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A Magyar TáncSport Szakszövetség (továbbiakban MTáSZ) elnöksége a Sportról szóló
2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.), módosításáról szóló 2016. évi CXIX. törvény
(továbbiakban: Módtv.), valamint az Alapszabály 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a vele
tagsági viszonyban álló sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola valamint utánpótlásnevelést végző alapítvány (továbbiakban: sportszervezet) táncsportban versenyző,
sporttevékenységet folytató tagja, illetve a sportszervezettel szerződéses vagy tanulói
jogviszonyban álló versenyző (továbbiakban: versenyző) igazolásával (nyilvántartásba
vételével), átigazolásával, versenyengedély megadásával összefüggésben a következő
szabályzatot hozza létre:
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
(1) Az MTáSZ Igazolási-, átigazolási és nyilvántartási szabályzatának (továbbiakban:
Szabályzat) hatálya kiterjed az MTáSZ
a) tagjaira,
b) igazolt és igazolandó magyar és külföldi állampolgárságú versenyzőire,
c) tisztségviselőire, a titkárság nyilvántartási, igazolási, átigazolási ügyekben
eljáró alkalmazottaira.
Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki az MTáSZ szabadidősport versenyeinek
résztvevőire. Az MTáSZ szabadidősport versenyein induló sportolók nyilvántartásának
szabályairól külön szabályzatban kell rendelkezni.
(2) Az MTáSZ hivatalos szakági versenynaptárában szereplő versenyeken csak e
Szabályzat alapján igazolt (nyilvántartott), érvényes és hatályos versenykönyvvel,
versenyengedéllyel rendelkező versenyzők vehetnek részt.
1. §
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
(1)

A versenyző az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett,
vagy engedélyezett versenyeken vagy versenyrendszerben részt vesz. A versenyző a
sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha az adott
versenyévadra érvényes versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyző amatőr vagy
hivatásos lehet.

(2)

Hivatásos versenyző az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen
folytat sporttevékenységet. A tánc sportágban hivatásos versenyző a Stv. 8-11. §-a
szerint szabályozott jogviszony keretében sportegyesülettel vagy sportvállalkozással
munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel rendelkezik. Hivatásos versenyző
sportegyesületben sporttevékenységet végezhet, tekintettel arra, hogy ezt az MTáSZ
szabályzata lehetővé teszi.

(3)

Minden olyan versenyző, aki nem hivatásos versenyző, amatőr versenyzőnek minősül.
A tánc sportágban amatőr versenyző kizárólag a Stv. 5-7. §-a szerint szabályozott
jogviszony keretében, sportegyesület tagjaként vagy sportszerződés alapján
sportvállalkozásban, illetve sportiskola tanulói jogviszonya alapján sportolhat. A tánc
sportágban sportszerződés csak határozott időre, de legfeljebb 1 naptári évre, a
versenyszezon végéig - legfeljebb december 31. napjáig - köthető.

(4)

A tánc sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek: sportegyesületek,
vagy sportvállalkozások, utánpótlás-nevelést végző alapítványok, illetve sportiskolák (a
továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek.
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(5)

A sportegyesület a Stv. 16-17. §-a szerint működő szervezet.

(6)

Sportvállalkozás a Stv. 18. §-a szerint működő gazdasági társaság.

2. §
IGAZOLÁSI SZABÁLYOK
(1)

Igazolt versenyző lehet az a természetes személy, aki az MTáSZ valamely
tagszervezetének tagja, tanulója vagy a tagszervezettel hatályos sport-, munka- vagy
megbízási szerződése van.

(2)

A versenyzők igazolását a versenyző és sportszervezete közös, írásbeli kérelmére az
MTáSZ végzi. A kérelmet az MTáSZ hivatalos versenyengedély-kérő lapján kell
benyújtani. Az MTáSZ az igazolás elvégézését megelőzően kérheti az igénylőlapon
feltüntetett adatok hitelességének igazolását.

(3)

Amennyiben a versenyző egy naptári évben az MTáSZ különböző szakágaiban is
versenyezni kíván, legfeljebb négy olyan sportszervezethez igazolható le jelen
szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével, amelyek közül egyik sem tagja a
másik szakágnak. Az igazolt versenyző részére szakáganként egy-egy versenykönyvet
és egy-egy versenyengedélyt kell kiadni.

