
I. TÉMA: Versenytánc Szakág Versenyszabályzat- általános rész

1.

Döntse el, igaz-e a következő állítás: 

A Versenytánc Szakág hivatalos versenyszabályzata (Vt. VSZ) érvényes az MTáSZ hivatalos versenyein a 

lebonyolításban közreműködő személyekre is.
A Igaz

B Hamis

2.

Döntse el, igaz-e a következő állítás: 

A Versenytánc Szakág hivatalos versenyszabályzata (Vt. VSZ) az MTáSZ hivatalos versenyein a lebonyolításban 

közreműködő személyekre nem érvényes, csak a versenyvezetői testület tagjaira.
A Hamis

B Igaz

3. Milyen típusú versenyrendszert működtet az MTáSZ?

A Amatőr és hivatásos (professzionista) versenyrendszert is.

B Csak amatőr versenyrendszert.

C Csak hivatásos (professzionista) versenyrendszert.

4. Az alábbiak közül melyik állítás helyes?

A
A Tagszervezetek tagjai évente „versenyengedély” megvásárlásával szereznek jogot a versenyeken való 

indulásra.

B A Tagszervezetek tagjai automatikusan jogot szereznek a versenyeken való indulásra.

C
A Tagszervezetek tagjai évente „versenyengedély” megvásárlásával és a Tagszervezettel kötött hivatalos sportszerződés 

aláírásával szereznek jogot a versenyeken való indulásra.

5.
Döntse el, igaz-e a következő állítás: 

Egy adott versenyen egy férfi táncos vagy táncosnő csak egy partnerrel állhat rajthoz.
A Igaz

B Hamis

6.
Ki jogosult a partner regisztrációt és partnercserét a versenykönyvben és a nevező programban rögzíteni?

A Az MTáSZ főtitkára.

B Az adott páros Tagszervezetének vezetője.

C Az MTáSZ Versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagja.
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7.
Indulhat-e olyan versenyző az MTáSZ amatőr versenyein, aki egy éven belül pontozóbírói tevékenységet 

folytatott?
A Nem, kivéve ha csak tánciskolás versenyeken folytatott pontozóbírói tevékenységet.

B Nem.

C Igen, a megfelelő engedéllyel.

8. Szabályos-e a külön formanyomtatványon bemutatott sportorvosi engedély?

A Nem

B Igen

C Igen, ha az új versenykönyvébe nem volt idő bepecsételtetni az engedélyt

9.

Döntse el, igaz-e a következő állítás:

Ha az adott naptári évben a versenyző versenykönyvében nem szerepel záradék, akkor a versenykönyv nem 

érvényes. 
A Igaz

B Hamis

10. Mit kell tartalmaznia a záradéknak?

A

A Versenyző partnerének nevét, pontszámát, osztályát, korosztályát, a

teljesített verseny darabszámát, Országos Bajnokság feltétel teljesült-e (IGEN/NEM),

a tagszervezeti képviselő aláírását.
B A Versenyző pontszámát, osztályát, korosztályát, a tagszervezeti képviselő aláírását.

C
A Versenyző partnerének nevét, pontszámát, osztályát, korosztályát, a

teljesített verseny darabszámát.

11. Indulhat-e az a versenyző az adott versenyen, akinek helyszíni regisztráció időpontjában versenykönyve betelt, 

vagy a versenykönyv versenyeredmények rögzítésére szolgáló rovata az aznapi verseny(ek) eredményének 

bejegyzésére nem tartalmaz elegendő számú szabad sort?

A Nem

B Igen

C Kizárólag a döntnök engedélyével

12.
Hogyan nyújtható be a hazai (kiemelt vagy klubközi) versenyekre Versenyrendezési kérelem vagy pályázat?

A Az MTáSZ adminisztrációs és nevező programján keresztül.

B Az MTáSZ Irodájának küldött faxon vagy e-mailen keresztül. 

C Az MTáSZ Irodájának küldött faxon vagy e-mailen keresztül vagy postai úton.



13.

Döntse el, igaz-e a következő állítás:

Nemzetközi versenyek rendezésére csak az a tagszervezet nyújthat be pályázatot, amely a benyújtás időpontját 

megelőző öt évben már rendezett legalább egy kiemelt vagy nemzetközi versenyt, és az általa rendezett 

verseny(ek) kapcsán semmiféle anyagi vagy szakmai jellegű probléma nem merült fel.
A Igaz

B Hamis

14.
Versenyrendezési kérelmek elbírálásánál az Elnökség figyelembe veheti-e a verseny szakmai vezetőjének múltját 

és sikeres verseny lebonyolítási tapasztalatait?
A Igen 

B Nem

C Kizárólag klubközi versenyek esetén

15.

Amennyiben egy verseny rendezője előzőleg rendezett már verseny(eke)t, az új versenyrendezési kérelmek 

elbírálásánál az Elnökség figyelembe veheti-e a verseny szakmai vezetője azok kapcsán tanúsított sportszerű, 

példamutató magatartását?
A Igen 

B Nem

C Kizárólag klubközi versenyek esetén

16.

Döntse el, igaz-e a következő állítás:

A verseny engedélyezése után a versenykiírást a rendező köteles elkészíteni és jóváhagyásra megküldeni az 

MTáSZ irodájába legkésőbb 30 nappal a verseny időpontját megelőzően.
A Igaz

B Hamis

17.

Döntse el, igaz-e a következő állítás:

A verseny engedélyezése után az engedélyezett kategóriákat a verseny időpontját megelőző 30 napon belül 

megváltoztatni (törölni vagy lecserélni) nem lehet.
A Igaz

B Hamis

18. Az alábbiak közül mit nem kell minden verseny esetén kötelezően tartalmaznia a versenykiírásnak? 

A Angol nyelvű versenykiírást.

B A verseny forgatókönyv tervezetét.

C A belépő árát.

19.
Döntse el, igaz-e a következő állítás:

A verseny rendezőjének minden esetben biztosítania kell a kulturált, igényes versenyzés feltételeit.



A Igaz

B Hamis

20.

Döntse el, igaz-e a következő állítás:

A verseny rendezőjének minden esetben biztosítania kell a versenyző párok számához mérten megfelelő 

mennyiségű és nagyságú kulturált öltözőt és mellékhelyiséget.
A Igaz

B Hamis

21.
Verseny lemondása esetén, kinek a feladata a verseny törléséről szóló értesítést a Tagszervezetek felé kiküldeni?

A Minden esetben a verseny rendezőjének.

B Minden esetben az MTáSZ irodájának.

C
A versenyt megelőző 30 napon belüli lemondás esetén a verseny rendezőjének, egyéb esetben az MTáSZ irodájának.

22.

Döntse el, igaz-e a következő állítás:

Verseny lemondása esetén, ha a lemondás beadása a versenyt megelőző 6 hónapon kívül esik, lemondási 

különdíj megfizetése nem szükséges.
A Igaz

B Hamis

23.

Döntse el, melyik az igaz állítás:

Verseny lemondása esetén, ha a lemondás beadása a versenyt megelőző 1 hónapon belül történik, akkor…

A
… 50.000 Ft lemondási különdíj megfizetése szükséges, amelynek elengedésére vis major illetve klubközi 

versenyeknél 50 párosnál kevesebb nevező létszám esetén az MTáSZ Elnöksége jogosult.
B … minden esetben 50.000 Ft lemondási különdíj megfizetése szükséges.

C
… 50.000 Ft lemondási különdíj megfizetése szükséges, amelynek elengedésére vis major esetén az MTáSZ versenytánc 

szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagja jogosult.

24.
Kaphat-e versenyrendezési jogot az a Tagszervezet, amely egy kiemelt versenyt a verseny tervezett időpontja 

előtt három hónapon belül lemondott az előző naptári évben?

A Csak vis major miatt történt lemondás esetén, más esetben nem.

B Igen.

C Nem.

24.
Kaphat-e versenyrendezési jogot az a Tagszervezet, amely egy WDSF versenyt a verseny tervezett időpontja előtt 

három hónapon belül lemondott az előző naptári évben?



A Csak vis major miatt történt lemondás esetén, más esetben nem.

B Igen.

C Nem.

25. Döntse el, melyik az igaz állítás!

A
A verseny lebonyolításában közreműködő személyek munkájáért és viselkedéséért a Rendező tartozik teljes körű 

felelősséggel.

B
A verseny lebonyolításában közreműködő személyek munkájáért és viselkedéséért a Döntnök tartozik teljes körű 

felelősséggel.

C
A verseny lebonyolításában közreműködő személyek munkájáért és viselkedéséért az MTáSZ tartozik teljes körű 

felelősséggel.

26.
A Szakszövetségi Ellenőr a verseny helyszínén jogosult-e eljárni abban az esetben, ha szabálytalanságot 

tapasztal?
A Nem

B Kizárólag kiemelt versenyek esetén

C Igen 

27.

Döntse el, melyik a helyes állítás!

Egy verseny Szakmai Vezetőjével szembeni követelmény a mindenkor hatályos Versenyszabály és az MTáSZ 

szabályainak…
C … teljes körű ismerete, betartása, illetve betartatása.

A … felszínes ismerete, és lehetőség szerint betartása és betartatása

B … teljes körű ismerete - kivéve a Versenyszabályzat mellékleteit

28. Lehet-e egy verseny szakmai vezetője egy személyben az adott verseny műsorvezetője is?

A Igen

B Nem

C Kizárólag kiemelt versenyek esetén

29. Hogyan szabályos a műsorvezető által a döntőbe jutott párosok bemutatása?

A Ha rajtszám és név szerint mutatja be a párosokat.

B Ha rajtszám szerint mutatja be a párosokat.

C Ha rajtszám, név és Tagszervezet szerint mutatja be a párosokat.

30.
Amennyiben egy verseny műsorvezetője nem szakmabeli, köteles-e kijelölni a rendező a műsorvezető mellé egy 

szakmai vezetőt?
A Igen

B Nem



C Kizárólag kiemelt versenyek esetén

31. Mikor kell a versenyorvosnak a versenyen tartózkodnia?

A A verseny kezdetétől – beleértve már az első parkett próbát is -, a verseny befejezéséig.

B
Amikor éppen valamelyik kategória versenye zajlik, a szünetekben, parkett próbákon, eredményhirdetésekkor nem.

C A verseny kezdetétől – megnyitójától -, a verseny befejezéséig.

32. Kötelező-e egy versenyen a dobogós párosoknak érmet adni?

A Igen

B Nem

C Kizárólag kiemelt versenyek esetén

33. Kötelező-e egy versenyen a döntőbe jutott párosoknak oklevelet adni?

A Igen

B Nem

C Kizárólag kiemelt versenyek esetén

34. Kötelező-e egy klubközi versenyen a győztes párosoknak serleget adni?

A Igen, fejenként 1-1 serleget, serlegnek megfelelő plakettet vagy táncos figurát.

B Nem kötelező.

C Igen, egy serleget, serlegnek megfelelő plakettet vagy táncos figurát.

35. Kötelező-e egy kiemelt versenyen a győztes párosoknak serleget adni?

A Igen, fejenként 1-1 serleget, serlegnek megfelelő plakettet vagy táncos figurát.

B Igen, egy serleget, serlegnek megfelelő plakettet vagy táncos figurát.

C Igen, fejenként 1-1 serleget. 

36. Egy kiemelt versenyen az egyes kategóriák versenyei tarthatnak-e 6 óra időtartamnál hosszabb ideig? 

A Nem

B Igen

C Igen, de csak a felnőtt, ifjúsági korosztály számára

37. Mekkora a versenyeken a tánctér minimális mérete?

A
Egyik oldala sem lehet 9 méternél rövidebb. Az Országos bajnokságokon, Ranglistaversenyeken és Magyar 

Bajnokságokon minimum 240 m2, egyéb versenyeken minimum 160 m2.

B Minimum 160 m
2
, és egyik oldala sem lehet 8 méternél rövidebb.

C
Minimum 160 m

2
, Országos bajnokságokon, Ranglistaversenyeken és Magyar Bajnokságokon pedig minimum 260 m

2
. 



38.
Szabályos-e ha egy versenyen adott fordulójában a különböző tánckörökben nem mindig ugyanazt a zenét 

játszák?
A Igen, szabályos, de csak akkor ha a különböző zenék tempója, időtartama és jellege is azonos.

B Nem, mert minden körnek ugyanazt a zenét kell adni.

C Igen, szabályos.

39. Szabályos-e ha egy verseny elődöntőjében a Paso doble tánc zenéjét az ún. 1. bummig játszák?

A Nem

B Igen

C Kizárólag az előtáncnál

40. Táncolhat-e a parkett próba alatt rumbát egy páros, ha éppen angolkeringő zene szól?

A Nem

B Igen

C Kizárólag kiemelt versenyeken

41. Kinek a feladata a parkett próba lebonyolítása?

A A verseny Szakmai vezetőjének feladata.

B A verseny Döntnökének feladata.

C A verseny Versenyfelügyelőjének feladata.

42. Szabályos-e ha egy versenyen a rajtszámot a táncosnő viseli a versenyruháján?

A Nem

B Igen

C Csak gyermek korosztályú versenyeken

43. Szabályos-e ha egy versenyen a rajtszámot a férfi táncos nem a versenyruhájának a hátán rögzíti?

A Nem

B Igen

44.
A Tíztánc versenyeken a rendező köteles-e minden páros részére 2 darab ugyanolyan számú rajtszámot 

biztosítani?
A Igen

B Nem

C Csak felnőtt korosztályú versenyeken

45.
Amennyiben egy héten belül több versenyt rendeznek és a páros az első verseny után valószínűsíthető hogy 

magasabb osztályba fel fog jutni, akkor nevezhet-e a másik versenyen a magasabb osztályba?



A

Ebben az esetben a páros előzetesen nem tudja leadni a nevezését a nevezőprogramon keresztül, de nevezési 

szándékát a nevezési határidő lejártáig írásban jelezheti a rendezőnek és az MTáSZ-nak. Tényleges osztályváltás 

esetén ekkor lehetősége van a helyszínen való benevezésre. Versenykönyvét ebben az esetben a döntnöknek kell 

záradékolnia.

B
Nem, hiszen a nevezőprogram csak abban a kategóriában fogadja a nevezéseket, amely a páros aktuális osztálya a 

nevezési határidő lejártakor.

C

Ebben az esetben a páros csak akkor nevezhet a magasabb kategóriába, ha az adott versenyen engedélyezett az 

átjárhatóság. Ebben az esetben a nevezési határidő lejártáig a nevezőprogramon keresztül átjárhatóságként kell a párost 

benevezni. Tényleges osztályváltás esetén a versenyért kapott pontszám és verseny darabszám már a páros új 

kategóriájához kerül.

46.
Van-e lehetőség a versenyen való indulásra, amennyiben egy páros elmulasztott nevezni az adott verseny 

nevezési határidejének lejártáig?

A

Igen, ha még a verseny forgatókönyvének meghirdetése előtt nevezési szándékát írásban jelzi a rendezőnek és az 

MTáSZ-nak. Utónevezés esetén a nevezési díj a versenykiírásban feltűntetett nevezési díj tízszerese.

