
VERSENYTÁNC DÖNTNÖKI ÉS VERSENYFELÜGYELŐI VIZSGAKIÍRÁS 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves érdeklődőt, hogy a Magyar TáncSport 
Szakszövetség Döntnöki és Versenyfelügyelői vizsgát tart a következő időpontokban: 

 2014. január 26-án vasárnap 14:00 órától 

 2014. február 2-án vasárnap 14:00 órától 

Jelentkezési határidő: 2014. január 23. (a februári 2-i vizsgára 2014. január 30.) 
Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

Vizsga díja: 

 Új jelentkezőknek a vizsga díja 15 000 Ft 

 2013. évre döntnöki licenccel rendelkező döntnököknek: a 2014. évre érvényes döntnöki 
licence díj befizetése esetén nincsen külön vizsgadíj! 

Befizetés módja: a vizsgadíj készpénzben (az MTáSZ irodájában ügyfélfogadási időben) vagy 
banki átutalással egyenlíthető ki legkésőbb 5 nappal a vizsga időpontja előtt (számlaszám: 
11709002-20013671) 

Új jelentkezőknek a vizsgára jelentkezés feltételei: 

 magyar állampolgárság 
 büntetlen előélet 
 érettségi bizonyítvány 
 legalább 10 éves igazolt versenytáncos múlt 
 táncpedagógus, szakedző, sportedző (a sportág megjelölésével) vagy sportoktatói 

végzettség  
 a vizsgadíj jelentkezési határidőig történő befizetése. 

A fenti feltételek meglétét bizonyító igazolásokat legkésőbb a vizsga időpontjáig be kell nyújtani! 

Jelentkezni kizárólag az mtasz@mtasz.hu email címre küldött elektronikus levélben lehet, 
lehetőség szerint a feltételeket igazoló dokumentumok egyidejű benyújtásával. 

A vizsga anyaga: 

 a mindenkor érvényes MTáSZ szabályzatok (különös tekintettel a 
Versenyszabályzat és mellékletei, a Fegyelmi szabályzat, a Döntnökökre 
és Versenyfelügyelőkre vonatkozó szabályzat és az Etikai kódex) 

 a FIGURAKATALÓGUS teljes körű ismerete.  

A vizsga írásbeli, a vizsgakérdéseket (kb. 250 kérdés, amelyből 100 kérdés lesz a vizsgán) a 
vizsgázóknak legkésőbb január 18-ig (illetve azt követően folyamatosan minden jelentkezőnek) 
kiküldjük e-mailben. A vizsga lebonyolítása az MTáSZ vizsgaszabályzata alapján történik. A 
vizsgára a MTáSZ összes szabályzata nyomtatott formában behozható és azon használható! 

2014.01.26-án vasárnap 10:00-tól tájékoztatót tartunk a Versenyszabályzat változásairól.  

Amennyiben valaki az első vizsgaidőpontban sikertelen vizsgát tett, a második időpontban 
pótvizsgát tehet. A pótvizsga díja: 5 000 Ft 

Budapest, 2014. január 10. 

Jenei Éva Evelin  
versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag 

https://www.google.hu/maps/preview?authuser=0#%21q=Magyar+T%C3%A1ncsport+Szaksz%C3%B6vets%C3%A9g%2C+Budapest%2C+Istv%C3%A1nmezei+%C3%BAt&data=%211m4%211m3%211d2474%212d19.0877357%213d47.5034839%214m15%212m14%211m13%211s0x4741dc860475b0bb%3A0xbde1e8234f727638%213m8%211m3%211d158416%212d19.130303%213d47.4812134%213m2%211i1366%212i705%214f13.1%214m2%213d47.502837%214d19.090493
mailto:mtasz@mtasz.hu