(4)

A sorszámmal ellátott versenykönyv és versenyengedély tartalmazza az igazolással
összefüggő adatokat.

3. §
A VERSENYKÖNYV
(1)

A versenykönyv az MTáSZ hivatalos okmánya.

(2)

A versenykönyv díját minden naptári évre az elnökség határozza meg.

(3)

A versenykönyv – függetlenül attól, hogy ki vásárolja meg – kiadás után a versenyző
birtokában marad.

(4)

Fegyelmi eljárás, illetve büntetőeljárás kezdeményezhető az ellen, aki a
versenykönyvbe valótlan adatokat jegyez, jegyeztet be, vagy az abban lévő adatokat
meghamisítja, meghamisításukra hív fel.

(5)

A versenykönyvbe bármit bejegyezni az MTáSZ illetékesének, a versenyző
tagszervezeti képviselőjének, a sportorvosnak és a versenyeken a versenyvezetői
testület arra illetékes tagjának lehet.

(6)

A versenykönyvet a versenyzőtől adategyeztetés, illetve adatbejegyzés idejére vagy
versenyen történő nevezés, illetve a verseny idejére lehet csak elvenni (kivétel:
fegyelmi eljárás). A versenyző írásbeli hozzájárulása alapján versenykönyve
kezelésével tagszervezeti képviselője is megbízható. Amennyiben a versenyző

4

versenykönyve betelik, vagy írásbeli hozzájárulását visszavonja, versenykönyvét
tagszervezeti képviselője azonnali hatállyal köteles visszaszolgáltatni számára.
(7)

Csak olyan versenykönyvvel lehet versenyre nevezni, illetve versenyen rajthoz állni,
a) amely szabályosan és jól olvashatóan van kitöltve,
b) amelyikben benne van a versenyző arcképe,
c) amelyikből kitűnik, hogy a versenyző az MTáSZ melyik tagszervezetének
tagja,
d) amelyben érvényes és szabályos sportorvosi engedély van,
e) amelyből egyértelműen megállapítható a versenyző személyazonossága,
korosztálya, versenyosztálya és partnere (partnernője) neve. A formációs
versenyzők versenykönyvét ’formációs táncos’ megnevezéssel kell ellátni. Ez
alól kivételt képeznek az egyéni kategóriák.

(8)

A versenyzőnek a tagszervezethez való tartozása csak akkor hitelesen igazolt, ha az
adott rovat jól olvashatóan és egyértelműen van kitöltve; továbbá azt a tagszervezet
képviselője saját kezűleg aláírta. Nem lehet elfogadni az aláírás helyett csak a
tagszervezet bélyegzőjét.

(9)

Új versenykönyv igénylését versenyengedély-kérő lapon kell bejelenteni az MTáSZ
titkárságának.

(10)

Az adatlap tartalmazza:
a) a versenyző személyi adatait (név, születési hely és idő, édesanyja neve,
lakcím, e-mail cím),
b) a versenyző partnerének nevét vagy a formációs táncos megjelölést, kivéve,
ha a versenyző egyéni kategóriában versenyez,
c) a versenyző tagszervezetének nevét,
d) a versenyző aláírását (18 év alatti versenyző esetében a törvényes képviselő
aláírását is),
e) a tagszervezet képviselőjének aláírását,
f) a versenyző 4x3 cm-es méretű színes vagy fekete-fehér fényképét, mely nem
lehet régebbi 3 hónapnál.

(11)

A versenykönyvet az MTáSZ illetékese hitelesíti.

(12)

A versenykönyv kötelező tartalma:
a) a versenyző tagszervezetének neve, székhelye, tagszervezeti képviselő
aláírása és pecsétje,
b) a versenyző személyazonossága (személyes adatok, arckép),
c) a versenyző partnerének személye vagy a formációs táncos megjelölés,
kivéve, ha a versenyző egyéni kategóriában versenyez
d) a versenyző korosztálya,
e) a versenyző versenyosztálya
f) versenyeredmények bejegyzésére szolgáló rovat,
g) sportorvosi engedély bejegyzésére szolgáló rovat,
h) átigazolás bejegyzésére szolgáló rovat,
i) hivatalos bejegyzésekre szolgáló rovat
j) versenyengedélykártya elhelyezésére szolgáló tartótok.

