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1.§. 
A szabályzat hatálya 

 
(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyar TáncSport Szakszövetség 

(továbbiakban MTáSZ) által kiírt és keretein belül megrendezésre kerülő vizsgára és 
azokon bármilyen minőségben résztvevő személyekre. 

(2) A szabályzat alapján az MTáSZ keretein belül írásbeli, szóbeli és gyakorlati típusú vizsga 
szervezhető. Egy vizsga több vizsgatípusból is állhat. 

 
 

2.§. 
Vizsga szervezése 

 
(1) Az MTáSZ által szervezett vizsgákat a szakterület felelősének előterjesztése alapján az 

MTáSZ elnöksége hagyja jóvá. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a vizsgakiírást, a 
vizsga anyagát és a vizsgabizottság összetételére vonatkozó személyi javaslatot. 

 
 

3.§. 
Vizsgabizottság 

 
(1) A vizsgabizottság tagjait az adott szakterület felelősének előterjesztése alapján az 

MTáSZ elnöksége jelöli ki. 
(2) A vizsgabizottság írásbeli vizsga esetén két, szóbeli és gyakorlati vizsga esetén két vagy 

három tagból áll. A vizsgabizottság az előbbieknek megfelelően egy elnökből és egy 
vagy két bizottsági tagból áll.  

(3) A vizsgabizottság tagjai az összeférhetetlenségi szabályok alapján saját közeli 
hozzátartozóját, nem vizsgáztathatja. A vizsgabizottság tagjai a vizsgázók vizsgára 
történő felkészítésében nem vehetnek részt. 

(4) A vizsgabizottság tagjait az MTáSZ írásban kéri fel. 
(5) A vizsgabizottság tagjai számára a vizsgáztatói díj minden esetben napidíjban kerül 

megállapításra, amelynek mértéke írásbeli vizsga esetén legfeljebb 10.000 Ft/fő/nap, 
szóbeli vizsga esetén legfeljebb 15.000 Ft/fő/nap lehet. 

 
 
 

4.§. 
Vizsgakiírás, vizsgára történő jelentkezés 

 
(1) A vizsgakiírást minden esetben a vizsgaidőpontot megelőzően legalább 30 nappal írásos 

formában közzé kell tenni az MTáSZ honlapján és elektronikus úton meg kell küldeni 
minden érintett, MTáSZnál regisztrált szakembernek.   

(2) A vizsgakiírás kötelezően tartalmazza a vizsga megnevezését, időpontját, helyszínét, a 
vizsgára jelentkezés módját és feltételeit, a jelentkezési határidőt, a vizsga típusát, a 
vizsga díját és a befizetés módját, a vizsgakövetelményeket, pótvizsga időpontját és az 
arra történő jelentkezés módját és feltételeit. 

(3) Az egyes vizsgákra történő jelentkezés feltételeit és a vizsgák anyagát az I. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
5.§. 

A vizsgabizottság tagjainak feladatai, jegyzőkönyv 
 

(1) A vizsgabizottság elnöke a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a vizsga megtartásának 
tárgyi és személyi feltételeinek meglétét, a vizsgázók vizsgára történő jelentkezésének 
feltételeit igazoló dokumentumokat, a vizsgázók személyazonosságát, majd tájékoztatja 
őket a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról.  
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(2) A vizsgabizottság elnöke – szóbeli és gyakorlati esetén a vizsgabizottsági tagokkal 
közösen – értékeli a vizsgát, megállapítja és hirdeti a vizsga eredményét. 
 

(3) A vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyv vezetése a vizsgabizottság 
elnökének kijelölése alapján az egyik vizsgabizottsági tag feladata. 

(4) A jegyzőkönyv kötelezően tartalmazza a vizsga helyét, időpontját, a vizsgabizottsági 
tagok nevét és aláírását, a vizsgázók nevét és vizsgaeredményét és a vizsga egyéb 
körülményeinek leírását. 

(5) A vizsga jegyzőkönyvéhez csatolni kell a jelentkezéshez leadott dokumentumokat, 
írásbeli vizsga esetén a vizsgalapokat.  

(6) A vizsga jegyzőkönyvét az MTáSZ öt évig köteles megőrizni. 
 