B
Igen, a verseny forgatókönyvének meghirdetése előtt a nevezőprogram még lehetőséget biztosít utólagos nevezésre. 

Utónevezés esetén a nevezési díj a versenykiírásban feltűntetett nevezési díj tízszerese.

C Nem, a nevezési határidő lejárta után a páros már nem nevezhető, az adott versenyen nem indulhat el.

47.
Döntse el, melyik az igaz állítás!

A nevezési határidő minden MTáSZ verseny esetében... 

A
...a tárgyhét hétfője, 24:00. Nem hétvégére eső verseny esetében a nevezési határidő a verseny napját megelőző 

5. nap, 24:00. kivéve formációs versenyek
B ...a tárgyhét hétfője, 24:00.

C
...a tárgyhét keddje, 24:00. Nem hétvégére eső verseny esetében a nevezési határidő a verseny napját megelőző 4. nap, 

24:00.

48.
Amennyiben a versenyzőpáros versenykategóriája már véget ért, maradhat-e a versenyen a későbbi 

versenyszámokat megtekinteni, például az esti kiemelt versenyeket?
A Igen, hiszen a nevezési díj magában foglalja az egész napra szóló belépő díjat is.

B

Amennyiben a versenyen külön belépő vásárlása szükséges az esti programra, úgy a párosnak az erre a részre szóló 

jegyet meg kell vásárolnia. A nevezési díj ez esetben csak a korábbi versenyrészre szóló belépő díjat tartalmazza.

C
Nem, ha páros az eredményhirdetése utáni versenyszámokat is meg kívánja tekinteni, akkor minden esetben meg kell 

vásárolnia a belépődíjat a versenyre.

49.
Mi a teendő abban az esetben, ha egy párost tagszervezete egy adott versenyre benevezte, de valamilyen okból 

kifolyólag mégsem tud a versenyen megjelenni?



A
A páros köteles a lemondásról tagszervezetét értesíteni, a páros tagszervezete vagy a páros saját maga pedig 

köteles a nevezést a nevezőprogramon keresztül törölni.

B
A páros köteles a lemondásról tagszervezetét értesíteni, a páros tagszervezete pedig köteles írásban jelezni a 

versenyrendező és az MTáSZ felé is a lemondás tényét.

C
A páros köteles a lemondásról tagszervezetét értesíteni, a páros tagszervezete pedig köteles a benevezett páros 

nevezését a nevezőprogramon keresztül törölni a nevezési határidő lejártáig

50.
Mi történik, ha a versenyre benevezett páros nem jelenik meg a versenyen, de nevezését nem mondta le? 

A
Amennyiben egy tagszervezet egy éven belül három alkalommal elmulasztja lemondani párosának nevezését, az 

MTáSZ Főtitkárának a Tagszervezet ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie.

B
Amennyiben egy tagszervezet egy éven belül három alkalommal elmulasztja lemondani párosának nevezését, az MTáSZ 

Főtitkára a Tagszervezet ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

C
Amennyiben egy tagszervezet egy éven belül öt alkalommal elmulasztja lemondani párosának nevezését, az MTáSZ 

Főtitkára a Tagszervezet ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

51.
A verseny rendezője számlázhat-e ki kártérítésről szóló összeget az előzetes lemondás nélkül vagy a nevezési 

határidőt követő lemondás után a helyszínen nem megjelent párosok tagszervezetének?

A Igen, a versenyt követő 15 napon belül, a nevezési díj ötven százalékának megfelelő összegű kártérítést.

B Igen, a versenyt követő 15 napon belül, a nevezési díjnak megfelelő összegű kártérítést.

C

Igen, a versenyt követő 15 napon belül, az előzetes lemondás nélkül a helyszínen nem megjelent párosok 

tagszervezetének a nevezési díjnak megfelelő összegű kártérítést, a nevezési határidőt követő lemondás után a 

helyszínen nem megjelent párosok tagszervezetének pedig a nevezési díj ötven százalékának megfelelő összegű 

kártérítést.

52.
Elindulhat-e egy Senior I-es korosztályú páros Felnőtt korosztályban is, amennyiben a versenyen az átjárhatóság 

nem engedélyezett?
A Igen, mert ez nem minősül átjárhatóságnak.

B Igen, de csak ha a Senior I-es kategória eredményhirdetése már lezajlott.

C Nem, mivel az átjárhatóság nem engedélyezett.

53.
Döntse el, hogy az alábbiak közül melyik nevezés nem szabályos, ha a páros saját korosztályának és osztályának 

az adott napon van kiírt versenye és a rendező engedélyezi az átjárhatóságot!
A A páros az átjárhatóságot kihasználva csak az eggyel magasabb osztályba vagy korosztályba nevez.

B A páros csak a saját osztályának és korosztályának szóló versenyre nevez.

C
A páros a saját osztályának és korosztályának szóló versenyre és az átjárhatóságot kihasználva az eggyel magasabb 

osztályba vagy korosztályba is nevez.

54. A Rising Star versenyek pontszerző versenynek minősülnek-e?



A Nem

B Igen

C Csak a külföldön megrendezett rising star versenyek pontszerző versenyek

55. Melyik területi bajnokságra nevezhető egy vegyes páros?

A
A páros dönthet arról, hogy a nevezésnél a férfi táncos vagy a táncosnő tagszervezetének székhelyét veszi 

figyelembe.
B A férfi táncos tagszervezetének székhelyéhez tartozó területi bajnokságra.

C A táncosnő tagszervezetének székhelyéhez tartozó területi bajnokságra.

56.
Döntse el, igaz-e a következő állítás:

Egy páros csak osztályának korosztályának kiírt Országos Bajnokságára nevezhető táncnemenként.
A Igaz

B Hamis

57. Egy Ifjúsági korosztályú, D osztályos páros nevezhető-e egy Felnőtt-Ifjúsági Ranglistaversenyre?

A Igen

B Nem

C Kizárólag külön kérvénnyel

58.
Nevezhet-e egy Senior III korosztályú, Open osztályú páros a Senior I-II. összevont Magyar Bajnokságra?

A Igen

B Nem

C Kizárólag külön kérvénnyel

59. Nevezhet-e egy Senior II korosztályú, D osztályos páros a Senior I-II. összevont Magyar Bajnokságra?

A Igen

B Nem

C Kizárólag külön kérvénnyel

60. Nevezhet-e egy Senior I korosztályú, E osztályos páros a Senior I-II. összevont Magyar Bajnokságra?

A Nem

B Igen

C Kizárólag külön kérvénnyel

61. Nevezhet-e egy Ifjúsági korosztályú, B osztályos páros a Felnőtt Magyar Bajnokságra?

A Nem

B Igen



C Kizárólag külön kérvénnyel

59. Nevezhet-e egy Senior IV korosztályú, D osztályos páros a Felnőtt Magyar Bajnokságra?

A Igen

B Nem

C Kizárólag külön kérvénnyel

62.
Lehet-e a Senior III. és Senior IV. korosztályoknak külön, nem összevontan megrendezni a Magyar 

Bajnokságukat?

A
Igen, amennyiben az egyik korosztályban 6 vagy annál több páros nevezett, és a vele összevont korosztályban 

legalább 3 pár nevezett. 
B Nem, a Senior III. és Senior IV. Magyar Bajnokságokat minden esetben összevontan kell megrendezni.

C Igen, amennyiben a rendező így hirdeti meg a versenyt.

63.
Egy páros nevezése és/vagy helyszíni regisztrációja esetén kerülhet-e sor a különböző kategóriák összevonására 

klubközi versenyeken? 
A Igen, a Döntnök jóváhagyásával és a páros beleegyezésével.

B Igen, a Döntnök jóváhagyásával.

C Nem, a páros egyedül táncolja le a versenyosztályához tartozó táncait.

64.
Egy páros nevezése és/vagy helyszíni regisztrációja esetén kerülhet-e sor a különböző kategóriák összevonására 

kiemelt versenyeken? 
A Nem, a páros egyedül táncolja le a versenyosztályához tartozó táncait.

B Igen, a Döntnök jóváhagyásával.

C Igen, a Döntnök jóváhagyásával és a páros beleegyezésével.

65.

Döntse el, igaz-e a következő állítás:

Területi bajnokság, ranglistaverseny és országos bajnokság esetén a továbbjutó pontok kétszeresét kell beírni a 

versenykönyvbe. 
B Hamis

A Igaz

66. Döntse el, hogy az alábbiak közül melyik az igaz állítás!

A
Magyar bajnokságokon a továbbjutó pontok kétszeresét kell beírni a versenykönyvbe és a teljesített verseny két 

teljesített versenyként kerül bejegyzésre.

B
Magyar bajnokságokon a továbbjutó pontok kétszeresét kell beírni a versenykönyvbe és a teljesített verseny négy 

teljesített versenyként kerül bejegyzésre.

C
Magyar bajnokságokon a továbbjutó pontok 1,5-szeresét kell beírni a versenykönyvbe és a teljesített verseny két teljesített 

versenyként kerül bejegyzésre.



67.
Döntse el, melyik a helyes állítás!

A továbbjutó pontok számaiba beleszámíthatók...
A ...a külföldi osztályos klubközi versenyeken szerzett pontok.

B ...a külföldi osztályos klubközi versenyeken (maximum öt versenyen) szerzett pontszám.

C ...a külföldi osztályos klubközi versenyeken szerzett pontok (maximum 50 pont).

68.
Döntse el, melyik a helyes állítás!

A versenyek számába beleszámítható...
A ...a külföldi osztályos klubközi versenyek közül táncnemenként és osztályonként maximum öt darab.

B …minden külföldi osztályos klubközi verseny.

C ...a külföldi osztályos klubközi versenyek közül táncnemenként és osztályonként maximum tíz darab.

69. 13 páros nevezése illetve helyszíni regisztrációja esetén hogyan kell beosztani a verseny fordulóit?

A
Rendezhető Elődöntő + döntő (7 párossal) vagy Elődöntő + középdöntő + döntő (ebben az esetben a 2/3-os 

szabályt nem kell figyelembe venni).
B Elődöntő + középdöntő + döntő rendezendő (a 2/3-os szabály figyelembevételével).

C Elődöntő + döntő (7 párossal) rendezendő.

70. Hány induló páros esetén alkalmazható újratáncolási rendszer (redance)?

A Minimum 25 páros esetén.

B Minimum 37 páros esetén.

C Minimum 49 páros esetén.

71.
Alkalmazható-e a WDSF új pontozási rendszere (New Judging System=NJS) az MTáSZ kiemelt versenyein? 

A Igen

B Nem

C Csak a Magyar Bajnokságon

72. Amatőr táncos lehet-e egy MTáSZ táncversenynek főszervezője?

A Nem

B Igen

C Csak külön kérvénnyel

73. Ha a versenyző versenykönyvében a sportorvosi engedélyre fenntartott hely betelt és sportorvosi engedélye 

lejárt:

A Versenykönyve nem érvényes, a versenykönyv betelt versenykönyvnek minősül, a páros nem indulhat a 

versenyen



B Csatolni kell a versenykönyvhöz egy külön sportorvosi formanyomtatványt. Ha ez rendelkezésre áll, a páros indulhat a 

versenyen

C A helyszíni verseny orvosi vizsgálat felhatalmazza a táncost az adott versenyen való indulásra, de versenyt követően 

pótolnia kell a sportorvosi igazolást

74. Szükséges-e, hogy a versenyorvos a helyszínen tartózkodjon a verseny kezdetétől a befejezéséig?

A Igen

B Igen, de egyes kirívó esetekben el lehet tekinteni ettől a kritériumtól

C Nem, elég, ha a közelben van egy orvos, akit szükség esetén a helyszínre lehet hívni

75. Döntse el, melyik állítás igaz! Az Angol Keringő minimum-maximum tempója:

A 28-30 ütem/perc

B 27-30 ütem/perc

C 28-29 ütem/perc

76. Döntse el, melyik állítás igaz! A Tangó minimum-maximum tempója:

A 31-33 ütem/perc

B 28-30 ütem/perc

C 31-32 ütem/perc

77. Döntse el, melyik állítás igaz! A Bécsi Keringő minimum-maximum tempója:

A 58-60 ütem/perc

B 56-58 ütem/perc

C 60-62 ütem/perc

78. Döntse el, melyik állítás igaz! A Slowfox minimum-maximum tempója:

A 28-30 ütem/perc

B 30-32 ütem/perc

C 29-31 ütem/perc

79. Döntse el, melyik állítás igaz! A Quickstep minimum-maximum tempója:

A 50-52 ütem/perc

B 48-50 ütem/perc

C 51-53 ütem/perc

80. Döntse el, melyik állítás igaz! A Szamba minimum-maximum tempója:

A 50-52 ütem/perc

B 60-62 ütem/perc

C 58-60 ütem/perc



81. Döntse el, melyik állítás igaz! A Cha-cha-cha minimum-maximum tempója:

A 30-32 ütem/perc

B 30-35 ütem/perc

C 31-33 ütem/perc

82. Döntse el, melyik állítás igaz! A Rumba minimum-maximum tempója:

A 25-27 ütem/perc

B 25-26 ütem/perc

C 28-30 ütem/perc

83. Döntse el, melyik állítás igaz! A Paso Doble minimum-maximum tempója:

A 60-62 ütem/perc

B 58-60 ütem/perc

C 50-52 ütem/perc

84. Döntse el, melyik állítás igaz! A Jive minimum-maximum tempója:

A 42-44 ütem/perc

B 40-41 ütem/perc

C 51-53 ütem/perc

85. Döntse el, melyik állítás igaz! Nevezési díj amatőr páros versenyeken:

A Egy versenyszámban történő indulás esetén minimum 2 000 HUF/pár, maximum 3 000 HUF/pár, minden további 

versenyszámban 1 000 HUF/pár/versenyszám,

B Minimum 2 000 HUF/pár/nap, maximum 3 000 HUF/pár/nap

C Minimum 2 000 HUF/pár/nap, maximum 3 000 HUF/pár/nap plusz átjárhatóság esetén minden további versenyszámban 1 

000 HUF/pár/versenyszám

86. Mit jelent a „Senior Open”?

A Azt, hogy a Senior korosztályban nincs külön választva a B-A-S osztály, hanem ezek együttes elnevezése adja az 

Open kategóriát

B

Azt, hogy ebben a kategóriában összevontan versenyezhetnek Senior korosztályú E-D-C-B-A-S osztályos párosok

C A versenyen való induláshoz WDSF kártya kiváltása szükséges.