(13) Az elveszett, ellopott, sérült vagy megrongálódott versenykönyvek pótlására az új
könyvek igényléséhez alkalmazott nyomtatványt kell kitölteni.
(14) Az elveszett versenykönyvek pótlásához csatolni kell a partner(nő) versenykönyvének
fénymásolatát, a sportszervezet vezetőjének hitelesítő aláírásával. Amennyiben a
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versenyző formációs csapat tagjaként vagy egyéni kategóriában versenyez vagy
partnerének/partnerőjének versenykönyve is elveszett, megsérült, megrongálódott vagy
ellopták, a kérelemhez a tagszervezeti képviselő nyilatkozatát kell csatolni, amelyben
igazolja a versenyző versenyosztályát, versenykategóriáját, pontszámát.
(15) Az elveszett vagy sérült, megrongálódott versenykönyv pótlásáért pótdíjat kell fizetni.
Amennyiben a versenykönyv lopás, rablás vagy természeti katasztrófa miatt tűnt el
illetve vált használhatatlanná, a rendőrségi vagy biztosítási jegyzőkönyv hitelesített
másolatának csatolásával lehet kérvényezni a pótdíj elengedését. A kérelem
jóváhagyása esetén a versenykönyv pótlásáért a versenykönyv kiállításának normál
díját kell kifizetni.
(16) A pótdíj összege a mindenkori új versenykönyv árának a háromszorosa.
(17) Az ismételten kiállított versenykönyvben fel kell tüntetni, hogy „Másolat”, és fel kell
benne jegyezni az eljárás időpontját.
4. §
A VERSENYENGEDÉLY
(1)

A versenyengedély naptári évre szól, január 1-től december 31-ig érvényes.

(2)

A versenyengedély éves díját minden naptári évre az elnökség határozza meg.

(3)

A versenyengedély kiadását a sportszervezet és a versenyző közös, írásbeli kérelmére
az MTáSZ titkársága végzi.

(4)

A versenyengedély igénylése az
versenyengedély-kérő lapon történik.

(5)

A 2. § (3) bekezdés szerinti
versenyengedélyt kiállítani.

(6)

A versenyengedély kötelezően tartalmazza:
a) a versenyző nevét, születési helyét és idejét, arcképét,
b) tagszervezetének megnevezését,
c) az engedély érvényességi idejét,
d) az engedély egyedi nyilvántartási számát.

(7)

Az elveszett, ellopott, sérült vagy megrongálódott versenyengedélyek pótlására az új
versenyengedélyek igényléséhez alkalmazott nyomtatványt kell kitölteni.

(8)

Az elveszett, ellopott vagy sérült, megrongálódott versenyengedély pótlásáért pótdíjat
kell fizetni. Amennyiben a versenyengedély lopás, rablás vagy természeti katasztrófa
miatt tűnt el, illetve vált használhatatlanná, a rendőrségi vagy biztosítási jegyzőkönyv
hitelesített másolatának csatolásával lehet kérvényezni a pótdíj elengedését. A kérelem
jóváhagyása esetén a versenyengedély pótlásáért a versenykönyv kiállításának normál
díját kell kifizetni.

(9)

A pótdíj összege a mindenkori új versenyengedély ára.