 

6.§. 
Vizsgahalasztás 

 
(1) Vizsgahalasztásra vonatkozó kérelmet, az indok megjelölésével, legkésőbb a vizsga 

időpontjáig írásban benyújtani az MTáSZ irodájába. A vizsgahalasztási kérelmet a 
vizsgabizottság elnöke bírálja el, a döntésről a kérelmezőt 10 munkanapon belül írásban 
értesíti.  

(2) A vizsgahalasztási kérelem pozitív elbírálása esetén ismételt vizsgadíj befizetése nélkül a 
vizsga a pótvizsga időpontjában vagy a következő azonos tárgyban kiírt vizsga 
időpontjában teljesíthető.  

(3) Amennyiben a vizsgázó a vizsgán halasztási kérelem benyújtása nélkül nem jelenik meg 
vagy a halasztási kérelme elutasításra kerül, illetve a vizsgáról nem megfelelő 
magatartása miatt kizárásra kerül, a korábban befizetett vizsgadíjat elveszíti, annak 
visszaigénylésére nem jogosult. 

 
7.§. 

A vizsga menete, teljesítése 
 

(1) A nem megengedett segédeszközöket, módszereket használó vizsgázók a vizsgáról 
kizárásra kerülnek, vizsgájuk érvénytelennek minősül. A kizárás tényét annak 
indoklásával a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 

(2) A vizsga sikeres teljesítéséről az MTáSZ bizonyítványt ad ki. 
(3) A sikertelen vizsga a kiírásban megjelölt pótvizsga időpontjában és a kiírásban 

meghatározott feltételekkel ismételhető meg.  
 

8.§. 
Vizsgamentesség 

 
 
(1) Az MTáSz Versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag  

a) a poszt betöltésének ideje alatt - amennyiben ő maga is döntnök, vagy 
versenyfelügyelő - mentesül a döntnöki és versenyfelügyelői vizsga kötelezettsége 
alól 

b) a poszt betöltésének ideje alatt a döntnöki és versenyfelügyelői vizsga teljesítése 
nélkül jogosult a döntnöki, illetve versenyfelügyelői munkában, mint kijelölt döntnök 
vagy versenyfelügyelő közreműködni. 

c) a Versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag vállalja, hogy a 
döntnöki és versenyfelügyelői vizsgán szerepeltetett kérdéseket önmaga állítja össze.  

d) a döntnöki és versenyfelügyelői vizsga meghirdetése és a vizsga időpontja között az 
Elnökség által az adott vizsgához megbízott vizsgabizottságon túl harmadik félnek 
információt nem szolgáltat a vizsga tartalmáról. 

 
(2) Az MTáSz Versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag 

a) a poszt betöltésének ideje alatt - amennyiben ő maga is pontozóbíró - mentesül a 
pontozóbírói vizsga kötelezettsége alól.  
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b) a poszt betöltésének ideje alatt a pontozóbírói vizsga teljesítése nélkül jogosult a 
pontozóbírói munkában, mint kijelölt pontozóbíró közreműködni. 

c) a Versenytánc szakág versenybírói testületeiért felelős elnökségi tag vállalja, hogy a 
pontozóbírói vizsgán szerepeltetett kérdéseket önmaga állítja össze.  

d) a pontozóbírói vizsga meghirdetése és a vizsga időpontja között az Elnökség által az 
adott vizsgához megbízott vizsgabizottságon túl harmadik félnek információt nem 
szolgáltat a vizsga tartalmáról. 

 
 

9.§. 
Jogorvoslati lehetőségek 

 
(1) Amennyiben a vizsgázó, illetve a vizsgabizottság bármely tagja a vizsga során 

szabálytalanságot tapasztal, azt haladéktalanul jeleznie kell a vizsgabizottság elnökének, 
valamint kérnie kell az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését. A jegyzőkönyvezett 
eseményeket a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége soron következő ülésén 
kivizsgálja.  

(2) A vizsgaeredménnyel szemben a vizsga napját követő 10 munkanapon belül 
felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az 
eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A 
felülvizsgálati kérelmet a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége soron következő 
ülésén bírálja el, amelynek eredményéről a vizsgázót írásban értesíti.  