87. Mi a pontozási szempontok helyes sorrendje?

A Zene, Egyensúlyok, Mozgásfolyamatok, Karakterisztika

B Zene, Egyensúlyok, Karakterisztika, Mozgásfolyamat

C Zene, Mozgásfolyamat, Egyensúlyok, Karakterisztika



88. Melyik pontozási szemponthoz tartozik a következő alszempont: Muzikalitás?

A Zene

B Karakterisztika

C Mozgásfolyamat

89. Melyik pontozási szemponthoz tartozik a következő alszempont: Vezetés?

A Egyensúlyok

B Karakterisztika

C Mozgásfolyamat

90. Melyik pontozási szemponthoz tartozik a következő alszempont: Személyes interpretáció?

A Karakterisztika

B Mozgásfolyamat

C Egyensúlyok

91. Melyik pontozási szemponthoz tartozik a következő alszempont: Ritmus?

A Zene

B Karakterisztika

C Egyensúlyok

92. Fejezze be a felsorolást: Ütem, Ritmus……

A Muzikalitás

B Timing

C Egyensúlyok

93. Fejezze be a felsorolást: Statikus egyensúlyok, vezetés………

A Dinamikus egyensúlyok

B Koreográfia

C Muzikalitás

94. Fejezze be a felsorolást: A különböző táncok előadási formája, Személyes interpretáció, mint kifejezőeszköz , 

………

A A karakterisztika átültetése mozgásba a verseny ideje alatt

B Karakterisztika

C A különböző táncok interpretációja

95. Mi az MTáSZ PD versenyzői státuszhoz szükséges minimális versenyosztály?

A B



B A

C S

96. Szükséges-e a WDSF ID Card kiváltása a professzionista státuszhoz?

A Igen

B Nem

C Csak ha nemzetközi versenyen is akar versenyezni a professzionista páros

97. Kérheti-e MTáSZ PD versenyző amatőr státuszának visszaállítását?

A Igen (egy alkalommal)

B Igen (két alkalommal)

B Nem

98. Mely táncnemekben kerül megrendezésre az MTáSZ PD Magyar Bajnokság?

A Standard, Latin, Tíztánc, Standard-kűr, Latin-kűr

B Standard, Latin, Tíztánc

C Standard, Latin

99. Mely táncnemekben rendezhető MTáSZ PD Ranglista verseny?

A Standard, Latin 

B Standard, Latin, Tíztánc

C Standard, Latin, Tíztánc, Standard-kűr, Latin-kűr

100. Mennyi a PD verseny nevezési díjának maximális összege?

A 5.000 Ft/pár

B 3.000 Ft/pár

C 10.000 Ft/pár

II. TÉMA: Alapszabály

101. Az alábbiak közül melyik nem célja az MTáSZ működésének?

A a mindenkori kormánnyal együttműködve ellenőrizze a táncsportban folyó tevékenységet

B A táncsportot a jogszabályokban, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelően szervezze

C közreműködjön a jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában

102. Mi az MTáSZ angol nevének rövidítése?

A HDSA

B HDSF



C HDTA

103. Igaz-e a következő állítás: Az MTáSZ pecsétje: hatszögletű, közepén az MTáSZ jelvénye, a kereten belül „Magyar 

TáncSport Szakszövetség” felirattal. A lenyomat színe zöld.

A HAMIS

B IGAZ

104. Válassza ki az MTáSZ Alapszabályban meghatározott feladataira vonatkozó állítások közül a hamisat! Az MTáSZ 

kizárólagosan jogosult:

A külön jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodni a sportolók nyilvántartásáról, versenyzési engedélyük 

megadásáról és minősítéséről, fegyelmi jogkört nem gyakorol,

B létrehozni a szervezetén belül a szakágakat, amelyeken belül működnek az egyes szakterületek. A Versenytánc szakág 

keretében hivatásos szekció is működik a WDSF Professional Division versenyrendszerében történő versenyeztetés 

céljából

C képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a Magyar Olimpiai Bizottság és annak szakmai 

tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben.

105. Igaz-e a következő állítás: A taggá való felvételről írásos felvételi kérelem alapján a Közgyűlés dönt. A tag köteles 

közokirattal igazolni, hogy a taggá válás törvényi előfeltételeinek megfelel.

A HAMIS

B IGAZ

106. Igaz-e a következő állítás: A tagsági jogviszony megszűnik kilépéssel, a tagsági jogviszony MTáSZ általi 

felmondásával, kizárással, valamint jogutód nélküli megszűnéssel.

A IGAZ

B HAMIS

107. Döntse el melyik az igaz állítás! Az MTáSZ legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló Közgyűlés. A Közgyűlésen a 

határozatképességhez a tagok (küldöttek)

A több mint a felének jelenléte szükséges

B kétharmadának jelenléte szükséges

C legalább 75%-ának jelenléte szükséges

108. Az alábbiak közül mely napirendet nem kell kötelezően tartalmaznia az MTáSZ évi rendes Közgyűlésének?



A megadni vagy megtagadni a sportág nemzetközi szövetségei, illetve a külföldi sportszövetségek által megkívánt 

versenyzési hozzájárulást a sportolók külföldi versenyzéséhez

B az MTáSZ tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 14 nappal az Elnökséghez írásban beterjesztett javaslatok

C Az Ellenőrző Testület beszámolója

109. Ki nyitja meg a Közgyűlést?

A a Közgyűlés elnöke

B Az MTáSZ Elnök

C Az Elnökség által kijelölt elnökségi tag

110. Igaz-e a következő állítás: A Közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséről az Elnökség intézkedik, és azt számítógépen 

digitalizált formátumban, továbbá számítógépes adathordozón is tárolja a Közgyűlés időpontjától számított 10 

évig.

A IGAZ

B HAMIS

111. Melyik igaz az alábbi állítások közül?

A Az Elnökség az MTáSZ ügyintéző, képviselő szerve, amely az elnökkel együtt 9 tagból áll

B Az Elnökség az MTáSZ ügyintéző, képviselő szerve, amely az elnökön kívül 9 tagból áll

C Az Elnökség az MTáSZ ügyintéző szerve, amely az elnökkel együtt 8 tagból áll.

112. Döntse el, melyik állítás igaz! A közhasznúsági melléklet nem tartalmazza:

A a tagjegyzéket

B a számviteli beszámolót

C a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek 

szerveitől kapott támogatások mértékét

113. Melyik nem kötelezettsége egy elnökségi tagnak az alábbiak közül?

A javaslattétel az MTáSZ sportágfejlesztési stratégiájának és szakmai programjának saját területéhez kapcsolódó 

fejezetére vonatkozóanB folyamatos kapcsolattartás az MTáSZ tagjaival bizottságaival és szervezeti egységeivel

C a közgyűlési és elnökségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása

114. Igaz-e a következő állítás: Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Rendkívüli 

ülést kell összehívni, ha azt bármely elnökségi tag, az Ellenőrző Testület elnöke vagy két tagja, továbbá az MTáSZ 

tagjainak 1/10-e ugyanazon ok és cél megjelölésével írásban indítványozza

A HAMIS

B IGAZ



115. Igaz vagy hamis a következő állítás? Az Elnökség a határozatairól az érintetteket, valamint az MTáSZ tagságát 

azok meghozatalától számított 10 munkanapon belül köteles e-mail útján tájékoztatni. Köteles továbbá az 

Elnökség saját határozatait az MTáSZ honlapján nyilvánosságra hozni

A IGAZ

B HAMIS

116. Igaz-e a következő állítás? Az MTáSZ olyan sportszövetség, amely kizárólagos jelleggel lát el a 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 IGAZ

B HAMIS

117. Melyik az MTáSZ elnökének feladata a felsoroltak közül?

A a tagszervezetekkel való kapcsolattartás rendszerének kidolgozása, sajtótájékoztatók megszervezése, 

versenyeredmények figyelemmel kísérése és a nemzetközi kapcsolatok építése

B az MTáSZ gazdálkodásának, gazdálkodással összefüggő tevékenységeknek irányítása és felügyelete

C a közgyűlési és elnökségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása

118. Az alábbi állítások a Sportolói Bizottságra vonatkoznak. Válassza ki a hamisat!

A A 18. életévüket betöltött, a választás időpontjában érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolók érdekeik 

képviselete érdekében hat fős Sportolói Bizottságot választanak az aktív felnőtt versenyzők közül

B A Sportolói Bizottság élén a bizottság elnöke áll.

C A Sportolói Bizottság működéséről külön szabályzat rendelkezik

119. Döntse el, melyik állítás igaz! 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.

C Nincs helye fellebbezésnek.

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

A IGAZ

B HAMIS

121. Döntse el, melyik állítás igaz! Az MTáSZ tevékenységét két Közgyűlés közötti időszakban :



A az MTáSZ Elnöksége irányítja

B az MTáSZ Elnöke irányítja

C a Főtitkár irányítja.

122. Melyik állítás hamis?

A Az elnökségi ülések minden esetben zártak

B Az elnökségi ülések nyilvánosak.

C Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül.

123. Kihez tartozik ez a feladatkör? Az MTáSZ vagy szervezeti egységei illetve tagszervezetei által szervezett 

versenyeken résztvevő döntnökök, versenyfelügyelők kijelölése.

A szakágak versenysportjáért felelős elnökségi tagok

B Főtitkár

C versenybírói testületekért felelős elnökségi tagok

124. Kihez tartozik ez a feladatkör? Javaslattétel az MTáSZ vagy szervezeti egységei illetve tagszervezetei által 

szervezett versenyeken résztvevő pontozóbírók, számlálók személyére,

A versenybírói testületekért felelős elnökségi tagok

B Főtitkár

C szakágak versenysportjáért felelős elnökségi tagok

125. Mi a neve annak a szervezetnek, amely az MTáSZ szakágak versenysportjáért felelős elnökségi tagjának és a 

szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tagjának munkáját segíti.

A Szakági Bizottság

B Szakági Elnökség

C Szakmai Bizottság

III. TÉMA: Fegyelmi Szabályzat

126. Igaz-e a következő állítás: A Fegyelmi Szabályzat célja, hogy védje a táncsport sportágban a versenyzők, a 

sportág irányításában, szervezésében, lebonyolításában résztvevők személyét és jogait, továbbá a táncsport 

rendjét és tisztaságát.
A IGAZ

B HAMIS

127. Igaz-e a következő állítás: A Fegyelmi Szabályzat célja, hogy védje a táncsport sportágban a szabályzatok ellen 

súlyosan vétő személyek jogait.

A HAMIS

B IGAZ



128. Igaz-e a következő állítás: A Fegyelmi Szabályzat célja, hogy segítsen betartatni, illetve tiszteletben tartatni a 

táncsport versenyszabályait, a sportággal összefüggő egyéb szabályokat, illetve az MTáSZ és szervezeti 

egységeinek határozatait.
A IGAZ

B HAMIS

129. Igaz-e a következő állítás: A Fegyelmi Szabályzat célja, hogy ösztönözze a versenyzőket a sportfegyelem, 

doppingtilalom megtartására, a sportszervezetével, a többi versenyzővel, az edzések és versenyek többi 

szereplőjével, a sportvezetőkkel, valamint a közönséggel szembeni sportszerű magatartásra.

A IGAZ

B HAMIS

130. Igaz-e a következő állítás: A Fegyelmi Szabályzat célja, hogy kényszerítse a versenyzőket a sportfegyelem, 

doppingtilalom megtagadására, a sportszervezetével, a többi versenyzővel, az edzések és versenyek többi 

szereplőjével, a sportvezetőkkel, valamint a közönséggel szembeni sportszerűtlen magatartásra.

A HAMIS

B IGAZ

131. Igaz-e a következő állítás: A Fegyelmi Szabályzat célja, hogy nevelje a versenyzőket arra, hogy a versenyeken a 

versenyszabályoknak és azok szellemének megfelelően versenyezzenek.

A IGAZ

B HAMIS

132. Igaz-e a következő állítás: A Fegyelmi Szabályzat célja, hogy a fegyelemsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást 

és a megfelelő súlyú fegyelmi büntetést.

A IGAZ

B HAMIS

133. Igaz-e a következő állítás: A Fegyelmi Szabályzat célja, hogy a fegyelemsértők a legmagasabb szintű fegyelmi 

büntetésben részesüljenek.

A HAMIS

B IGAZ

134. Ki vagy mi határozza meg, hogy mely cselekmény minősül fegyelmi vétségnek és azt, hogy ennek elkövetője 

milyen fegyelmi eljárás keretében, milyen fegyelmi büntetésben részesíthető?

A Fegyelmi szabályzat



B Fegyelmi bizottság

C Etikai kódex

135. Melyik állítás igaz? A fegyelmi vétséget….

A az elkövetés idején hatályban levő FSZ szerint kell elbírálni, kivéve, ha az elbíráláskor hatályos új FSZ enyhébb 

büntetést fogalmaz meg a vétséggel kapcsolatban
B minden esetben az elbíráláskor hatályban lévő FSZ szerint kell elbírálni

C az elbíráláskor hatályban lévő FSZ szerint kell elbírálni, kivéve, ha az elbíráláskor hatályos új FSZ enyhébb bűntetést 

fogalmaz meg a vétséggel kapcsolatban.

136. Melyik állítás hamis? A Fegyelmi Szabályzat személyi és területi hatálya nem terjed ki:

A a verseny fővédnökére

B a verseny kommunikációért felelős személyére

C a verseny fesztiváligazgatójára

137. Melyik állítás igaz? A Fegyelmi Szabályzat személyi és területi hatálya kiterjed:

A Bármely MTáSZ tagszervezetre

B Bármely művészeti iskolára

C Bármely sportegyesületre

138. Igaz-e a következő állítás? A Fegyelmi Szabályzat hatálya kiterjed az MTáSZ-szal, szervezeti egységével, MTáSZ 

tagszervezettel szerződéses kapcsolatban álló orvosra, versenyszervezőre, valamint minden olyan személyre, aki 

az MTáSZ versenynaptárában szereplő versennyel kapcsolatban feladatot lát el (a továbbiakban együttesen: a 

verseny közreműködőjére). A versennyel kapcsolatban feladatot ellátónak minősül az a személy, akit a verseny 

szervezője a versennyel kapcsolatos kommunikációjában a verseny bármilyen közreműködőjeként megnevez (ide 

nem értve a verseny védnökét, fővédnökét)

A IGAZ

B HAMIS

139. Igaz-e a következő állítás? A Fegyelmi Szabályzatot kell alkalmazni az MTáSZ, a szervezeti egységei által 

rendezett versenyen, a versenyt megelőző és követő időszakban a sportlétesítményben, a felkészülés során, 

edzőtáborozáson elkövetett fegyelmi vétség elbírálásánál is
A IGAZ

B HAMIS

140. Melyik állítás hamis? Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni, ha a szabályzatban foglalt kötelezettségeket 

vétkesen megszegi a

A szülő



B táncos

C sportszakember

141. Igaz-e a következő állítás? Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportszakemberrel (edzővel, sportvezetővel, 

versenybíróval, a verseny közreműködőjével, tisztségviselővel) szemben, ha a szabályzatban foglalt 

kötelezettségeket vétkesen megszegi. 
A IGAZ

B HAMIS

142. Melyik állítás igaz? 

A A fegyelmi büntetés célja – a táncsport rendjének és tisztaságának védelme érdekében – a fegyelmi vétséget 

elkövető nevelése, valamint annak megelőzése, hogy a táncos, illetve a sportág más résztvevője fegyelmi 

vétséget kövessen el.
B A fegyelmi büntetés célja – a táncsport rendjének és tisztaságának védelme érdekében – a fegyelmi vétséget elkövető 

lehető legszigorúbb bűntetése, valamint annak elősegítése, hogy a táncos, illetve a sportág más résztvevője fegyelmi 

vétséget kövessen el.