MTáSZ

esetben a

titkárságára
versenyzőnek

benyújtott

hivatalos

szakáganként

kell

(10) Az ismételten kiállított versenyengedélyen fel kell tüntetni, hogy „Másolat”, és fel kell
benne jegyezni az eljárás időpontját.
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(11) Az MTáSZ a Sportszervezetek részére a nemzeti sportinformációs rendszerből a
kibocsátott versenyengedély kártyákról, valamint az orvosi igazolások érvényességéről
időszakosan adatot szolgáltathat. Eseti adatszolgáltatás a Sportszervezet kérésére is
lehetséges.
(12) A versenyengedély kártyával rendelkező – kártyabirtokos –versenyző részére – a
versenyengedély kérő lapon megjelöltek alapján – a MOB (NVESZ) a kártya lejárati
idejéig érvényes csoportos élet-és balesetbiztosítást köt. A biztosítás részleteiről,
valamint kártyabirtokost megillető egyéb jogosultságokról a MOB (NVESZ) a honlapján
ad tájékoztatást.
(13) A versenyző nyilvántartásba vételét, a versenyengedély kiadását meg kell tagadni, ha
a) a versenyengedély-kérő lapot a sportszervezet tévesen vagy hiányosan –
fénykép nélkül – illetve olvashatatlanul állította ki,
b) a versenyző valótlan adat igazolását kéri,
c) a kérelmező sportszervezetnek eljárási díj tartozása van,
d) ha annak kiadása jogszabályba, illetve az MTáSZ verseny- és egyéb
szabályzataiba ütközik,
e) ha a versenyzőt a táncsport ugyanazon szakágában más sportszervezetnél
már nyilvántartásba vették, és ott sportolói jogviszonya nem szűnt meg.
(14) A versenyengedéllyel kapcsolatos döntések ellen a kérelmező a kézhezvételtől
számított 8 napon belül írásban, az MTáSZ elnökségéhez fordulhat panasszal. Ha az
elnökség a panasznak, annak benyújtásától számított 15 napon belül nem ad helyt, a
kérelmező az MTáSZ határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30
napos jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz, vagy a Sport Állandó
Választottbírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély
visszavonására is.
5. §
ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYOK
(1)

Átigazolásnak minősül, ha a jelen szabályzat szerint igazolt (nyilvántartott) versenyző
korábbi sportszervezetével fennálló tagi vagy tanulói jogviszonyát, sport- illetve munkavagy megbízási szerződését megszünteti, és egy másik MTáSZ-tag sportszervezettel
létesít tagi vagy tanulói jogviszonyt, illetve köt sport- illetve munka- vagy megbízási
szerződést. A 2. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén átigazolásnak kizárólag az
minősül, ha a versenyzőnek a 2. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyának
megszüntetésére, illetve létesítésére ugyanazon szakágon belül kerül sor.

(2)

Az átigazolási időszak minden évben január 1-től, január 31-ig tart. Sportegyesület
tagjának átigazolására bármikor sor kerülhet, de az új sportszervezet nevét is
tartalmazó versenyengedély kiállítására - a (3) bekezdés szerinti kivételekkel - csak a
fenti időszakban kerülhet sor. Ebben az időszakban minden sportszervezet részére az
MTáSZ titkársága köteles ügyfélfogadási időben a bejelentett átigazolásokat
haladéktalanul intézni.

(3)

Az átigazolás regisztrálása, a versenyengedély kiadása lehetséges különleges
esetekben az átigazolási időszakon kívül is:
a) ha a versenyzőpáros, táncos vagy táncosnő lakhelye megváltozik, másik
településre költözik. A lakcímváltozás tényét a lakcímkártyák hitelesített
másolatának megküldésével kell igazolni.
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b) közös megegyezéssel a régi, az új sportszervezet és a versenyző között, ha a
felek ezt kellő indokkal alátámasztják.
(4)

Az átigazolás lebonyolítási szabályai:
a) Az átigazolás a versenyző és az átvevő sportszervezet közös írásbeli
kérelmére történik.
b) Az átigazolási kérelmet az átvevő sportszervezet nyújtja be az MTáSZ
titkárságára az érvényes versenyengedély kártyával vagy a versenyengedélykérő lappal együtt.
c) Átigazolási kérelem űrlapot minden tagszervezet köteles az MTáSZ
titkárságától beszerezni és tartani, a versenyző kérésére azt a versenyzőnek
átadni.
d) Az átigazolási kérelem tartalmazza:
- a versenyző adatait, aláírását (18 év alatti versenyző esetében
a törvényes képviselő aláírását is),
- az átadó és az átvevő sportszervezet nevét,
- az átadó és az átvevő sportszervezet képviselőjének cégszerű
aláírását, valamint a kiállítás keltét. Az átadó sportszervezet
aláírásával a versenyző átigazolási szándékát tudomásul veszi.
e) Az átigazolási kérelemhez csatolni kell:
- az érvényes versenyengedélyt, ha azt a versenyző korábban
kiváltotta, vagy a versenyegendély-igénylő nyomtatványt,
- Az átigazolási lap alapján az átigazolás regisztrálását az
MTáSZ titkársága végzi.
f) A versenyző versenykönyvébe a tagszervezethez való tartozásra vonatkozó
bejegyzéseket az érintett két tagszervezet az átigazolási lap kitöltésével
egyidejűleg köteles elvégezni.

