
Igazolási- Átigazolási és Nyilvántartási Szabályzat kérdései 

 

1. Igaz-e a következő állítás? A versenykönyvbe bármit bejegyezni csak az MTáSZ 
illetékesének, a versenyző tagszervezet vezetőjének vagy a versenyeken a versenyvezetői 
testület arra illetékes tagjának lehet! 

A. Igen 

B. Nem 

 

2. Kinek a tulajdona a versenykönyv? 

A. Tagszervezeté 

B. Versenyzőé 

C. Aki kifizette 

 

3. Érvényes-e a versenyző versenykönyve, ha a tagszervezethez való tartozása rovatban csak 
pecsét van, de aláírás nincs?  

A. Igen 

B. Nem 

 

4. Igaz-e a következő állítás? 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. 

A. Igen 

B. Nem 

 

5. Igaz-e a következő állítás?A tíztánc verseny két versenynek számít, amelyből egyet a 
standard, másikat a latin versenyek számához kell hozzáadni. 

A. Igen 

B. Nem 

 

6. Nevezhető-e záradékolás nélkül a versenyző a versenyekre?  

A. Igen 

B. Nem 

 

7. A partnercserét bejegyezheti-e a Tagszervezeti vezető a versenykönyvbe?  

A. Igen 

B. Nem 



 

8. Hányszor kérheti egy amatőr táncos amatőr pályafutása alatt visszaminősítését 
alacsonyabb osztályba? 

A. Akárhányszor, csak az utolsó teljesített versenye óta minimum 2 év el kell hogy 
teljen 

B. Egyetlen egyszer, ha az utolsó teljesített versenye óta minimum 2 év eltelt 

 

9. Melyik állítás igaz? 

A. Versenytánc szakágban egy táncos amatőr versenyzői pályafutása során 
kérheti visszaminősítését egy osztállyal abban az esetben, ha az utolsó 
teljesített versenye óta minimum 2 év eltelt. A kérelmet az amatőr táncos 
tagszervezete nyújtja be az MTáSZ Elnökségéhez engedélyezésre.  

B. Versenytánc szakágban egy táncos amatőr versenyzői pályafutása során kérheti 
visszaminősítését egy osztállyal abban az esetben, ha az utolsó teljesített versenye 
óta minimum 2 év eltelt. A kérelmet az amatőr táncos nyújtja be az MTáSZ 
Elnökségéhez engedélyezésre 

 

10.  Hány évig köteles megőrizni az MTASZ a versenyengedélyeket és a kapcsolódó 
adatlapot?  

A. A versenyengedély kiadásától számított négy évig köteles megőrizni.  

B. A versenyengedély kiadásától számított öt évig köteles megőrizni.  

C. A versenyengedély kiadásától számított tíz évig köteles megőrizni.  