C A fegyelmi büntetés célja a táncsportban dolgozó emberek megfélemlítése.

143. Döntse el, melyik állítás igaz! A táncos fegyelmi büntetése lehet:

A akár végleges időtartamú eltiltás az MTáSZ versenynaptárában szereplő versenyen és sportszervezet vagy az 

MTáSZ által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől;
B legfeljebb öt év eltiltás az MTáSZ versenynaptárában szereplő versenyen és sportszervezet vagy az MTáSZ által 

szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől;

C legfeljebb két év időtartamú eltiltás az MTáSZ versenynaptárában szereplő versenyen és sportszervezet vagy az MTáSZ 

által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől;

144. Döntse el, melyik állítás igaz!  A táncos fegyelmi büntetése lehet:

A az igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, valamint a doppingellenes szabályok megsértése esetén az 

átigazolásból való kizárás legfeljebb két évig terjedő időre.
B az igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, valamint a doppingellenes szabályok megsértése esetén az átigazolásból való 

akár végleges kizárás

C az igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, valamint a doppingellenes szabályok megsértése esetén az átigazolásból való 

kizárás legfeljebb öt évig terjedő időre.



145. Igaz-e akövetkező állítás? A táncos fegyelmi büntetése lehet pénzbüntetés, mely nem haladhatja meg a hivatásos 

táncos szakmai tevékenységéből származó éves átlagjövedelmének hat havi összegét. A sportszervezettel munka- 

(hivatásos) szerződéses viszonyban nem álló, amatőr táncosra pénzbüntetés nem szabható ki.

A IGAZ

B HAMIS

146. Döntse el, melyik állítás igaz! A sportszervezet fegyelmi büntetése lehet:

A táncos igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb két évig terjedő időre;

B legfeljebb öt versenyből való kizárás, legfeljebb két évig terjedő időre;

C az MTáSZ-ból való kizárás legfeljebb két évig terjedő időre;

147. Döntse el, melyik állítás igaz! A sportszervezet fegyelmi büntetése lehet:

A az MTáSZ-ból való kizárás legfeljebb egy évig terjedő időre;

B pénzbüntetés, amelynek összege nem haladhatja meg az 1.000.000 Ft-ot.

C táncos igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb egy évig terjedő időre

147. Döntse el, melyik állítás igaz! A sportszervezet fegyelmi büntetése lehet:

A a versenyen elért eredményei törlése;

B nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb egy évig terjedő időre;

C pénzbüntetés, amelynek összege nem haladhatja meg az 1.000.000 Ft-ot.

148. Döntse el, melyik állítás igaz! A sportszervezet fegyelmi büntetése lehet:

A legfeljebb öt versenyből való kizárás, legfeljebb egy évig terjedő időre

B legfeljebb öt versenyből való kizárás, legfeljebb két évig terjedő időre;

C legfeljebb tíz versenyből való kizárás, legfeljebb egy évig terjedő időre

149. Döntse el, melyik állítás igaz! A sportszervezet fegyelmi büntetése lehet:

A pénzbüntetés, amelynek összege nem haladhatja meg az 50.000.000 Ft-ot.

B pénzbüntetés, amelynek összege nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot.

C pénzbüntetés, amelynek összege nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

150. Döntse el, melyik állítás igaz! A sportszakember fegyelmi büntetése lehet:



A az MTáSZ vagy szervezeti egységei által adott kedvezmények megvonása (csökkentése) legfeljebb egy évre

B az MTáSZ vagy szervezeti egységei által adott kedvezmények megvonása (csökkentése) legfeljebb öt évre

C az MTáSZ vagy szervezeti egységei által adott kedvezmények megvonása (csökkentése) legfeljebb két évre

151. Döntse el, melyik állítás igaz! A sportszakember fegyelmi büntetése lehet:

A akár végleges tartamú eltiltás a táncsporttal kapcsolatos sportszakmai tevékenységtől;

B pénzbüntetés, amelynek összege nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot.

C az MTáSZ vagy szervezeti egységei által adott kedvezmények megvonása (csökkentése) legfeljebb két évre

152. Döntse el, melyik állítás igaz! A sportszakember fegyelmi büntetése lehet:

A pénzbüntetés, mely nem haladhatja meg a sportszakember szakmai tevékenységéből származó éves 

átlagjövedelmének hat havi összegét. Az MTáSZ-szal, szervezeti egységeivel vagy a sportszervezettel 

szerződéses viszonyban nem álló sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki;
B pénzbüntetés, amelynek összege nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot.

C pénzbüntetés, amelynek összege nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

152. Döntse el, melyik állítás igaz! A sportszakember fegyelmi büntetése nem lehet:

A pénzbüntetés, amelynek összege 50.000.000 Ft.

B szóbeli figyelmeztetés

C írásbeli megrovás

153. Melyik állítás igaz? 

A A fegyelmi büntetést a büntetés céljának szem előtt tartásával, az FSZ-ben meghatározott keretek között kell 

kiszabni úgy, hogy az igazodjék a fegyelmi vétség súlyához és az elkövető vétkességének fokához, továbbá az 

egyéb enyhítő és súlyosbító körülményekhez.
B A fegyelmi büntetést a büntetés céljának szem előtt tartásával, az FSZ-ben meghatározott keretek közül mindig a 

legszigorúbb büntetést kell kiszabni.

C A fegyelmi büntetést a büntetés céljának szem előtt tartásával, az FSZ-ben meghatározott keretek közül mindig a 

legenyhébb büntetést kell kiszabni.

154. Melyik állítás igaz? 



A A fegyelmi büntetést enyhíteni lehet, ha annak legkisebb mértéke a fegyelmi büntetés céljára, valamint a 

kiszabásánál irányadó összes körülményre is figyelemmel túl szigorú. Ilyen esetben a különös részben 

megállapított büntetést annak alsó határánál enyhébb mértékben is ki lehet szabni, vagy a meghatározott 

büntetés helyett egy fokozattal alacsonyabb fegyelmi büntetési tétel is alkalmazható.

B A fegyelmi büntetést a büntetés enyhíteni nem lehet.

C A fegyelmi büntetést enyhíteni lehet, ha annak legkisebb mértéke a fegyelmi büntetés céljára, valamint a kiszabásánál 

irányadó összes körülményre is figyelemmel túl szigorú. Ilyen esetben a különös részben megállapított büntetést annak 

alsó határánál enyhébb mértékben nem lehet kiszabni, de a meghatározott büntetés helyett egy fokozattal alacsonyabb 

fegyelmi büntetési tétel alkalmazható.

155. Melyik állítás igaz? 

A A fegyelmi eljárást a Fegyelmi Bizottság elnöke rendelheti el

B A fegyelmi eljárást a Fegyelmi Bizottság bármely tagja elrendelheti

C A fegyelmi eljárást a Főtitkár vagy az MTáSZ Elnöke rendelheti el

156. A fegyelmi eljárás elrendelésének indítványozására az alábbi személyek kötelesek, amennyiben az eljárásra okot 

adó cselekményről szereznek tudomást:

A A főtitkár és az MTáSZ Elnöke

B A főtitkár és az MTáSZ Elnöksége

C A főtitkár és a Fegyelmi Bizottság bármely tagja

157. Mit jelent az ártatlanság vélelme?

A Senki sem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg azt az MTáSZ határozata jogerősen meg nem állapítja.

B Senki sem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg ellene fegyelmi eljárás nem indul.

C Senki sem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg azt a Fegyelmi Bizottság meg nem állapítja.

158. Mit jelent a védekezés joga?

A Aki ellen fegyelmi eljárás indult, jogosult arra, hogy az elrendelés okát, annak tartalmát megismerje, a fegyelmi 

tárgyaláson kérdéseket és észrevételeket tegyen, valamint a fegyelmi eljárás szabályai által meghatározott eljárási 

cselekményben részt vegyen.
B Senki sem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg azt az MTáSZ határozata jogerősen meg nem állapítja.

C Az FB köteles az eljárásban résztvevőt jogairól, és kötelessége teljesítésének vagy elmulasztásának következményeiről 

kitanítani, a jogorvoslati lehetőség igénybevételének lehetőségeiről és módjáról felvilágosítani.



159. Mit jelent a kitanítás kötelezettsége?

A Az FB köteles az eljárásban résztvevőt jogairól, és kötelessége teljesítésének vagy elmulasztásának 

következményeiről kitanítani, a jogorvoslati lehetőség igénybevételének lehetőségeiről és módjáról 

felvilágosítani.
B Senki sem tekinthető vétkesnek mindaddig, amíg azt az MTáSZ határozata jogerősen meg nem állapítja.

C Aki ellen fegyelmi eljárás indult, jogosult arra, hogy az elrendelés okát, annak tartalmát megismerje, a fegyelmi tárgyaláson 

kérdéseket és észrevételeket tegyen, valamint a fegyelmi eljárás szabályai által meghatározott eljárási cselekményben 

részt vegyen.

160. Melyik állítás igaz? 

A A fegyelmi tárgyalás általában nyilvános.

B A fegyelmi tárgyalás minden esetben nyilvános.

C A fegyelmi tárgyalás általában zárt.

161. Mely testület jár el a fegyelmi határozat elleni fellebbezés nyomán indult másodfokú eljárásban?

A Elnökség

B Fegyelmi Bizottság

C Ellenőrző Testület

162. Melyik állítás igaz?  Az FB elnöke hivatalból, valamint a fegyelmi eljárás elrendelésének kezdeményezésére 

jogosulttól származó írásos bejelentésnek az FB-hez érkezésétől számított nyolc napon belül, köteles…

A megvizsgálni hogy melyek azok az ügyek, amelyekben a fegyelmi eljárás megindítását el kell rendelni, mely 

ügyekben lehet tárgyalás nélkül dönteni és milyen ügyben kell fegyelmi tárgyalást tartani.

B elindítani a fegyelmi tárgyalást.

C megvizsgálni hogy melyek azok az ügyek, mely ügyekben lehet tárgyalás nélkül dönteni, ha ez nem lehetséges, akkor 

fegyelmi tárgyalást kell tartani.

163. Hány főből áll egy fegyelmi ügyben eljáró fegyelmi tanács?

A 3

B 5

C 7

164. Melyik állítás igaz?



A A fegyelmi tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három 

munkanappal korábban megkapják.

B A fegyelmi tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább nyolc munkanappal 

korábban megkapják.

C A fegyelmi tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább öt munkanappal korábban 

megkapják.

165. Igaz-e akövetkező állítás? Ha a fegyelmi tárgyalásról szóló értesítés postai úton történő kézbesítése azért hiúsul 

meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy az értesítést nem veszi át, az értesítést a 

kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.
A IGAZ

B HAMIS

166. Igaz-e akövetkező állítás?Ha a fegyelmi tárgyalásról szóló értesítés elektronikus elérhetőségre történik, az 

értesítést akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett által elektronikusan visszaigazolásra kerül az értesítés 

kézbesítése. Ha a címzett az elküldést követő 3 napon belül nem igazolja vissza a kézbesítés megtörténtét, az 

értesítést postai úton kell az értesítést megküldeni.
A IGAZ

B HAMIS

167. Melyik állítás igaz? A fegyelmi tárgyalásról való igazolatlan távolmaradás miatt…

A az eljárás alá vont táncos versenyzési jogát, vagy sportszakember sportszakmai tevékenységének gyakorlását fel 

kell függeszteni. A felfüggesztés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
B az eljárás alá vont táncos versenyzési joga, vagy sportszakember sportszakmai tevékenységének gyakorlása 

felfüggeszthető.

C az eljárás alá vont táncos versenyzési jogát, vagy sportszakember sportszakmai tevékenységének gyakorlását fel kell 

függeszteni. A felfüggesztés ellen fellebbezni az MTáSZ elnökségénél kell.

168. Melyik állítás igaz?
A Nem lehet a fegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegés óta több mint 

egy év eltelt.
B Nem lehet a fegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegés óta több mint két év 

eltelt.

C Nem lehet a fegyelmi eljárást elrendelni, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegés óta több mint öt év 

eltelt.

169. Melyik állítás igaz?
A A verseny vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes befolyásolása esetén a sportfegyelmi 

eljárás megindításának joga nem évül el.



B A verseny vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes befolyásolása esetén a sportfegyelmi eljárás 

megindításának joga egy éven túl évül el.

C A verseny vagy versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes befolyásolása esetén a sportfegyelmi eljárás 

megindításának joga két éven túl évül el.

170. Melyik állítás igaz?
A A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárást megindításáról szóló értesítés eljárás alá vont általi 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani.
B A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárást megindításáról szóló értesítés eljárás alá vont általi kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül meg kell tartani.

C A sportfegyelmi tárgyalást legkésőbb az eljárást megindításáról szóló értesítés eljárás alá vont általi kézhezvételétől 

számított három napon belül meg kell tartani.

171. Az első fokú fegyelmi határozat ellen fellebbezésre nem jogosult:
A A fegyelmi bizottság elnöke

B aki ellen a fegyelmi határozatot hozták

C az MTáSZ Elnöke

172. Igaz-e a következő állítás? A kihirdetett fegyelmi határozat másolatának átvételét az érintettel alá kell íratni. 

Amennyiben a kihirdetett határozat átvételét az eljárás alá vont megtagadja, a határozat nem tartható be.

A HAMIS

B IGAZ

173. Fegyelmi határozat ellen kinél kell fellebbezni?

A A fegyelmi bizottságnál

B Ellenőrző testületnél

C az MTáSZ Elnökségénél

174. Mely másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben fordulhat egy táncos a bírósághoz?

A pénzbüntetés

B írásbeli megrovás

C szóbeli figyelmeztetés

175 Mely másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben fordulhat egy sportszakember a bírósághoz?

A pénzbüntetés

B írásbeli megrovás

C szóbeli figyelmeztetés



IV. Téma: Pontozóbírói szabályzat

176. Igaz-e a következő állítás? Az MTáSZ VT PSZ Szabályzata az MTáSZ hivatalos versenyein közreműködő hazai 

pontozókra és számlálókra terjed ki, illetve a 6. és 10. pontja a külföldi pontozóbíókra és számlálóbírókra is 

kiterjed.
A IGAZ

B HAMIS

177. Melyik állítás igaz? Pontozói regisztrációját kérheti az a személy, aki…

A sikeresen teljesítette az MTáSZ pontozóbírói vizsgáját.

B előző évben részt vett legalább két pontozóbírói képzésen

C elvégezte a Táncművészeti Főiskolát, a diplomaosztó után azonnal

178. Melyik állítás igaz? MTáSZ versenyein pontozóbírói feladatot az a regisztrált pontozóbíró vállalhat, aki…

A rendelkezik az adott évre érvényes pontozóbírói licence-szel.

B sikeresen teljesítette az MTáSZ pontozóbírói vizsgáját.

C erre a feladatra szóbeli felkérést kapott.