(3) Az elutasított halasztási kérelemről szóló értesítéssel kapcsolatosan felülvizsgálati 
kérelmet az értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül lehet írásban 
benyújtani az elnökségnek. Az elnökség a kérelmet soron következő ülésén elbírálja, 
amelyről írásban értesíti a kérelmezőt.  

(4) Az elnökség döntése minden felülvizsgálati kérelem esetében végleges, az ellen 
fellebbezésnek helye nincs. 

(5) A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség. 

 
 
 

10.§. 
Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen szabályzatot az MTáSZ elnöksége 26/2014.(I.14.) számú határozatával fogadta el 

majd 2014. november 4-i, 2015. július 7-i és 2015. október 13-i ülésén módosította. A 
szabályzat hatályba lépésének időpontja 2014. január 15., a 2014. november 4-én 
elfogadott módosítások 2014. november 5-én, a 2015. július 7-én elfogadott módosítások 
2015. július 8-án, a 2015. október 13-án elfogadott módosítások 2015. október 14-én, a 
2016. február 9-én elfogadott módosítások 2016. február 10-én lépnek hatályba. A 2018. 
december 19-én elfogadott módosítások 2018. december 20-án lépnek hatályba. A 2021. 
január 21-én elfogadott módosítások az elfogadás napján lépnek hatályba. 

(2) A szabályzat hatályba lépésének napjától alkalmazandó minden MTáSZ által kiírt 
vizsgára.  

 

11.§. 
Hatályba léptető rendelkezések 

 

(1) A szabályzat rendelkezései – a 4.§.(1) kivételével – az szabályzat hatályba lépésének 
időpontjában folyamatban lévő vizsgákra is alkalmazandók.  

 

Budapest, 2021 január 21. 
 
  
 Zsámboki Marcell 
 elnök 
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET  
 
 
A vizsgára jelentkezés feltételei és a vizsga anyaga versenytánc szakágban  
 
1. Döntnöki és versenyfelügyelői vizsga  
 
1.1. A vizsgára jelentkezhet 

1.1.1. új jelentkezőként, aki:  
▪ magyar állampolgár vagy rendelkezik magyarországi letelepedési engedéllyel 

vagy a vizsgára történő jelentkezést megelőző tizenkét hónapban legalább 
183 napot életvitelszerűen Magyarországon töltött, 

▪ büntetlen előéletű,  

▪ rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal,  

▪ rendelkezik legalább 10 éves igazolt versenytáncos múlttal,  

▪ rendelkezik táncpedagógus, szakedző, sportedző (a sportág megjelölésével) 
vagy sportoktatói végzettséggel,  

▪ a vizsga díját a kiírásban szereplő határidőig az MTáSZ-hoz befizette.  
 

1.1.2. regisztrált döntnökként, aki:  
▪ a kiírásban szereplő határidőig leadta jelentkezését, 

▪ az éves döntnöki licence díjat kiírásban szereplő jelentkezési határidőig az 
MTáSZ-hoz befizette.  

 
1.2 A vizsga anyaga:  

▪ az MTáSZ hatályos szabályzatai (különös tekintettel a Versenyszabályzatra és 
mellékleteire, Fegyelmi szabályzatra, Döntnökökre és Versenyfelügyelőkre vonatkozó 
szabályzatra, Etikai kódexre) és  

▪ és a hatályos FIGURAKATALÓGUS teljes körű ismerete.  
 
1.3. A vizsga sikeres teljesítéséhez minimálisan 81% teljesítése szükséges. 
 
2. Pontozóbírói vizsga  
 
2.1. A vizsgára jelentkezhet 

2.1.1. új jelentkezőként, aki:  
▪ magyar állampolgár vagy rendelkezik magyarországi letelepedési engedéllyel 

vagy a vizsgára történő jelentkezést megelőző tizenkét hónapban legalább 
183 napot életvitelszerűen Magyarországon töltött,  

▪ büntetlen előéletű,  

▪ rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal,  

▪ rendelkezik legalább 10 éves igazolt versenytáncos múlttal, amelyből amatőr 
versenyzőként minimum két évet felnőtt „A” osztályban versenyzett legalább 
az egyik táncágból (standard vagy latin),  

▪ versenyzői pályafutását a jelentkezés időpontját megelőzően legfeljebb 10 
éven belül fejezte be,  

▪ a vizsga díját a jelentkezési határidőig az MTáSZ-hoz befizette.  
 