(5)

A versenyző a sportszerződése fennállása alatt csak az átadó sportszervezet
hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A sportszervezet a
hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti.

(6)

A sportszerződése fennállása alatt a versenyző csak előzetes, írásbeli
hozzájárulásával igazolható át más sportszervezetbe. A versenyző a hozzájárulás
megadását térítés megfizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás
semmis.

(7)

Amennyiben a hivatásos versenyző munkaszerződése, illetve megbízási szerződése
jogszerűen megszűnt, a hivatásos versenyző versenyezési joga költségtérítés
mentesen a hivatásos versenyzőre száll vissza, a hivatásos Sportoló tehát az átadó
Sportszervezet hozzájárulása nélkül is szabadon átigazolható és az átadó
Sportszervezet ellenértékre nem tarthat igényt.

(8)

Sportszervezetével munkaviszonyban, illetve megbízási viszonyban álló hivatásos
Sportolóra elsődlegesen a munkaviszonyra, illetve a megbízási jogviszonyra vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok érvényesek a Stv.-ben meghatározott eltérésekkel.

(9)

Az átigazolási időszakban a versenyző átigazolása az átadó sportszervezet
hozzájárulása nélkül történhet, ha:
-

a versenyző írásban nyilatkozik arról, hogy az átadó
sportszervezettel nincs érvényes és hatályos sportszerződése,

-

a sportszervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét nem
teljesítette, amennyiben ezt a tényt írásban elismerte, illetve az
jogerősen megállapításra került
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-

az átigazolási kérelem benyújtása és a versenyző utolsó
versenyengedélyének kiváltása között eltelt idő legalább 4 év

-

a sportszervezet, vagy a táncsport szakosztály megszűnt,

-

lejárt, vagy érvénytelen a versenyző szerződése.

(10) Nem kerülhet sor a versenyző átigazolásának regisztrálására, ha:
- ellene fegyelmi eljárás folyik vagy fegyelmi határozat alapján
eltiltás alatt áll,
-

az átigazolási-kérelmet a kérelmező tévesen vagy hiányosan,
illetve olvashatatlanul állította ki,

-

a kérelemhez nincs csatolva érvényes versenyengedély vagy
versenyengedély-igénylő lap,

-

a sportszervezettel a sporttevékenység folytatására érvényes
és hatályos sportszerződése van, és a szerződés idő előtti
megszüntetéséhez az átadó sportszervezet nem járul hozzá,

-

a versenyző az átigazolást megelőzően az átvevő
sportszervezettel a sporttevékenység folytatására szerződést
kötött, de ezt a szerződést hatályba lépése előtt – az átvevő
sportszervezet hozzájárulása nélkül – visszavonta,

-

az átvevő sportszervezetnek eljárási díj tartozása van.