179. Melyik állítás igaz? A pontozóbírói éves licence kiváltásának feltételei

A az éves licence díj befizetése, tisztségviselői regisztrációs lap leadása, valamint az előző évi pontozóbírói vizsga 

sikeres teljesítése, kivéve örökös tiszteletbeli pontozóbírók
B az előző évi MTáSZ pontozóbírói vizsga sikeres teljesítése, és megfelelő szakirányú diploma megléte

C az éves licence díj befizetése, előző évben legalább két pontozóbírói képzésen való részvétel

180. Melyik állítás igaz? A pontozóbírói licence díj befizetésének határideje….

A tárgyév január 31. Utólagos befizetési lehetőség a tárgyévre vonatkozóan adott év június 30-ig lehetséges

B tárgyév február 31. Utólagos befizetési lehetőség a tárgyévre vonatkozóan adott év július 30-ig lehetséges

C tárgyév január 31. Utólagos befizetési lehetőség a tárgyévre vonatkozóan adott év július 30-ig lehetséges

181. Melyik állítás igaz? Amennyiben egy pontozóbíró licence dját nem fizeti be január 31-ig, de az utólagos határidőig 

igen, akkor csak a ….

A második félévre jelölhető.

B a befizetését követően azonal jelölhető.

C a negyedik negyedévben jelölhető.

182. Melyik állítás igaz? Ameddig a pontozóbíró nem váltja ki adott évre érvényes pontozóbírói licencét, ….

A az MTáSZ versenyeire nem jelölhető ki pontozóbírói feladat ellátására.



B jelölést kaphat, de csak a licence díj befizetése után lehetséges a pontozói munka teljesítése.

C jelölést kaphat, mert elfogadható a licence díj utólagos befizetése is.

183. Melyik állítás igaz? Azon pontozóbírók, akik 2 egymást követő évben nem váltják ki a pontozóbírói licence-üket, 

…..

A automatikusan törlésre kerülnek a regisztrált pontozóbírók listájából.

B bármikor ismételt vizsga nélkül kiválthatják újra licence-üket.

C kellő indokkal alátámasztva a szakági bizottság engedélyezheti a licence kiváltását. 

184. Melyik állítás igaz? A pontozói besorolás …

A egy adott évre vonatkozik.

B egy adott félévre vonatkozik.

C egy adott negyedévre vonatkozik.

185. Melyik állítás igaz?  A pontozóbírói besorolást…

A a beérkezett adatközlő lapok alapján a versenytánc szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tagja végzi. 

B a beérkezett adatközlő lapok alapján a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagja végzi. 

C a beérkezett tisztségviselői regisztrációs lapok alapján a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tagja végzi. 

186. Igaz-e a következő állítás? Az adott évre érvényes pontozóbírói besorolásokról szóló értesítést a versenytánc 

szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tagja által az MTáSZ irodának leadott besorolásokból, az MTáSZ iroda 

minden adott évre licence-et váltó pontozóbíró számára tárgyév január 31-ig megküldi. A január 20-a után licence-

et váltó pontozóbírók az adott évre érvényes besorolásukról szóló értesítést a licence befizetésének időpontját 

követő 30 napon belül kapják kézhez

A IGAZ

B HAMIS

187.
Igaz-e a következő állítás? Az adott évre érvényes pontozóbírói besorolásokról szóló értesítést a versenytánc 

szakág pontozóbíróiért felelős elnökségi tagja minden adott évre licence-et váltó pontozóbíró számára tárgyév 

június 01-ig megküldi. A június 01. után licence-et váltó pontozóbírók az adott évre érvényes besorolásukról szóló 

értesítést a licence befizetésének időpontját követő napon belül kapják kézhez

A HAMIS

B IGAZ

188. Melyik állítás igaz? Besorolási pont kapható ….

A a beküldött adatközlő nyilatkozatban megadott adatok alapján.



B az adatközlő nyilatkozat megküldése nélkül is.

C egyszerű személyes beszélgetés alapján is.

189. Igaz-e akövetkező állítás? A pontozóbírói besorolás alapját képező adatok újraértékelése minden év 

decemberében történik, és az aktuális évre vonatkozik.

A HAMIS

B IGAZ

190. Melyik felsorolás teljes? Az MTáSZ által szervezett pontozóbírói továbbképzések után jártó pontokon felül 

további besorolási plusz pont kapható…..

A a válogatott keret képzéseken való részvételért, az MTáSZ tagszervezetei által szervezett, engedélyezett 

továbbképzésekért, WDSF képzésekért, valamint nemzetközi versenyek és egyéb nemzetközi továbbképzések 

látogatásáért.
B a válogatott keret képzéseken való részvételért, az MTáSZ tagszervezetei által szervezett továbbképzésekért, WDSF 

képzésekért, valamint a hazai kiemelt versenyek és egyéb nemzetközi továbbképzések látogatásáért.

C az MTáSZ tagszervezetei által szervezett továbbképzésekért, WDSF képzésekért, valamint a hazai kiemelt versenyek és 

egyéb nemzetközi továbbképzések látogatásáért.

191. Melyik állítás igaz? Besorolási pontok mértéke az MTáSZ pontozóbírói továbbképzések után…

A 6 pont/teljes képzési nap

B 2 pont/teljes képzési nap

C 8 pont/teljes képzési nap

192. Melyik állítás igaz? Besorolási pontok mértéke a válogatott edzéseken való részvétel valamint az egyéb hazai 

továbbképzések, nemzetközi versenylátogatások és egyéb nemzetközi továbbképzések után…

A 2 pont/alkalom

B 6 pont/alkalom

C 8 pont/alkalom

193. Melyik állítás igaz? Besorolási pontok mértéke a WDSF továbbképzések után…

A 6 pont

B 2 pont

C 10 pont

194. Melyik állítás igaz? Egy adott évben a képzésekért adható pontok ….

A a következő évben kerülnek beszámításra.

B azonnal beszámításra kerülnek.

C félévet követően kerülnek beszámításra.



195. Hogyan kérvényezheti egy tagszervezet,hogy egy általa szervezett képzés beszámítható legyen pontozóbírói 

képzésnek?

A A tagszervezet lehetőség szerint a tervezett képzést megelőző 45 nappal köteles megküldeni a képzés helyét, 

idejét, az előadók nevét, a képzés programját és az előadások cím szerinti tematikájára vonatkozó információkat 

az MTáSZ elnökség versenytánc pontozóbírókért felelős elnökségi tagjának, aki szakági tájékoztatást követően 

dönt a képzés elfogadásáról vagy elutasításáról

B A tagszervezet a tervezett képzést megelőző 45 nappal köteles megküldeni a képzés helyét, idejét, az előadók nevét, a 

képzés programját és az előadások cím szerinti tematikájára vonatkozó információkat az MTáSZ elnökségének, aki a 

következő elnökségi ülésen dönt a képzés elfoadásáról vagy elutasításáról

C A tagszervezet a tervezett képzést megelőző 45 nappal köteles megküldeni a képzés helyét, idejét, az előadók nevét, a 

képzés programját és az előadások cím szerinti tematikájára vonatkozó információkat az MTáSZ elnökség versenytánc 

pontozóbírókért felelős elnökségi tagjának, aki szakági véleményezést követően dönt a képzés elfogadásáról vagy 

elutasításáról

196. Melyik állítás igaz?

A Új pontozóbíró felvételénél függetlenül a megküldött adatlapjára adható pontok mértékétől, a legmagasabb 

adható besorolási minősítése: C sáv / 36%. Az új pontozóbírók aktuális pontszáma a második besorolásuk 

időpontjában kerül jóváírásra
B Új pontozóbíró felvételénél a megküldött adatlapjára adható pontok mértékétől függően már az első évtől az aktuális 

besorolás szerint jelölhető.

C Új pontozóbíró felvételénél függetlenül a megküldött adatlapjára adható pontok mértékétől, a legmagasabb adható 

besorolási minősítése: C sáv / 36%. Az új pontozóbírók aktuális pontszáma a második félévtől kerül jóváírásra

197. Melyik állítás igaz? A pontozóbírói kijelölések esetében az MTáSZ elnöksége figyelembe veszi 

A az összeférhetetlenséget

B a pontozóbírói testületen belül a nemek arányát

C a korosztályi szórást

198. Melyik állítás igaz? A pontozóbírói kijelölések esetében az MTáSZ elnöksége figyelembe veszi

A az aktuális besorolást

B az emocionális tényezőket

C a pontozással eltöltött évek számát

199. Melyik állítás igaz? A pontozóbírói kijelölések esetében az MTáSZ elnöksége figyelembe veszi

A az adott évre érvényes pontozóbírói licence meglétét.

B írásos ígéretet a licence megvásárlására

C szóbeli ígéretet a licence megvásárlására.



200. Melyik állítás igaz? A rendezői javaslattétel lehetősége:

A
A rendező versenyrendezési pályázatában jelölheti meg a versenyére meghívni kívánt pontozóbírók (klubközi

versenyre 1 fő, kemelt versenyre 2 fő) személyét illetve azon országokat, ahonnan pontozóbírót kíván fogadni

versenyére: Amennyiben a kérés szabályzatba vagy egyéb kijelölési elvbe nem ütközik, a versenytánc szakág

pontozóbírókért felelős elnökségi tag jóváhagyásra továbbítja a kérést az elnökség felé.

B A rendező versenyrendezési pályázatában jelölheti meg a versenyére meghívni kívánt összes pontozóbíró személyét

illetve azon országokat, ahonnan pontozóbírót kíván fogadni versenyére: Amennyiben a kérés szabályzatba vagy egyéb

kijelölési elvbe nem ütközik, a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag jóváhagyásra továbbítja a kérést

az elnökség felé.

C A rendező versenyrendezési pályázatában jelölheti meg a versenyére meghívni kívánt külföldi pontozóbírók személyét.

Amennyiben a kérés szabályzatba vagy egyéb kijelölési elvbe nem ütközik, a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős

elnökségi tag jóváhagyásra továbbítja a kérést az elnökség felé.

201. Melyik állítás igaz? Amennyiben egy versenyt megelőző egy héten belüli pontozóbírói visszamondásra kerül sor, 

akkor

A csak korlátozott mértékben, vagy egyáltalán nem köteles az elnökség a jelölési feltételek betartására.

B a soron következő hasonló típusú verseny tartalékaiból kér fel az elnökség

C is köteles az elnökség a jelölési feltételek maradéktalan betartására.

202. Melyik állítás igaz? A pontozóbírók alapdíjazása 2015. január 1-től

A 6 órás időtartamra 20 000 Ft + ÁFA vagy bruttó 20 000 Ft megbízási szerződés alapján

B 6 órás időtartamra 20 000 Ft + ÁFA vagy nettó 20 000 Ft megbízási szerződés alapján

C 6 órás időtartamra 16 500 Ft + ÁFA

203. Melyik állítás igaz? A pontozóbíró számára útiköltség térítést…

A kell fizetni, amennyiben ténylegesen van felmerült költsége.

B nem kell fizetni.

C lehet fizetni.

203. Igaz-e a következő állítás?  Amennyiben egy verseny pontozóbírói testületének kijelöléséhez nem áll 

rendelkezésre megfelelő (a verseny megrendezéséhez szükséges minimum) számú, az adott versenytípushoz 

kötelezően előírt besorolással rendelkező aktív pontozóbíró, a versenyre az eggyel alacsonyabb besorolási 

kategória (D kategória is) pontozóbírói is jelölhetőek.

A HAMIS

B IGAZ

204. Melyik állítás igaz? A pontozóbíró kötelessége…



A a pontozóbírói szempontok maradéktalan betartása.

B a pontozóbírói szempontok számára fontos részeinek betartása.

C a pontozóbírói szempontoktól eltérő önálló értékrend kialakítása.

205. Melyik állítás igaz? A pontozóbíróval szemben támasztott alapvető követelmény

A az etikai kódexben megfogalmazott, rá vonatkozó szabályok maradéktalan betartása

B saját véleményének, a számára elérhető fórumon (pl; facebook) történő folyamatos közlése

C az etikai kódex előírásainak betartásának ellenőrzése más pontozóbíró kollégáknál

206. Melyik állítás igaz? A pontozóbíró köteles a verseny kezdete előtt …

A 30 perccel a helyszínen megjelenni.

B 15 perccel a helyszínen megjelenni.

C 2 perccel a helyszínen megjelenni.

207. Melyik állítás igaz? Kiemelt versenyeken a férfi pontozóbíró kötelező viselete:

A éjszínkék vagy fekete öltöny, ing, nyakkendő, öltöny cipő

B bármilyen színű öltöny, ing, nyakkendő, öltöny cipő

C bármilyen kényelmes viselet.

208. Melyik állítás igaz? Kiemelt versenyeken a női pontozóbíró kötelező viselete:

A éjszínkék vagy fekete kosztüm (nadrággal vagy szoknyával), blúz, kosztüm cipő

B koktél ruha

C bármilyen divatos viselet.

209. Melyik állítás igaz? A verseny pontozóbírója a verseny ………………………….. nem tehet semmilyen formában 

megjegyzést a versenyen induló párokról

A előtt, alatt és után

B résztvevőinek (a döntnök kivétélével)

C előtt, alatt és után (a döntnök kivételével)

210. Melyik állítás igaz? A verseny ……………………… alkohol és más tudatmódosító szer fogyasztása nem 

engedélyezett

A előtt és alatt

B előtt és után

C után

211. Melyik állítás hamis? Kirívó pontozásnak minősül:

A ha a pontozóbíró egy adott kategória elődöntőjében és középdöntőjében minden táncra megadja egy párosnak az 

X-et, de döntőben 6. helyre pontozza.



B az egyértelműen megállapítható rosszindulatú hazapontozás (saját versenyző számára kirívó mértékű jogosulatlan előny 

biztosítása más versenyzők kárára),

C a szakmaiságot kirívóan nélkülöző pontozás (a versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzők teljesítményének 

figyelmen kívül hagyása vagy a kirívóan rossz teljesítményt nyújtó versenyzők teljesítményének jutalmazása)

212. Melyik állítás igaz?

A A kirívó pontozás tényéről az elnökség határozatot hoz, amely alapján az érintett pontozóbíró ellen fegyelmi 

eljárást kell indítani.
B A kirívó pontozás tényéről az elnökség határozatot hoz, amely alapján az érintett pontozóbíró ellen fegyelmi eljárást lehet 

indítani.

C A kirívó pontozás tényéről a versenytánc szakági bizottság határozatot hoz, amely alapján az érintett pontozóbíró ellen 

fegyelmi eljárást kell indítani.

213. Melyik állítás igaz?

A A versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tagja a tudomására jutott kirívó pontozásról szóló 

beszámolóját köteles a versenytánc szakági bizottság soron következő ülésén előterjeszteni.
B A versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tagja a tudomására jutott kirívó pontozásról szóló beszámolóját 

köteles az elnökség soron következő ülésén előterjeszteni.

C A versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tagja a tudomására jutott kirívó pontozásról szóló beszámolóját a 

versenytánc szakági bizottság soron következő ülésén előterjesztheti.