2.1.2. regisztrált pontozóbíróként, aki:  
▪ a kiírásban szereplő határidőig leadta jelentkezését, 

▪ az éves pontozóbíró licence díjat a VT PSZ Szabályzatban szereplő befizetési 
határidőig az MTáSZ-hoz befizette.  
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2.2. A vizsga díja 

2.2.1. új jelentkezők esetében:  
▪ ha nem rendelkezik társastánc pedagógusi végzettséggel, akkor a vizsga díja 

100 000 Ft, 

▪ amennyiben rendelkezik társastánc pedagógusi végzettséggel, akkor a vizsga 
díja 40 000 Ft. 

 
2.2.2. regisztrált pontozóbírók számára 50 000 Ft vizsgadíj megfizetése mellett nyílik 

lehetőség a vizsgán való részvételre. 
 

2.3. A vizsga anyaga:  
▪ az MTáSZ mindenkor hatályos alapszabályzata,  

▪ az MTáSZ mindenkor hatályos fegyelmi szabályzata,  

▪ VT szakág PSZ szabályzata,  

▪ Etikai kódex, 
▪ az MTáSZ mindenkor hatályos versenyszabályzata, 
▪ az adott naptári év MTáSZ Pontozóbírói továbbképzések anyaga. 

 
2.4. A vizsga sikeres teljesítéséhez minimálisan 61% teljesítése szükséges. 
 
 
 
3. Számlálóbírói vizsga  
 
3.1. A vizsgára jelentkezhet, aki:  

▪ magyar állampolgár vagy rendelkezik magyarországi letelepedési engedéllyel 
vagy a vizsgára történő jelentkezést megelőző tizenkét hónapban legalább 183 
napot életvitelszerűen Magyarországon töltött,  

▪ büntetlen előéletű,  

▪ rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal,  

▪ a vizsga díját a vizsgakiírásban feltüntetett határidőig az MTáSZ-hoz befizette.  
 
3.2. A vizsga anyaga  

▪ az MTáSZ mindenkor hatályos alapszabályzata,  

▪ az MTáSZ mindenkor hatályos fegyelmi szabályzata,  

▪ VT szakág PSZ szabályzata,  

▪ Etikai kódex, 
▪ Számlálói szabályzat (skating system). 

 
3.3. A vizsga sikeres teljesítéséhez minimálisan 81% teljesítése szükséges. 
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4. Asszisztensi vizsga  
 
4.1. A vizsgára jelentkezhet, aki: 

▪ betöltötte legalább 18. életévét,  

▪ rendelkezik legalább 5 éves igazolt versenytáncos múlttal,  

▪ minimum ’B’ osztályos aktív versenyző,  

▪ rendelkezik tagszervezetének írásos ajánlásával, 

▪ a vizsga díját a jelentkezési határidőig az MTáSZ-hoz befizette.  
 
2.2. A vizsga díja 

▪ egy táncnemből (standard vagy latin-amerikai táncok) történő vizsga esetén 
20 000 Ft, 

▪ egy táncnemből (standard és latin-amerikai táncok) történő vizsga esetén  
30 000 Ft. 

 
2.3. A vizsga anyaga:  

▪ elméleti kérdések: versenytáncok bemutatása,  

▪ táncnemenként két-két figura (tételhúzás) részletes bemutatása, oktatásának 
módszertana, 

▪ E osztályos figurákból összeállított koreográfia (táncnemenként egy-egy) 
megtanítása, 

▪ a táncolható figurákat tartalmazó szakirodalom, könyv(ek) használata, gyakorlati 
alkalmazása. 