(11) Az átigazolási-kérelmen a versenyzőnek nyilatkoznia kell, hogy a kérelem
benyújtásakor van-e érvényes és hatályos sportszerződése régi sportszervezetével.
Ha van, akkor az átadó sportszervezet aláírásra jogosult vezetője 8 napon belül
köteles nyilatkozni, és az átigazolási lapon aláírásával és bélyegzővel igazolni, hogy a
versenyző átigazolásához hozzájárulnak-e vagy sem. Ennél hosszabb ideig
visszatartott átigazolási kérelem elbírálásánál az eljárást lefolytató MTáSZ úgy járhat
el, mintha az érintett versenyző érvényes szerződéssel nem rendelkezne.
(12) Ha a szerződéses versenyző és a sportszervezet között vita alakul ki annak okán, hogy
a sportszervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, illetőleg a
szerződéses versenyző vagy a sportszervezet a szerződést jogellenesen szüntette
meg, a jogvita eldöntéséig az átigazolás nem hajtható végre. Ezen időszakban a
versenyengedély meghatározott időre szóló megadásáról a (14) bekezdésben foglaltak
szerint lehet eljárni.
(13) A (12) bekezdés szerinti jogvita eldöntésére a polgári bíróság az illetékes.
(14) Az MTáSZ elnöksége megbízásából, a főtitkár az átigazolás alatt álló versenyző
részére esetenként meghatározott időre szóló külön versenyengedélyt adhat abban az
esetben, ha ez a magyar válogatott szereplése érdekében indokolt. Ilyenkor a
versenyző a jegyzőkönyvben, mint sportszervezeten kívüli „átigazolás alatt”
megjegyzéssel szerepelhet, eredménye a bajnoki helyezés elbírálásánál figyelmen
kívül hagyható.
(15) Az átigazolás a versenyengedélyt nem hosszabbítja meg. Azonban, amennyiben a
versenyengedély lejárt, vagy egy hónapon belül lejár, az igazolási és átigazolási eljárás
egyszerre is lefolytatható.
(16) 18 évnél fiatalabb korú versenyző sportszerződést, csak törvényes képviselője útján
köthet. Az így megkötött szerződés akkor érvényes, ha azt a versenyző törvényes
képviselője, a versenyző és a sportszervezet is aláírta.
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(17) Egy sportszervezet vagy szakosztály megszűnése esetén a versenyző szabadon
igazolható. A sportszervezet, jogi személyiséggel felruházott szakosztály megszűnését
bírósági végzéssel, egyéb szakosztály megszűnését közgyűlési határozattal kell
igazolni.
(18) A sportszervezetek közötti megállapodás alapján egyik sportszervezet által a másik
sportszervezet részére átadott szakosztály versenyzőit a szakosztály átadásának
időpontjától csak a versenyző hozzájárulásával lehet átigazolni az átvevő
sportszervezetbe.
(19) Sportszervezetek,
vagy
szakosztályok
egyesülése
esetén
az
egyesülő
sportszervezetek,
szakosztályok
versenyzőit
az
egyesüléssel
létrejövő
sportszervezetbe a versenyző hozzájárulásával, az egyesülés időpontjával kell
átigazolni.
(20) A versenyző – a szerződéses versenyző kivételével – a szakosztály átadásának, illetve
egyesülésének időpontjáig nyilatkozhat más sportszervezetbe történő átigazolási
szándékáról. Ebben az esetben az átigazolást a versenyző kérelme szerint kell
végrehajtani.
(21) Sportszervezeti névcsere esetén a versenyzőt át kell igazolni az új nevű
sportszervezetbe.
(22) Az átigazolással kapcsolatos döntések ellen a kérelmező a kézhezvételtől számított 8
napon belül írásban, az MTáSZ elnökségéhez fordulhat panasszal. Ha az elnökség a
panasznak, annak benyújtásától számított 15 napon belül nem ad helyt, a kérelmező
az MTáSZ határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő
határidőn belül keresettel a bírósághoz, vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz
fordulhat.
(23) Az átigazolás eljárási díját minden naptári évre az elnökség határozza meg.
6. §
PARTNERCSERE
(1)

Ha egy versenyzőpáros tagjai nem kívánnak a továbbiakban együtt versenyezni, akkor
partnercserére kerülhet sor.

(2)

A partnercsere lebonyolítási szabályai a következők:
a) ugyanazon sportszervezettel fennálló jogviszony esetén az új versenyzőpáros
tagszervezeti vezetője kitölti, és cégszerűen aláírja az erre rendszeresített
űrlapot, majd a versenykönyvekkel együtt eljuttatja az MTáSZ főtitkárához, aki
a hivatalos eljárás lebonyolítását ügyrend szerint biztosítja.
b) különböző sportszervezetekkel fennálló jogviszony esetén a partnercserével
élni kívánó versenyzőpárosok tagszervezeti vezetői kitöltik, és cégszerűen
aláírják az erre rendszeresített űrlapot, majd a versenykönyvekkel együtt
eljuttatják az MTáSZ főtitkárához, aki a hivatalos eljárás lebonyolítását
ügyrend szerint biztosítja. Amennyiben a sportszervezetek között nincs
egyetértés a páros létrehozásáról, a partnercserére nem kerülhet sor,
c) a partnercserét minden esetben az MTáSZ főtitkára jegyzi be a
versenykönyvbe.
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(3)

Partnercsere esetén a szétvált páros tagjai eddigi közösen szerzett ranglista és
továbbjutó pontjaikat elvesztik.