214. Melyik állítás hamis?

A Amennyiben a szakági bizottság ülésén megállapítja a kirívó pontozás tényét, a versenytánc szakág 

versenysportjáért felelős elnökségi tagja azt az indoklással együtt a soron következő elnökségi ülésre köteles az 

elnökség elé terjeszteni. 
B A versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tagja a tudomására jutott kirívó pontozásról szóló beszámolóját 

köteles a versenytánc szakági bizottság soron következő ülésén előterjeszteni. 

C A kirívó pontozás tényéről az elnökség határozatot hoz, amely alapján az érintett pontozóbíró ellen fegyelmi eljárást kell 

indítani.

215. Igaz-e a következő állítás? A klubközi versenyek pontozásához a WDSF licence megléte szükséges.

A HAMIS

B IGAZ

216. Igaz-e a következő állítás? A területi bajnokságok, ranglisták és országos bajnokságok pontozásához szükséges 

a WDSF licence megléte.

A HAMIS

B IGAZ



217. Igaz-e a következő állítás?  A Magyar Bajnokságok pontozásához  szükséges a WDSF licence megléte.

A IGAZ

B HAMIS

218. Területi versenyekre, Ranglistákra, Országos Bajnokságokra mennyi pontozót jelölhet a rendező?

A Kettőt

B Hármat

C Egyet sem

219. Klubközi versenyekre mennyi pontozót jelölhet a rendező?

A Egyet

B Hármat

C Egyet sem

220. Igaz-e a következő állítás? Egy klubközi verseny versenyvezető testületébe a rendező jelölhet egy magyar vagy 

egy külföldi pontozót.

A IGAZ

B HAMIS

221. Igaz-e a következő állítás? Klubközi versenyre C kategóriájú pontozóbíró kijelölhető.

A IGAZ

B HAMIS

222. Igaz-e a következő állítás? Területi versenyekre, Ranglistákra, Országos Bajnokságokra B kategóriájú 

pontozóbíró kijelölhető.

A IGAZ

B HAMIS

223. Igaz-e a következő állítás?  Magyar Bajnokságra WDSF licence-szel nem rendelkező pontozóbíró kijelölhető az 

alappanelba.

A HAMIS

B IGAZ

224. Igaz-e a következő állítás? Területi Bajnokságokra és ranglistaveresenyekre a rendező jelölhet két pontozóbírót (2 

külföldi, 2 magyar vagy 1 magyar és 1 külföldi) a versenyvezető testületbe.

A IGAZ

B HAMIS



225. Igaz-e a következő állítás? Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbírói cím az MTáSZ versenytánc szakágában 

tevékenykedő pontozóbírók számára adományozható kitüntető cím, amellyel a Magyar TáncSport Szakszövetség 

a címre felterjesztett pontozóbírók szakmai munkásságát ismeri el és jutalmazza.

A IGAZ

B HAMIS

226. Melyik állítás hamis? Az örökös tiszteletbeli pontozóbíró jelölésének feltételei

A Betöltött minimális 55. életév

B A jelölt pontozóbírónak több évtizedes aktív pontozóbírói múlttal kell rendelkeznie és a megválasztás pillanatában aktív 

regisztrált pontozóbírónak kell lennie

C Egy jelölő tagszervezet ajánlása

227. Melyik állítás hamis? Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró címmel járó jogok:

A Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró mentesül az MTáSZ által szervezett továbbképzéseken való részvétei 

kötelezettség alól.
B Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró mentesül az éves MTáSZ pontozóbírói licence megfizetésének kötelezettsége alól

C Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró mentesül az MTáSZ licence megújító pontozóbírói vizsgán való részvételi 

kötelezettség alól.

228. Igaz-e a következő állítás? Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró automatikusan a legmagasabb pontozóbírói 

besorolást kapja, de kijelölésének feltétele évente minimum 4 MTáSZ által szervezett pontozóbírói képzésen való 

részvétel.

A HAMIS

B IGAZ

229. Melyik állítás igaz? Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró cím odaítélésről …

A a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag javaslatára MTáSZ Elnöksége dönt minden év utolsó 

Elnökségi ülésén

B a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag javaslatára MTáSZ Elnöksége dönt minden év utolsó 

Elnökségi ülésén

C a versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag javaslatára MTáSZ Elnöksége dönt minden év első Elnökségi 

ülésén

230. Melyik állítás igaz?

A Évente legfeljebb két „Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró” kitüntető cím adható ki.

B Évente legfeljebb egy „Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró” kitüntető cím adható ki.



C Évente legfeljebb egy „Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró” kitüntető cím adható ki, kivétel, ha az "Örökös Tiszteletbeli 

Pontozóbírói" címet egy házaspár kapja

V. Téma: Versenytánc Szakág Versenyszabályzata- Formációra és kűrre vonatkozó szabályzás

231 Igaz-e a következő állítás? A kűr produkciónak 3.30 és 4.00 perc közötti hosszúságúnak kell lennie, amely 

időtartam magában foglalja a be- és kivonuló részt is.

A IGAZ

B HAMIS

232. Igaz-e a következő állítás? A Latin kűr koreográfiákban legfeljebb kettő emelés engedélyezett, amelynek egyike 

sem haladhatja meg a 15 másodpercet.

A HAMIS

B IGAZ

233. Igaz-e a következő állítás? A Standard kűr produkciókban a páros legfeljebb két alkalommal, alkalmanként 

maximálisan 15 másodpercen keresztül táncolhat tartás nélkül.

A IGAZ

B HAMIS

234. Igaz-e a következő állítás? A kűr versenyen a rendező köteles minden páros számára minimum 15 perc 

hosszúságú próbalehetőséget biztosítani a versenyparketten.

A HAMIS

B IGAZ

235. Igaz-e a következő állítás? A kűr verseny próbáján a párosok teljes koreográfiájukat egybefüggően legalább 

egyszer kötelesek letáncolni.

A IGAZ

B HAMIS

236. Igaz-e a következő állítás? A kűr verseny döntőjében minden pontozóbíró egy pontértéket ad ki, mindenki a 

számára előre meghatározott szempontra vonatkozóan.

A HAMIS

B IGAZ

237. Igaz-e a következő állítás? Kűr versenyen a pontértékek 1-től (minősíthetetlen) 10-ig (hibátlan) adhatók, akár 

felezett, maximum 0,5 pontonként.

A HAMIS

B IGAZ



238. Igaz-e a következő állítás? A kűr versenyen semmilyen kiegészítő, kellék, díszlet használata nem engedélyezett 

sem a produkció alatt, sem azt megelőzően illetve azt követően.

A IGAZ

B HAMIS

239. Igaz-e a következő állítás? A kűr verseny döntőjében minden pontozóbíró négy pontértéket ad ki 1-10-ig terjedő 

intervallumban.

A HAMIS

B IGAZ

240. Igaz-e a következő állítás? Minél több tánc szerepel a kűr produkcióban, annál magasabb technikai pontértéket 

kell adni.

A IGAZ

B HAMIS

241. A felsorolt alszempontok közül melyek tartoznak a kűr versenyen a művészi pontérték  fogalma alá?

A a zenei összhang, a partnerkapcsolat, előadásmód 

B a technikai tudás, technikai elelmek nehézsége

C koreográfia nehézsége, technikai tudás, emelések

242. Igaz-e a következő állítás? Egy formációs táncos ugyanazon a versenyen csak egy tagszervezet tagjaként 

versenyezhet.

A IGAZ

B HAMIS

243. Igaz-e a következő állítás? A formációs verseny folyamán a csapattagok bármelyik fordulóban tartalék tagokkal 

helyettesíthetők.

A IGAZ

B HAMIS

244. Igaz-e a következő állítás? A standard koreográfiának az „A” liga Felnőtt, valamint a „B” liga Felnőtt 

korosztályában tartalmaznia kell mind az öt Standard táncot.

A IGAZ

B HAMIS

245. Igaz-e a következő állítás? A standard koreográfiának az „A” liga junior  korosztályában tartalmaznia kell  az öt 

Standard táncból hármat.

A HAMIS



B IGAZ

246. Igaz-e a következő állítás? A koreográfiának a „B” liga Junior korosztályában tartalmaznia kell mind az öt 

Standard táncot.

A HAMIS

B IGAZ

247. Igaz-e a következő állítás? Az „A” és „B” ligában egy koreográfia hossza maximum 6 perc lehet a be- és kivonuló 

részekkel együtt.

A IGAZ

B HAMIS

248. Igaz-e a következő állítás? A formációs koreográfia értékelhető része maximum 4 perc lehet, melynek 

határozottan el kell válnia a bevezető és a kivonuló részektől.

A HAMIS

B IGAZ

249. Igaz-e a következő állítás? A formációs verseny folyamán a ruházat nem változtatható  a koreográfia bemutatása 

alatt, csak a fordulók között.

A HAMIS

B IGAZ

250. Igaz-e a következő állítás? A próba ideje alatt a formációs csapatnak legalább egyszer le kell táncolnia zenére a 

teljes koreográfiát.

A IGAZ

B HAMIS

251. Igaz-e a következő állítás? Formációs ranglistaverseny évi két alkalommal kerülhet megrendezésre Standard 

illetve Latin-amerikai kategóriákban.

A IGAZ

B HAMIS

252. Igaz-e a következő állítás? Formációs ranglistaversenyen a Felnőtt „A” és „B” liga csapatai együtt indulhatnak.

A IGAZ

B HAMIS

253. Igaz-e a következő állítás? A formációs ranglistahelyezéseket az egy éven belül megrendezett utolsó 

ranglistaverseny és az utolsó MB eredményéért járó pontszámok összege adja.



A HAMIS

B IGAZ

254. Melyik állítás igaz?

A Amennyiben egy formációs csapatban egy éven belül 50%-nál több tagcsere történik, akkor a formációs csapat új 

csapatnak számít, az addig szerzett ranglistapontjait elveszíti. 
B Amennyiben egy formációs csapatban egy éven belül 40%-nál több tagcsere történik, akkor a formációs csapat új 

csapatnak számít, az addig szerzett ranglistapontjait elveszíti. 

C Amennyiben egy formációs csapatban egy éven belül 30%-nál több tagcsere történik, akkor a formációs csapat új 

csapatnak számít, az addig szerzett ranglistapontjait elveszíti. 

255. Melyik állítás igaz? A Társasági tánc formáció

A koreográfiáiban maximum 3 fajta tánc szerepelhet, és a koreográfia ideje maximum 4 perc lehet. Elkülönített be- 

és kivonuló zene nem engedélyezett.
B koreográfiáiban maximum 2 fajta tánc szerepelhet, és a koreográfia ideje maximum 3 perc lehet. Elkülönített be- és 

kivonuló zene nem engedélyezett.

C koreográfiáiban maximum 3 fajta tánc szerepelhet, és a koreográfia ideje maximum 3 perc lehet. Elkülönített be- és 

kivonuló zene engedélyezett.

256. Mi történik, ha egy formációs Magyar Bajnokságra a Felnőtt A ligában csak egy csapat nevez?

A a formáció letáncolja a koreográfiáját, amelyet a pontozóbírók értékelnek. Amennyiben az egyes szempontok 

szerinti adható pontok 50 %-át megkapta a csapat, saját kategóriájának lesz bajnoka
B Összevonásra kerül a Felnőtt B ligával, de az eredményhírdetés külön történik.

C Elmarad a versenye

257. Mi történik, ha egy formációs Ranglistára a Felnőtt kategóriában csak egy csapat nevez?

A a formáció letáncolja a koreográfiáját, amelyet a pontozóbírók értékelnek. Amennyiben az egyes szempontok 

szerinti adható pontok 50 %-át megkapta a csapat, saját kategóriájának lesz bajnoka
B Összevonásra kerül a junior csapatokkal de az eredményhírdetés külön történik.

C Elmarad a versenye

258. Melyik állítás igaz a formációs táncok pontozására? Ütem és ritmus: annak mértékét minősíti, hogy

A egy formáció valamennyi párosa ütemben táncol-e?

B a táncosok a táncok stílusának megfelelően mutatják be az egyes táncokat

C a zene és a koreográfia mennyire összehangolt

259. Melyik állítás hamis a formációs táncok pontozására? Ütem és ritmus: annak mértékét minősíti, hogy

A a zene és a koreográfia mennyire összehangolt

B egy formációs csapat valamennyi párosa a koreográfia és a táncok ritmusának megfelelően táncol-e?



C egy formációs csapat valamennyi párosa testmozgásával a tánc tipikus ritmikáját mutatja-e be?

260. Melyik állítás igaz a formációs táncok pontozására? A koreográfia kivitelezésénél figyelmebe kell venni a 

következő alszempontot:

A A vonalvezetés precizitása képekben: egyenes vonalak és sorok, körök formái, az átlók térbeli helyzete, a 

szimmetrikus képek tükörazonossága, a nem szimmetrikus képek szemléletessége és olvashatósága

B A különböző táncok közötti átmenetek: az első ütemtől kezdve az új mozgásnak felismerhetőnek kell lennie

C Az egyéni táncképességek mutatott átlaga

261. Melyik állítás hamis a formációs táncok pontozására? A koreográfia kivitelezésénél figyelmebe kell venni a 

következő alszempontot:

A A táncok stílusának megfelelő bemutatása

B A párosok illetve a táncosok közötti távolságok

C A formáció elméletileg kigondolt középpontjának stabilitása a táncterületen

262. Melyik állítás igaz a formációs táncok pontozására? A táncos teljesítmény értékelésénél figyelmebe kell venni a 

következő alszempontot:

A A táncspecifikus mozgások minősége

B A zene és a koreográfia összehangoltsága

C A párosok illetve a táncosok közötti távolságok

263. Melyik állítás hamis a formációs táncok pontozására? A táncos teljesítmény értékelésénél figyelmebe kell venni a 

következő alszempontot:

A A táncos mozdulatokat nem szabad járással vagy futással megszakítani

B Az egyéni táncképességek mutatott átlaga

C A táncok stílusának megfelelő bemutatása.

264. Melyik állítás igaz a formációs táncok pontozására? A táncos mozgás folyamatossága értékelésénél figyelmebe 

kell venni a következő alszempontot:

A A különböző táncok közötti átmenetek: az első ütemtől kezdve az új mozgásnak felismerhetőnek kell lennie

B A vonalvezetés precizitása az átmenetekben: a képek közötti átmenetek szemléletessége és olvashatósága

C egy formációs csapat valamennyi párosa testmozgásával a tánc tipikus ritmikáját mutatja-e be?

265. Melyik állítás hamis a formációs táncok pontozására? A táncos mozgás folyamatossága értékelésénél figyelmebe 

kell venni a következő alszempontot:

A A táncok stílusának megfelelő bemutatása.

B A táncos zártság: a táncszámot folyamatosan át kell táncolni



C A táncos mozdulatokat nem szabad járással vagy futással megszakítani

VI. Téma: MTáSZ Doppingellenes Szabályzata

266. Mit jelent az alábbi fogalom? Doppingellenőrzés- célzott vizsgálat

A
a versenyzők vizsgálatra történő kiválasztásának az a formája, amikor meghatározott időpontban meghatározott 

versenyző vagy versenyzők csoportja nem véletlenszerűen kerül vizsgálat céljából kiválasztásra

B a sportszakemberek vizsgálatra történő kiválasztásának az a formája, amikor meghatározott időpontban meghatározott 

sportszakemberek csoportját véletlenszerűen megvizsgálnak

C a versenyzők vizsgálatra történő kiválasztásának az a formája, amikor  csak vizeletvizsgálatot hajtanak végre a 

sportolókon.

