
 

 

Döntnöki vizsgakérdések az MTáSZ Alapszabályából 

 

1. Igaz-e a következő állítás? Az MTáSZ olyan sportszövetség, amely kizárólagos jelleggel lát el az 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben (Stv-ben), valamint más vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott feladatokat a tánc sportágban, és a törvényben megállapított különleges 
jogosítványokat gyakorol.  

A. Igen 

B. Nem 

 

2. Az MTáSZ-nek kizárólag olyan sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítványok (a továbbiakban együtt: sportszervezetek) lehetnek tagjai, 
amelyek:  

A. a táncsport versenyrendszerében részt vesznek   

B. a Szövetség Alapszabályát elfogadják.  

C. Az A és B pont együttesen teljesül 

 

3. A tiszteletbeli és pártoló tag a Közgyűlésen 

A. tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joga, illetve tagdíjfizetési kötelezettsége 
nincs.  

B. Szavazati joggal vehet részt, tagdíjfizetési kötelezettsége van 

 

4. A tagsági felvételt elutasító döntés ellen: 

A. A Közgyűléshez lehet fellebbezni az elutasításról szóló döntés írásos közlésétől 
számított 15 napon belül.  

B. Az Elnökséghez lehet fellebbezni az elutasításról szóló döntés írásos közlésétől számított 
15 napon belül.  

 

5. Az MTáSZ tagszervezete köteles: 

A. A tagdíjat minden évben az adott naptári év végéig megfizetni 

B. A tagdíjat minden évben az adott naptári év február 20. napjáig megfizetni. 

C. Nem köteles tagdíjat fizetni  

 

6. Igaz-e a következő állítás: A Közgyűlés az MTáSZ legfőbb szerve, amely az MTáSZ tagjainak 
összességéből áll.  

A. Igen 

B. Nem 

 

7. Az MTáSZ tevékenységét két Közgyűlés közötti időszakban : 

A. az MTASZ Elnöke irányítja 

B. az MTáSZ Elnöksége irányítja 



C. a Főtitkár irányítja.  

 

8. Melyik állítás hamis? 

A. Az elnökségi ülések nyilvánosak.  

B. Az elnökségi ülések minden esetben zártak 

 

9. Kihez tartozik ez a feladatkör? Az MTáSZ vagy szervezeti egységei illetve tagszervezetei által 
szervezett versenyeken résztvevő döntnökök, versenyfelügyelők kijelölése. 

A. Főtitkár 

B. versenybírói testületekért felelős elnökségi tagok 

C. szakágak versenysportjáért felelős elnökségi tagok 

 

10. Kihez tartozik ez a feladatkör? Javaslattétel az MTáSZ vagy szervezeti egységei illetve 
tagszervezetei által szervezett versenyeken résztvevő pontozóbírók, számlálók személyére, 

A. Főtitkár 

B. versenybírói testületekért felelős elnökségi tagok 

C. szakágak versenysportjáért felelős elnökségi tagok 

 

11. Mi a neve annak a szervezetnek, mely az MTáSZ szakágak versenysportjáért felelős elnökségi 
tagjának és a szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tagjának munkáját segíti.  

A. Szakági Elnökség 

B. Szakmai Bizottság 

C. Szakági Bizottság 

 