(4)

Partnercsere egy versenyévadban csak egyszer lehetséges. Ezen túl indokolt esetben
az MTáSZ főtitkára engedélyezheti az ismételt partnercserét.

(5)

A páros versenyosztályának az MTáSZ főtitkára általi megállapításának szabályai a
páros tagjainak meglévő versenyosztályai alapján versenytánc szakágban:
a) azonos versenyosztály esetén az új páros marad az eddigi
versenyosztályában, és az előző táncpartnerükkel megszerzett továbbjutó
pontszámuk átlaga kerül bejegyzésre.
b) eltérő versenyosztály esetén – amennyiben egy versenyosztálynál nagyobb a
különbség az újonnan létrejövő páros versenyosztályai között - az új
versenyosztály megállapítása a versenyzőpáros oktatója javaslatának
figyelembevételével történik. Az új versenyosztály a köztes és a magasabb
versenyosztály lehet,
c) eltérő versenyosztály esetén – amennyiben szomszédos versenyosztályokról
van szó – csak a magasabb versenyosztály választható,

(6)

A versenykategória az MTáSZ főtitkára általi megállapításának szabályai a páros
tagjainak meglévő versenykategóriája alapján akrobatikus rock’n’roll szakágban:
a) azonos versenykategória esetén az új páros marad az eddigi
versenykategóriában,
b) eltérő versenykategória esetén a magasabb versenykategória kerül
bejegyzésre,

(7)

Az (5) bekezdés b) vagy c) pontja, illetve a (6) bekezdés b) pontja alapján végrehajtott
besorolás megváltoztatása iránt az érintett páros tagjai kérelemmel az MTáSZ
elnökségéhez fordulhatnak. Az elnökség többségi határozattal kivételesen, indokolt
esetben a páros versenyosztályát a hivatkozott szabályoktól eltérően állapíthatja meg.

(8)

A partnercsere-regisztráció díját minden naptári évre az elnökség határozza meg.

(9)

Nemzetközi regisztrációval rendelkező párosok esetén a partnercsere nemzetközi
regisztrációjának igényét külön jelezni kell.
7. §
OSZTÁLY, KOROSZTÁLY ÉS KATEGÓRIA VISSZAMINŐSÍTÉS

(1)

Párosok és formációk felbomlását, megszűnését követően azok tagjai az alakuló új
párosok, formációk tagjaként a jelen szabályzatban és a versenyszabályzatban
meghatározottak alapján minősíthetők vissza más osztályba, korosztályba vagy
versenykategóriába.

(2)

Versenytánc szakágban egy táncos amatőr versenyzői pályafutása során kérheti
visszaminősítését egy osztállyal abban az esetben, ha az utolsó, adott táncnemben
teljesített versenye óta minimum 2 év eltelt. A kérelmet az amatőr táncos
tagszervezete nyújtja be az MTáSZ versenytánc szakág versenysportjáért felelős
elnökségi tagjához engedélyezésre a páros összeírásakor (az összeíráshoz szükséges
kitöltött, és cégszerűen aláírt, erre rendszeresített űrlappal együtt). A visszaminősítés
az amatőr táncos pályafutása során csak egyszer lehetséges.
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8. §
NYILVÁNTARTÁS
(1)

Az igazolt versenyzők nyilvántartásának pontos, naprakész vezetéséért az MTáSZ
versenyzők nyilvántartásának vezetésével megbízott munkatársa a felelős.

(2)

A versenyengedély-kérő lapot, az ellenőrzés és az igazolási eljárás lefolytatása után,
az MTáSZ irattárában kell elhelyezni.

(3)

Az átigazolási kérelem eredeti példányát az eljárás lefolytatása után az MTáSZ
irattárába kell elhelyezni.

