsámboki Marcell István
elnök
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