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18-18/2016 
Budapest, 2016. november 18. 

PONTOZÓBÍRÓI VIZSGAKIÍRÁS 

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

2016. november 13-án vasárnap 10:00 órától folyamatosan 
(csoportbontásban, óránkénti váltással) 

 
2016. november 27-én vasárnap 10:00 órától 

(csoportbontásban, óránkénti váltással) 

Pótvizsga lehetőséget csak az első időpontban jelentkezőknek tudunk biztosítani, tehát 
amennyiben valaki az első vizsgaidőpontban sikertelen vizsgát tett, a második időpontban 
pótvizsgát tehet.  

 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  
2016. november 7. (2016. november 13-i vizsgaidőpontra) 
2016. november 21. (pótjelentkezési határidő a 2016. november 27-i vizsgára) 

HELYSZÍN:  
Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) IV. emeleti konferenciaterem 

VIZSGA DÍJA: 

Új pontozóbírók esetében:  

 Ha nem rendelkezik társastánc pedagógusi végzettséggel, akkor a vizsga díja 100.000 Ft  
 Amennyiben rendelkezik társastánc pedagógusi végzettséggel, akkor a vizsga díja 40.000 Ft  

Már licenccel rendelkező pontozóbírók esetében:  

 A 2016-ös pontozóbírói licenccel rendelkező pontozóbíróknak ingyenes (az éves licence díj 
tartalmazza a vizsga díját) 

Regisztrált, de 2016. évre licenccel nem rendelkező pontozóbírók esetében:  

 A 2016-ös pontozóbírói licence összegének megfelelő összeg: 8.200 Ft 

Pótvizsga díja: 5.000 Ft 

Befizetés módja: a vizsgadíj készpénzben (az MTáSZ irodájában) vagy banki átutalással 
egyenlíthető ki legkésőbb 5 nappal a vizsga időpontja előtt. 
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A vizsgára jelentkezés feltételei új pontozóbírók esetében: 
 magyar állampolgár, vagy rendelkezik magyarországi letelepedési engedéllyel vagy a 

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

 büntetlen előéletű,  
 rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal,  
 rendelkezik legalább 10 éves igazolt versenytáncos múlttal, amelyből amatőr versenyzőként 

minimum két évet felnőtt „A” osztályban versenyzett legalább az egyik táncágból (standard 
vagy latin) 

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

 a vizsga díját a jelentkezési határidőig az MTáSZ-hoz befizette, 
 a fenti feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat legkésőbb a vizsga időpontjáig eljuttatja 

az MTáSZ irodájába (postán, személyesen vagy emailben: mtasz@mtasz.hu). 

Jelentkezni kizárólag az MTáSZ honlapján keresztül elérhető jelentkezési lapon keresztül 
(https://goo.gl/forms/XY8guTE9mu5Q4vEo1) lehet.  

A VIZSGA ANYAGA: 
 az MTáSZ mindenkor érvényes alapszabályzata 
 Versenytánc szakág versenyszabályzata és mellékletei 
 fegyelmi szabályzata,  
 VT szakterület PSZ szabályzata 
 Etikai kódex 
 Standard- és latin-technika (A figurakatalógusban leírt könyvek alapján.) 
 A 2016-os továbbképzések anyaga 

Felhívjuk azon pontozóbírók figyelmét, akik Formációs Magyar Bajnokságon, formációs ranglista 
versenyeken is szeretnének pontozni, azoknak külön tesztet kell kitölteni ugyanebben az 
időpontban. A formációs pontozóbírói vizsgára történő jelentkezési igényt az előzetes 
jelentkezéskor kérjük jelezni!  

Mivel a 2017. évi Formációs Magyar Bajnoksággal több magyar bajnokság is zajlik egy 
időben, így kérjük, hogy azok, akik szeretnének a jövő évi magyar bajnokságokon pontozni, 
a formációs vizsgát is tegyék le!  

A vizsga írásbeli, a vizsgakérdéseket (kb. 500 kérdés, melyből 100 kérdés lesz a vizsgán +50 
formációs kérdés) a vizsgázóknak legkésőbb 2016. október 28-ig kiküldjük e-mailben. A vizsga 
lebonyolítása az MTáSZ vizsgaszabályzata alapján történik. A csoportbeosztásokat a jelentkezési 
határidőt követő második napig küldjük meg minden érintett számára. 

A vizsgán SEMMILYEN segédeszköz (pl. jegyzet, szabályzatok, telefon, stb.) használata NEM 
engedélyezett. Amennyiben a vizsgabizottság a nem megengedett segédeszköz használatát 
igazoltnak látja, a vizsgát a vizsgázóval meg kell szakíttatnia. Ebben az esetben a vizsga 
sikertelennek minősül. 

Felhívnánk minden pontozóbíró figyelmét, hogy a Versenytánc szakág pontozóbírói és 
számlálóbírói munkára vonatkozó szabályzat szerint az adott évben a kijelölések további feltétele 
a tárgyévet megelőző év novemberében meghirdetett pontozóbírói vizsga sikeres teljesítése, tehát 
aki 2017-ban pontozni szeretne, annak sikeresen kell teljesítenie a 2016. évi vizsgát! 

Bíró Csaba sk. 
versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag 
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