(4)

Az igazolt versenyzőkről számítógépes nyilvántartási kell vezetni, amelyből
megállapíthatók a versenyzők személyi adatai, sportszervezetük neve, az alábbiak
szerint:
a) igazolás esetén a sportszervezetük, illetve sportszervezeteinek (a 2. § (3)
bekezdésének alkalmazása esetén) neve és az igazolás időpontja, illetve
időpontjai,
b) átigazolás esetén az átadó és átvevő sportszervezet neve, és az átigazolás
időpontja.

(5)

Az MTáSZ a versenyengedélyeket és a kapcsolódó adatlapot a versenyengedély
kiadásától számított négy évig köteles megőrizni.

(6)

Az MTáSZ és tagszervezetei kötelesek gondoskodni a versenyengedélyben
feltüntetett, valamint az annak kiállításához felhasznált személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti
kezeléséről.

9. §
KÜLÖNLEGES ÁTIGAZOLÁSOK
(1)

Az MTáSZ elnöksége a versenyző és magyar sportszervezete együttes kérésére
hozzájárulhat az érintett versenyző más nemzeti táncsport szövetségben történő
versenyzéséhez. Válogatott kerettag esetében az elnökség a hozzájárulás megadását
feltételekhez kötheti a magyar válogatott és a versenyző magyar sportszervezetének
érdekeit is figyelembe véve.

(2)

Más nemzeti táncsport szövetségtől történő átigazolás az elnökség engedélyével
lehetséges. Ebben az esetben az átigazolási kérelemhez az átadó nemzeti szövetség
írásbeli hozzájárulását is csatolni kell az átigazolási kérelemhez vagy a kérelem
benyújtásakor kérvényezni kell az MTáSZtól a versenyző kikérését az adott nemzeti
táncszövetségtől. Amennyiben az MTáSZ kérvényét követő harminc napon belül nem
érkezik visszajelzés az adott nemzeti táncszövetség illetékésétől, a versenyző
szabadon leigazolhatóvá válik.

(3)

A nemzetközi átigazolásokat regisztrált WDSF versenyzők esetében a WDSF
nyilvántartási rendszerében is át kell vezetni.
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10. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1)

Jelen szabályzatot az MTáSZ elnöksége 2007. január 8-i ülésén elfogadta, és
87/2008.(VII.30.),
202/2009.(XII.15.),
171/2010.(X.
19.),
203/2014.(VI.10.),
56/2017.(III.7.), 87/2019.(IV.03.), 350/2021(X.5), 439/2021(XII.16), 252/2022(VIII.18)
számú határozatával módosította.

(2)

A 2008. július 30. napján elfogadott módosítások 2008. július 30. napján lépnek
hatályba azzal, hogy a módosított szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

(3)

A 2009. december 15. napján elfogadott módosítások 2009. december 16-án lépnek
hatályba azzal, hogy a módosított szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

(4)

A 2010. október 19. napján elfogadott módosítások 2010. október 20. napján lépnek
hatályba azzal, hogy a módosított szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

(5)

A 2014. június 10. napján elfogadott módosítások 2014. június 15. napján lépnek
hatályba azzal, hogy a módosított szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

(6)

A 2017. március 7. napján elfogadott módosítások 2017. április 1. napján lépnek
hatályba azzal, hogy a módosított szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

(7)

A 2019. április 3. napján elfogadott – jelen szabályzatban kék kiemeléssel szereplő –
módosítások 2019. április 4. napján lépnek hatályba azzal, hogy a módosított
szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8)

A 2021. évben a 350/2021(X.5) és 439/2021(XII.16) elnökségi határozatokkal
elfogadott módosítások 2022. január 1-jén lépnek hatályba.

(9)

A 2022. augusztus 18.-án elfogadott módosítások 2022. augusztus 19.-én lépnek
hatályba azzal, hogy a módosított szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

(10) Ezen Igazolási-, átigazolási és nyilvántartási szabályzat hatályba lépésének napjától
minden korábbi Igazolási-, átigazolási és nyilvántartási szabályzat hatályát veszti.

Zsámboki Marcell István
elnök
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