267. Minek a rövidítése a WADA?

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség

B Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportja

C Nemzetközi Olimpiai Bizottság

268. A doppingellenőrzésre történő kijelölés versenyen az alábbi időpont(ok)ban lehetséges:

A közvetlenül a verseny befejezése után

B közvetlenül a nevezés után

C a verseny teljes időtartama alatt bármikor

269. Mely versenyeken szükséges a rendezőnek mintavételre alkalmas helyiséget biztosítani?

A az MTáSZ versenyrendszerében szervezett minden versenyen 

B csak WDSF és nemzetközi versenyeken

C minden versenynaptárban szereplő kiemelt versenyen

270. A versenyrendezőnek gondoskodnia kell róla, hogy a mintavételi helyiségben:

A
elkülönített váró- és adminisztrációs helyiség valamint mosdó legyen, valamint versenyzőnként legalább 1,5 liter 

bontatlan palackozott ásványvíz és megfelelő higiénés körülményeket biztosító eszközök álljanak rendelkezésre

B elkülönített váró- és adminisztrációs helyiség valamint mosdó legyen, valamint versenyzőnként legalább 0,5 liter bontatlan 

palackozott ásványvíz és megfelelő higiénés körülményeket biztosító eszközök álljanak rendelkezésre

C elkülönített váró- és adminisztrációs helyiség legyen, valamint versenyzőnként legalább 2 liter bontatlan palackozott 

ásványvíz és megfelelő higiénés körülményeket biztosító eszközök álljanak rendelkezésre

271. Az táncsport elsőfokú doppingeljárásai lefolytatásáért felelős testület



A a HUNADO keretei között, az MTáSZ delegáltjának elnökletével működő háromfős doppingbizottság

B az MTáSZ fegyelmi bizottsága

C a HUNADO kereti között, a MOB delegáltjának elnökletével működő háromfős doppingbizottság

272. Táncsportban doppingellenőrzés céljából az alábbi módszerrel lehet mintát venni:

A vizlet-mintavétellel és vérvétel útján is

B csak vizelet-mintavétellel

C csak vérvétel útján

273. Doppingellenőrzés során 

A a mintavétel szakaszát kivéve kísérőként végig jelen lehet a versenyző által megjelölt személy

B kísérőként végig jelen lehet a versenyző által megjelölt személy

C a doppingellenőrökön és a versenyzőn kívül nem lehet jelen más személy

274. A versenyen doppingellenőrzés alá vonható

A bármely, az adott versenyre benevezett versenyző

B bármely, az adott versenyre benevezett, 18. életévét betöltött versenyző

C bármely, az adott versenyen rajthoz álló versenyző

275.

Milyen fogalmat takar a következő meghatározás? „A vizsgálat-eloszlási tervezést, a mintavételt és –kezelést, a 

laboratóriumi elemzést, az előzetes felülvizsgálati eljárást, a doppingeljárást és a jogorvoslatot magába foglaló 

eljárás.”

A doppingellenőrzés

B doppingellenes tevékenység

C doppingeljárás

276. Kik kapják meg a doppingellenőrzési űrlap 1-1 példányát?

A a versenyző, a HUNADO, az MTáSZ és a minta kezelését végző laboratórium

B a versenyző, a HUNADO, a MOB és az MTáSZ

C a versenyző, a HUNADO, a MOB és a minta kezelését végző laboratórium

277.
A mintavételi eljárás végén kinek kell aláírásával igazolnia, hogy a kapcsolódó dokumentáció pontosan tükrözi a 

versenyzővel végzett mintavételi eljárás adatait?

A a doppingellenőrnek és a versenyzőnek

B a doppingellenőrnek

C a versenyzőnek



278.
Igaz-e a következő állítás? A doppingellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a versenyző a versenytől visszalép, 

továbbá ha a verseny előtt vagy a versenyen megsérül.

A IGAZ 

B HAMIS

279.
Igaz-e a következő állítás? A versenyhelyszínen biztosított mintavételi helyiség a verseny teljes időtartama alatt 

kizárólag csak a mintavételi eljárással összefüggésben használható. 

A HAMIS

B IGAZ 

280.
Igaz-e a következő állítás? Kiskorú versenyző esetében a mintavételi eljárás kizárólag akkor folytatható le, ha a 

kiskorú versenyzővel egy felnőtt kísérő is jelen van.

A IGAZ 

B HAMIS

281.
Igaz-e a következő állítás? A versenyrendezőnek doppingellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges tárgyi és 

személyi feltételeket csak az előre bejelentett doppingellenőrzés esetén kell biztosítania.

A HAMIS

B IGAZ 

282.
Igaz-e a következő állítás?  Táncsportban a doppingellenőrzés általában vizelet-mintavétellel történik.

A IGAZ 

B HAMIS

283. Igaz-e a következő állítás? A doppingellenőrzés során a mintavételi helyiségnek a sportrendezvény helyszínéhez 

olyan közel kell lennie, amennyire az lehetséges. Erről a szervezőnek kell gondoskodnia.

A IGAZ 

B HAMIS

284.
Igaz-e a következő állítás? A hazai nemzeti doppingellenes szervezet a Hungarian National Anti-doping 

Organization (HUNADO).

A IGAZ 

B HAMIS

285.
Igaz-e a következő állítás? A doppingellenőröknek érvényes megbízólevéllel kell rendelkezniük, amelyet a 

HUNADO állít ki.



A IGAZ 

B HAMIS

286.
Igaz-e a következő állítás? A doppingellenőrzésre történő kijelölés után a versenyző mellé ki kell rendelni egy 

kísérőt, aki a mintavételre történő megjelenésig a versenyző mellett tartózkodik. 

A IGAZ 

B HAMIS

287. Igaz-e a következő állítás? Kirendelt kísérőnek a doppingellenőr nem jelölhető ki.

A HAMIS

B IGAZ 

288. Mit kell tenni egy sportolónak, amennyiben orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus betegségben 

szenved, amely indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát?

A gyógyászati célú mentességért folyamodik sportorvosán, sportszervezetén keresztül – a sportoló vagy a 

sportorvos bejelentését követő 48 órán belül írásos jelentésben számol be az esetről a Szakszövetségnek, 

amelyhez csatolja az orvosi- vagy kórházi igazolásokat

B gyógyászati célú mentességért folyamodik sportorvosán, sportszervezetén keresztül – a sportoló vagy a sportorvos 

bejelentését követő 84 órán belül írásos jelentésben számol be az esetről a Szakszövetségnek, amelyhez csatolja az 

orvosi- vagy kórházi igazolásokat

C gyógyászati célú mentességért folyamodik sportorvosán, sportszervezetén keresztül – a sportoló vagy a sportorvos 

bejelentését követő 24 órán belül írásos jelentésben számol be az esetről a Szakszövetségnek, amelyhez csatolja az 

orvosi- vagy kórházi igazolásokat

289. Hova kell benyújtani a gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet? 

A A HUNADO keretében működő TUE Bizottsághoz.

B A HUNADO keretében működő WADA Bizottsághoz.

C A MOB keretében működő HUNADO Bizottsághoz.

290. Mikor lépett hatályba a jelenleg érvényben lévő Doppingellenes szabályzatunk?

A 2015.04.01

B 2014.01.01

C 2015.01.01

VII. Téma: MTáSZ Etikai kódexe

291. Mit jelent az alábbi fogalom? Összeférhetetlenség



A
Ha az MTáSZ tisztségviselőt valós vagy látszólagos magán vagy személyes érdeke akadályozza vagy korlátozza, 

hogy kötelezettségét és feladatait teljes mértékben az MTáSZ érdekeinek megfelelően teljesítse. 

B Ha az MTáSZ tisztségviselőt valós vagy látszólagos magán vagy személyes érdeke akadályozza vagy korlátozza, hogy 

kötelezettségét és feladatait teljes mértékben tagszervezetének érdekeinek megfelelően teljesítse. 

C Ha a versenyre kijelölt pontozóbírónak a versenyvezető testületben szereplő másik pontozóbíróval a korábbiakban 

személyes konfliktusa volt.

292.
Döntse el, igaz-e az alábbi állítás! A versenyvezető testület tagjaival szemben az Etikai kódexben szereplő 

szabályok megszegése esetén fegyelmi eljárás indulhat.

A IGAZ

B HAMIS

293.
Döntse el, igaz-e az alábbi állítás! A Magyar TáncSport Szakszövetség Etikai kódexe alapvetően a WDSF Etikai 

kódexe alapján került megalkotásra.

A IGAZ

B HAMIS

294.
Válassza ki, hogy az alább felsorolt alapelvek közül melyik nem szerepel az MTáSZ Etikai kódexének etikai 

alapelvei között!

A Fair Play

B Emberi méltóság

C Sportolók egészségének megóvása

295.
Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik az igaz az MTáSZ Etikai kódexében szereplő "Tiszta sport" etikai 

alapelvre!

A
A 'Tiszta Sport' fogalma a doppingtilalmat valamint a sportfogadások és sportfogadási csalások tilalmát foglalja 

magába.

B A 'Tiszta Sport' fogalma a doppingtilalmat foglalja magába.

C A 'Tiszta Sport' fogalma a sportfogadások és sportfogadási csalások tilalmát foglalja magába.

296.

Döntse el, igaz-e az alábbi állítás az MTáSZ Etikai kódexében szereplő 'Egyenlőség' etikai alapelvre! a) A 

táncsport versenyek egyetlen résztvevőjét sem érheti hátrányos megkülönböztetés faji, nemi, etnikai, vallási 

hovatartozása, filozófiai vagy politikai véleménye, családi állapota miatt, vagy bármilyen más tisztességtelen vagy 

irreleváns alapon.

A IGAZ

B HAMIS

297. Válassza ki a helyes választ! Hány etikai alapelv került megfogalmazásra az MTáSZ Etikai kódexében?



A 6

B 4

C 8

298.
Válassza ki a helyes választ! Mit takar az MTáSZ Etikai kódexében megfogalmazott 'Fenntarthatóság' fogalma?

A

Az MTáSZ és tagszervezetei minden általuk szervezett esemény kapcsán kötelesek törekedni a környezet

megóvására, felelősségteljesen és takarékosan gazdálkodni a rendelkezésre álló erőforrásokkal, valamint

betartani a környezetvédelmi szabályokat és az általánosan elfogadott környezetvédelmi normákat.

B

Az MTáSZ csak olyan versenyrendezőnek adhat nemzetközi vagy kiemelt verseny rendezési jogot, amelyik garantálni 

tudja, hogy az adott kiemelt vagy nemzetközi versenyt egymás után legalább három éven keresztül folymatosan 

megrendezi.

C
Hivatalos MTáSZ verseny kizárólag olyan sportlétesítményben kerülhet megrendezésre, amely már 2000 után, az EU 

környezetvédelmi előírásai alapján került megépítésre.

299.
Döntse el, hogy igaz-e az alábbi állítás! Az Etikai kódexben foglaltak megsértése fegyelmi büntetéssel 

szankcionálható.

A Igen, függetlenül attól, hogy a szabálysértés mulasztás, gondatlanság vagy szándékosság eredménye.

B Nem.

C Igen, de csak abban az esetben, ha a szabálysértés szándékosság eredménye.

300. Kikre terjed ki az MTáSZ Etikai kódexének hatálya?

A
Elsősorban, de nem kizárólag az MTáSZ minden tagszervezetére, tisztségviselőjére, sportszakemberére, 

versenyzőjére.

B
Kizárólag az MTáSZ versenytánc szakágában működő tagszervezeteire, tisztségviselőire, sportszakembereire, 

versenyzőire.

C
Kizárólag az MTáSZ akrobatikus rock'n'roll szakágában működő tagszervezeteire, tisztségviselőire, sportszakembereire, 

versenyzőire.

301.

Döntse el, hogy igaz-e a következő állítás! A pontozóbíró nem bíráskodhat – és a versenyvezető testületből is 

vissza kell lépnie –, amennyiben úgy érzi, hogy fizikai és/vagy mentális állapota nem teszi lehetővé számára 

feladatának megfelelő ellátását.  

A IGAZ

B HAMIS



302.

Döntse el, hogy igaz-e a következő állítás! A Fegyelmi Bizottság felszólítására minden olyan személy, aki az Etikai 

kódex hatálya alá tartozik, köteles együttműködni a Fegyelmi Bizottsággal. Köteles minden általuk bekért és 

szükségesnek tartott információt, dokumentumot és egyéb adatot átadni a bizottság képviselője számára, még 

akkor is, ha ez azt jelenti, hogy ezzel önmagára nézve terhelő vallomást teszt.

A HAMIS

B IGAZ

303. Válassza ki a helyes állítást!

A
A pontozóbírónak kötelessége tartózkodni bármely, az adott versenyen induló versenyző nyilvános 

támogatásától.

B
A pontozóbírónak kötelessége tartózkodni minden az adott versenyen induló saját versenyzőjének nyilvános 

támogatásától.

C
A pontozóbírónak nem kötelessége tartózkodni bármely, az adott versenyen induló versenyző nyilvános támogatásától.

304. Használhat-e a pontozóbíró mobiltelefont pontozás közben?

A Nem.

B Igen.

C Kizárólag vészhelyzet esetén.

305. Válassza ki a helyes állítást! 

A

Az MTáSZ Etikai kódexének rendelkezéseit be kell tartani minden egyéb nyilvános szereplésen, ideértve a 

hagyományos és új médiában, különböző internetes fórumokon és közösségi hálózatokon történő 

megnyilatkozásokat is.

B
Az MTáSZ Etikai kódexének rendelkezéseit be kell tartani minden egyéb nyilvános szereplésen, amibe nem számít bele 

az új médiában, különböző internetes fórumokon és közösségi hálózatokon történő megnyilatkozás.

C
Az MTáSZ Etikai kódexének rendelkezéseit kizárólag az MTáSZ versenyeken és az MTáSZ által szervezett egyéb 

eseményeken kell betartani.

306.

Döntse el, igaz-e a következő állítás! Azon a versenyen, ahol a pontozóbíró ezen minőségében vesz részt, a vele 

személyes kapcsolatban álló versenyzővel nem jelenhet meg közösen a verseny hivatalos helyszínein, amelybe a 

versenynek otthont adó létesítményen túl beletartozik a szálláshely, az étterem, a VIP helyiség és a verseny 

minden további hivatalos létesítménye is. 

A IGAZ

B HAMIS

307. Mikor kell az MTáSZ pontozóbírónak az MTáSZ Etikai kódexének rendelkezéseit betartania?



A
Vannak olyan szabályok, amit minden esetben és vannak olyan szabálypontok, amelyeket csak akkor, ha az adott 

verseny versenyvezető testületének tagja.

B Minden esetben.

C Kizárólag abban az esetben, ha az adott verseny versenyvezető testületének tagja.

308. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül!

A A pontozóbíró nem kérdőjelezheti meg pontozóbíró társa értékelését, becsületességét és jóindulatát

B A pontozóbíró a verseny alatt nem kérdőjelezheti meg pontozóbíró társa értékelését, becsületességét és jóindulatát

C A pontozóbíró - részrehajló pontozás gyanúja esetén - közvetlenül a verseny után számonkérheti kollegáját.

309.

Döntse el, hogy igaz-e a következő állítás! A pontozóbírók kötelessége pontozás közben úgy helyezkedni a 

táncparketten, hogy minden versenyzőt megfelelő módon lássanak és értékelhessenek, még ha ezzel egy-egy 

párost megzavarnak tánc közben.

A HAMIS

B IGAZ

310. Válassza ki a helyes választ az alábbiak közül!

A
A verseny ideje alatt a versenyen pontozóbírói feladatokat ellátó pontozóbírók kötelesek egymástól távol állva

úgy elhelyezkedni, hogy ne zavarják a versenyzőket.

B
A verseny ideje alatt a versenyen pontozóbírói feladatokat ellátó pontozóbírók kötelesek egymástól távol ülve úgy

elhelyezkedni, hogy ne zavarják a versenyzőket.

C
A verseny ideje alatt a versenyen pontozóbírói feladatokat ellátó pontozóbírók kötelesek egymástól távol állva vagy ülve

úgy elhelyezkedni, hogy ne zavarják a versenyzőket.

311. Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást!

A
Papíralapú pontozás esetén a pontozóbírók kötelesek az értékelést és a szignálást tintával végezni, beleértve 

mindenféle módosítást is, melyet az értékelés alatt eszközölnek.

B Hivatalos MTáSZ versenyen már soha nem kerülhet sor papír alapú pontozásra.

C
Papíralapú pontozás esetén a pontozóbíróknak csak esetleges módosításokat és javításokat kell aláírásukkal ellátni.

312. Jelölje meg az alábbiak közül a helyes megoldást!

A A pontozóbíró a versenyen köteles folyamatosan követni és végrehajtani a döntnök utasításait.

B A pontozóbíró a verseny alatt nem kommunikálhat senkivel, beleértve ebbe a verseny döntnökét is.

C
A versenyen a döntnök a pontozóbírók számára kizárólag a pontozóbírói eligazítás alatt adhat utasítást a pontozóbírók 

számára.

313. Válassza ki az alábbiak közül a helyes megoldást!



A
A döntnöknek szabálysértés esetén jogában áll a pontozóbírót a versenyen a további pontozás alól felmenteni.

B
A döntnöknek szabálysértés esetén a versenyen csak figyelmeztetheti a pontozóbírót, amit aztán köteles a jelentésébe is 

beleírni.

C
A döntnöknek a versenyen észlelt pontozóbírói szabálysértés esetén csak jelentéstételi kötelezettsége van, a helyszínen 

nem járhat el.

314. Jelölje meg az alábbi lehetőség közül azt, amely nem kötelezettsége egy pontozóbírónak a versenyen!

A Kiemelt versenyek esetében előre tájékozódjon az adott kategória aktuális ranglistahelyezettjeiről.

B
Hogy megfelelő fizikai és mentális állapotban, időben érkezzen a rendezvény színhelyére, megérkezésekor jelentkezzen a

döntnöknél és a versenyrendezőnél.

C Hogy megismerje a verseny időbeosztását.

315.

Döntse el, hogy igaz-e az alábbi állítás! A pontozóbíró a verseny közben köteles kizárólag a pontozásra 

koncentrálni, kerülnie kell mindenféle kommunikációt a közönséggel, a többi pontozóbíróval, a versenyzőkkel, és 

ügyelnie kell rá, hogy semmi se vonja el munkájáról a figyelmet.

A IGAZ

B HAMIS

316. Válassza ki az alábbi állítások közül a helytelent!

A
A pontozóbíró csak azon versenykategóriák versenyén bíráskodhat, amelyre pontozói engedélye alapján jogosult, 

kivéve nemzetközi versenyek esetén.

B A pontozóbírónak kötelessége tartózkodni bármely, az adott versenyen induló versenyző nyilvános támogatásától.

C  A pontozóbíró nem befolyásolhatja, nem félemlítheti vagy fenyegetheti meg pontozóbíró társait.

317.
Döntse el, hogy igaz-e az alábbi állítás! A pontozóbírók esetében összeférhetetlenségről különösen akkor 

beszélhetünk, ha a pontozóbírót személyes érdeke akadályozza a bíráskodásban és abban, hogy kötelezettségét 

az MTáSZ legjobb érdeke szerint végezze, amely minden esetben megegyezik a versenyző érdekével

A IGAZ

B HAMIS

318.
Elsősorban kitől lehet állásfoglalást kérni, ha az MTáSZ Etikai kódexében írtakkal kapcsolatosan bizonyos 

helyzetekre vonatkozóan kétely vagy kérdés merül fel?

A Fegyelmi Bizottság elnökétől

B MTáSZ főtitkárától

C MTáSZ elnökségétől



319. Ki jogosult eljárni az MTáSZ Etikai kódexében foglalt szabályok megsértése esetén?

A Fegyelmi Bizottság

B Etikai Bizottság

C MTáSZ főtitkára

320. A pontozóbírók versenyen történt viselkedésével kapcsolatos írásos panaszt kinek kell benyújtani?

A MTáSZ főtitkárának

B Fegyelmi Bizottság elnökének

C MTáSZ elnökségének

321.
Döntse el, hogy igaz-e a következő állítás! Az MTáSZ edzője etikai vétséget követ el, ha hiányoznak az előírt 

képzésre, végzettségre vonatkozó dokumentumai vagy a sport területén végzett tevékenységhez szükséges 

licence-e, engedélye és ennek ellenére szakmai feladatok elfogadására tesz kísérletet vagy szakmai feladatot lát el

A IGAZ

B HAMIS

322.

Döntse el, hogy igaz-e a következő állítás! Az MTáSZ deklarálja elkötelezettségét a 18 éven aluli versenyzők jogait 

illetően, elismeri, hogy a 18. éven aluli sportolókat (azaz a gyerekeket és fiatalkorúakat) speciális odafigyelés és 

védelem illeti meg, és az edzőkre vonatkozó szabályok között külön szerepelnek a kiskorú sportolók védelmére 

vonatkozó szabályok.

A IGAZ

B HAMIS

323.
Az MTáSZ Etikai kódexe alapján mi az elsődleges célja a gyermek- és fiatalkorú sportolók tagszervezeti 

tagságának?

A A tánc és a sporttevékenység által nyújtott öröm megélése.

B Minél több versenyen való részvétel.

C Minél eredményesebb versenyszereplés.

324. Válassza ki, hogy az alábbiak közül kire nem terjed ki az MTáSZ Etikai kódexének hatálya!

A A Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi versenyekre benevezett külföldi versenyzőkre.

B
Mindazokra a személyekre, akik a szabályzat rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerték el, és 

vállalták azok betartását.

C Az MTáSZ jogi tanácsadójára.

325. Jelölje meg, hogy Etikai kódexben milyen típusú összeférhetetlenséggel találkozhatunk!

A Valós, látszólagos és lehetséges.

B Hazai és nemzetközi.



C Pontozóbírói és versenyzői.

326.
Amennyiben az MTáSZ anyagi támogatást nyújt tagszervezeteinek, ezen támogatások táncsport érdekében 

történő felhasználását kinek kell igazolnia?

A A támogatásban részesült tagszervezetnek.

B Az MTáSZ elnökségének.

C Az útiköltség támogatásban részesült versenyzőpárosnak vagy formációs csapatnak.

327. Igaz, hogy etikai vétséget követ el az az MTáSZ tisztségviselő, aki az MTáSZ vagy más táncsport szervezet 

törvényes és szabályos működésének helyreállítása érdekében szegi meg titoktartási kötelezettségét?

A HAMIS

B IGAZ

328. Válassza ki a legfontosabb etikai alapelvet az alábbiak közül!

A Az etikai alapelvek nincsenek rangsorolva, mindegyik egyformán fontos.

B Sportszerű viselkedés.

C Sportolók egészségének megóvása.

329. Kinek a kötelessége a sportolók egészségének megóvása?

A Az Etikai kódex hatálya alá tartozó minden természetes és jogi személynek.

B Felnőtt korú sportolók esetében a sportolóké, kiskorú sportolók esetében az edzőé.

C Ez minden esetben kizárólag az edző feladata.

330.
Vállalhatnak-e a bármilyen társadalmi szerepet az MTáSZ Etikai kódexének hatálya alá tartozó természetes 

személyek?

A
Igen, feltéve ha az ennek kapcsán végzett tevékenység vagy az ahhoz kapcsolódó ideológia nem 

összeegyeztethetetlen az MTáSZ etikai elveivel vagy nem sérti a táncsport politikai semlegességét.

B Igen, az MTáSZ elnökségének írásos hozzájárulásával.

C Nem.

331.
Válassza ki azt a szabályozót, amely nem szerepel az MTáSZ Etikai kódexének alapján képező alapdokumentumok 

között!

A 2004. évi I. törvény a sportról

B Olimpiai Charta

C WDSF Etikai kódex

332.
Döntse el, hogy igaz-e a következő állítás! Már az Etikai kódex rendelkezéseinek megszegésére tett kísérlet vagy 

annak terve is etikai vétségnek minősül, és fegyelmi eljárás során szankcionálható.



A IGAZ

B HAMIS

333.
Válassza ki, hogy az Etikai kódex alapján az alábbiak közül melyik fogyasztásától kell minden körülmények között 

tartózkodnia az MTáSZ sportolóinak?

A Doppingszerek

B Alkohol

C Energiaitalok

334.

Döntse el, hogy igaz-e a következő állítás! Az MTáSZ tisztségviselője etikai vétséget követ el, ha feladataiból 

adódó testületi munkában tartósan érdektelen, a testületi ülések több mint 50 %-án – méltánylást érdemlő ok 

nélkül – nem vesz részt.

A IGAZ

B HAMIS

335. Válassza ki az elbírálás szempontjából legsúlyosabb etikai vétséget az alábbiak közül!

A Mindkettő azonos súlyú szabálysértésnek minősül.

B A sportoló drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt.

C
A sportoló szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis szabálytalanul magának 

vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más versenyzőt hátráltat

336. Döntse el, hogy igaz-e az alábbi állítás! Az Etikai kódex szabályozása alapján az új médiában, különböző 

internetes fórumokon és közösségi hálózatokon történő megnyilatkozások is nyilvános szereplésnek minősülnek.

A IGAZ

B HAMIS

337. 
Kezdeményezhető fegyelmi eljárás az MTáSZ választott tisztségviselőjével szemben az Etikai kódex szabályainak 

megsértése esetén?

A Igen.

B Nem.

C Csak abban az esetben, ha a MOB erre külön írásos engedélyt ad.

338. Elfogadhat-e ajándékot a pontozóbíró a versenyvezető tesület tagjaként a versenyrendezőtől?

A Igen, de csak kis értékű ajándékot, amely nem befolyásolja objektivitását.

B Igen, de kizárólag csak a döntnök engedélyével.

C Nem.



339.
Az Etikai kódex szabályozása alapján kiknek kötelező tudásukat naprakészen tartani és rendszeresen részt venni 

a táncsport területén végzett tevékenységükhöz kapcsolódó továbbképzéseken?

A A pontozóbíróknak, a döntnököknek és a számlálóknak is.

B Csak a pontozóbíróknak.

C Csak a pontozóbíróknak és döntnököknek.

340.

Döntse el, hogy igaz-e a következő állítás! A 18 év alatti sportolókkal történő foglalkozások és edzések elsődleges 

célja a tánc és a mozgás élvezete, a készségek fejlesztése, a győzelem pedig nem az egyetlen eredmény 

számukra.

A IGAZ

B HAMIS

341. Melyik évben került elfogadásra a WDSF jelenleg hatályos Etikai kódexe?

A 2015

B 2009

C 2013

342. Jelölje meg az alábbiak közül azt, amelyre kiterjed az MTáSZ Etikai kódexének hatálya!

A MTáSZ tagszervezetek

B MOB tagszervezetek

C WDSF tagszervezetek

343. Válassza ki az alábbiak közül azt, amelyre nem terjed ki az MTáSZ Etikai kódexének területi hatálya!

A Külföldön megrendezésre kerülő táncsport versenyek

B Magyarországon megrendezésre kerülő táncsport versenyek

C Más sportágak sporteseményei

344.
Fenntarthatnak-e az MTáSZ Etikai kódex hatálya alá tartozó személyek kapcsolatot olyan személyekkel, cégekkel, 

társaságokkal vagy egyéb szervezetekkel, akik illetve amelyek tevékenysége vagy megítélése nincs összhangban 

az Etikai kódexben vagy az Olimpiai Chartában megfogalmazott alapelvekkel?

A Nem

B Igen

345. Kezdeményezhető-e fegyelmi eljárás az ellen, akinél az MTáSZ Etikai kódex hatálybalépését megelőzően fennállt 

összeférhetetlenség, de azt a szabályzat hatálybalépését követő kilencven napon belül megszüntette?

A Nem

B Igen



346.
Az Etikai kódex rendelkezései alapján etikusan jár-e el a számláló, ha a verseny eredményét az eredményhirdetést 

megelőzően közli a versenyvezető testület tagjaival?

A Nem

B Igen

C Igen, de csak abban az esetben, ha az a pontozóbírók kifejezett kérésére történt

347.

Döntse el, hogy etikai vétséget követ-e el a pontozóbíró, ha a forgatókönyv változása miatt nem tud folyamatosan 

rendelkezésre állni a versenyen, és amiatt nem tudja ellátni feladatát. A válasz a helyes indoklással együtt 

fogadható el!

A Igen, mivel a pontozóbíró kötelessége megismerni a verseny időbeosztását.

B Nem, a rendező követ el etikai vétséget, ha nem tájékoztatja megfelelően a pontozóbírót.

C Nem, ez olyan helyzet, amiről a verseny egyik szereplője sem tehet.

348.
Mikor beszélhetnek a versenyvezető testület tagjai egymással a versenyzőpárosok adott versenyen nyújtott 

teljesítményéről?

A Kizárólag a verseny végén.

B Sem a verseny előtt, sem alatta, sem azt követően.

C Kizárólag a verseny szüneteiben, amikor nem kell pontozniuk.

349.
Vissza kell-e lépnie a pontozóbírónak a versenyvezető testületből összeférhetetlenségre hivatkozva, ha az 

unokája indul az adott versenyen?

A Igen

B Nem, csak azt a versenyszámot nem pontozhatja, ahol az unokája indul

C Nem, ez nem számít összeférhetetlenségnek

350.
Vissza kell-e lépnie a pontozóbírónak a versenyvezető testületből összeférhetetlenségre hivatkozva, ha 

valamelyik tanítványa indul az adott versenyen?

A Nem, ez nem számít összeférhetetlenségnek

B Igen

C Nem, csak azt a versenyszámot nem pontozhatja, ahol a tanítványa indul