 
2.4. A vizsga sikeres teljesítéséhez minimálisan 61% teljesítése szükséges. 
 
 
A vizsgára jelentkezés feltételei és a vizsga anyaga akrobatikus rock’n’roll szakágban  
 
4. Pontozóbírói vizsga  
 
4.1. A vizsgára jelentkezhet, aki:  

▪ magyar állampolgár vagy rendelkezik magyarországi letelepedési engedéllyel vagy a 
vizsgára történő jelentkezést megelőző tizenkét hónapban legalább 183 napot 
életvitelszerűen Magyarországon töltött,  

▪ büntetlen előéletű,  

▪ a vizsga díját, a jelentkezési határidőig az MTáSZ számlájára befizette,  
 

továbbá rendelkezik:  
▪ érettségi bizonyítvánnyal,  

▪ legalább 5 éves igazolt versenyzői múlttal,  

▪ és táncpedagógus, szakedző, sportedző (a sportág megjelölésével) vagy sportoktatói 
végzettséggel vagy az alábbiakban részletezett felnőtt ’B’ vagy ’A’ páros 
kategóriában megszerzett kiemelkedő hazai vagy nemzetközi versenyeredmények 
valamelyikével: 

o magyar bajnokságon elért 1-3. helyezés 
o WRRC világkupán elért 1-3. helyezés 
o WRRC Európa- vagy világbajnokságon elért döntős helyezés 

 
4.2. A vizsga anyaga:  

▪ az MTáSZ mindenkor érvényes szabályzatai (különös tekintettel a Versenyszabályzat 
és mellékletei, Fegyelmi szabályzat, PVSZ szabályzat vonatkozó szabályai, Etikai 
kódex stb.),  

▪ a páros Junior, „C”, „B”, „A” és a lányformációs akrobatikák teljes körű ismerete.  
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5. Versenyfelügyelői vizsga  
 
5.1. A vizsgára jelentkezhet, aki:  

▪ magyar állampolgár vagy rendelkezik magyarországi letelepedési engedéllyel vagy a 
vizsgára történő jelentkezést megelőző tizenkét hónapban legalább 183 napot 
életvitelszerűen Magyarországon töltött,  

▪ büntetlen előéletű,  

▪ a vizsga díját a kiírásban szereplő határidőig az MTáSZ-hoz befizette,  
továbbá rendelkezik:  
▪ érettségi bizonyítvánnyal;  

▪ legalább 5 éves igazolt versenyzői múlttal;  

▪ táncpedagógus, szakedző, sportedző (a sportág megjelölésével) vagy sportoktatói 
végzettséggel vagy az alábbiakban részletezett felnőtt ’B’ vagy ’A’ páros 
kategóriában megszerzett kiemelkedő hazai, vagy nemzetközi versenyeredmények 
valamelyikével: 

o magyar bajnokságon elért 1-3. helyezés 
o WRRC világkupán elért 1-3. helyezés 
o WRRC Európa- vagy világbajnokságon elért döntős helyezés 

▪ MTáSZ pontozóbírói vizsgával.  
 
5.2. A vizsga anyaga:  

▪ az MTáSZ mindenkor érvényes szabályzatai (különös tekintettel a Versenyszabályzat 
és mellékletei, Fegyelmi szabályzat, PVSZ szabályzat vonatkozó szabályai, Etikai 
kódex stb.),  

▪ a páros „B” figurakatalógus és a lányformációs akrobatika kódok) teljes körű 
ismerete.  

 
 
6. Számlálóbírói vizsga  
 
6.1. A vizsgára jelentkezhet, aki:  

▪ magyar állampolgár vagy rendelkezik magyarországi letelepedési engedéllyel vagy a 
vizsgára történő jelentkezést megelőző tizenkét hónapban legalább 183 napot 
életvitelszerűen Magyarországon töltött,  

▪ büntetlen előéletű,  

▪ a vizsga díját, a kiírásban szereplő határidőig az MTáSZ számlájára befizette, 
továbbá rendelkezik:  

▪ érettségi bizonyítvánnyal;  

▪ magasfokú számítástechnikai jártassággal.  
 
6.2. A vizsga anyaga  

▪ az MTáSZ mindenkor érvényes szabályzatai (különös tekintettel a Versenyszabályzat 
és mellékletei, Fegyelmi szabályzat, PVSZ szabályzat vonatkozó szabályai, Etikai 
kódex stb.).  

 


