
TÉMA: Versenytánc Szakág Versenyszabályzat - általános rész

1.

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

2.
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.

3. Döntse el melyik állítás igaz: A versenyfelügyelő az a személy,…

A  aki a verseny folyamán a figurakatalógus és a ruhaszabályzat betartását ellenőrzi. 

B  aki a verseny folyamán a döntök munkáját ellenőrzi. 

C  aki a verseny folyamán a figurakatalógus betartását ellenőrzi. 

4. 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 1 500 HUF/pár/versenyszám,

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

versenyszámban 1 000 HUF/pár/versenyszám,

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

1 000 HUF/pár/versenyszám

5. Döntse el, melyik az igaz állítás!

A
Átjárhatósággal egy versenyen egy Senior III. korosztályú D osztályos versenyző indulhat Senior I. D osztályban 

is

B
Átjárhatósággal egy versenyen egy Senior III. korosztályú D osztályos versenyző csak Senior II. D osztályban indulhat

C
Átjárhatósággal egy versenyen. egy Senior III. korosztályú D osztályos versenyző indulhat Senior IV. D osztályban is

6. Döntse el, melyik az igaz állítás! Nem kiemelt, pontszerző versenyek: 

A
a hazai és külföldi pároknak rendezett klubközi pontszerző versenyek, a hazánkban megrendezett WDSF 

versenyek és a hazánkban megrendezett Rising Star versenyek
B a Területi Bajnokságok, Országos Bajnokságok, Országos Ranglista versenyek, Magyar Bajnokságok

C

Külföldi WDSF versenyek, külföldi rising star versenyek, mix versenyek, meghívásos egyéni és/vagy csapatversenyek, 

kűr versenyek, formációs versenyek és egyéb versenyek: a VSZ-t csak részben, módosítva vagy egyáltalán nem 

alkalmazó nyitott versenyek, pl. szabadidősport versenyek.

7. Döntse el, melyik az igaz állítás! Kiemelt pontszerző versenyek: 

A a Területi Bajnokságok, Országos Bajnokságok, Országos Ranglista versenyek, Magyar Bajnokságok

B
a hazai és külföldi pároknak rendezett klubközi pontszerző versenyek, a hazánkban megrendezett WDSF versenyek és a 

hazánkban megrendezett Rising Star versenyek

C

Külföldi WDSF versenyek, külföldi rising star versenyek, mix versenyek, meghívásos egyéni és/vagy csapatversenyek, 

kűr versenyek, formációs versenyek és egyéb versenyek: a VSZ-t csak részben, módosítva vagy egyáltalán nem 

alkalmazó nyitott versenyek, pl. szabadidősport versenyek.

8. Döntse el, melyik az igaz állítás! Nem pontszerző versenyek: 

A

Külföldi WDSF versenyek, külföldi Rising Star versenyek, mix versenyek, meghívásos egyéni és/vagy 

csapatversenyek, kűr versenyek, formációs versenyek és egyéb versenyek: a VSZ-t csak részben, módosítva, 

vagy egyáltalán nem alkalmazó nyitott versenyek, pl. szabadidősport versenyek.

B
a hazai és külföldi pároknak rendezett klubközi pontszerző versenyek, a hazánkban megrendezett WDSF versenyek és a 

hazánkban megrendezett Rising Star versenyek

C a Területi Bajnokságok, Országos Bajnokságok, Országos Ranglista versenyek, Magyar Bajnokságok

9.
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.
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C Nem, a nevezési határidő lejárta után a páros már nem nevezhető, az adott versenyen nem indulhat el.

10.
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.

11.
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

12.
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.

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

A Csak a Magyarországon  megrendezett rising star versenyek pontszerző versenyek

B Igen

C Csak a külföldön megrendezett rising star versenyek pontszerző versenyek

14.
Alkalmazható-e a WDSF új pontozási rendszere (New Judging System=NJS) az MTáSZ kiemelt versenyein? 

A Igen

B Nem

C Csak a Magyar Bajnokságon

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

A Nem

B Igen

C Csak külön kérvénnyel

16. Indulhat-e egy D osztályos versenyző a korosztályos országos bajnokságán, ha nem indult a területi 

bajnokságon?

A
Nem, kivéve ha a Területi Bajnokságot a páros önhibáján kívül, betegség, sérülés vagy más akadályozó ok miatt 

kényszerült kihagyni, vagy a páros a területi bajnokságok után állt össze, és a páros Tagszervezeti vezetőjének 

kérelmére a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagja ezt enegedélyezte.

B Igen

C Nem, kivéve, ha az Elnökség engedélyezi

17. Indulhat-e egy A osztályos versenyző a korosztályos országos bajnokságán, ha nem indult a területi 

bajnokságon?

A Igen

B Nem, kivéve ha a Területi Bajnokságot a páros önhibáján kívül, betegség, sérülés vagy más akadályozó ok miatt 

kényszerült kihagyni, vagy a páros a területi bajnokságok után állt össze, és a páros Tagszervezeti vezetőjének 

kérelmére a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagja ezt enegedélyezte.

C Nem, kivéve, ha az Elnökség engedélyezi

18. Indulhat-e egy D osztályos versenyző a D Nyolctánc Országos Bajnokságon, ha nem indult a területi 

bajnokságon?

A Igen

B Nem, kivéve ha a Területi Bajnokságot a páros önhibáján kívül, betegség, sérülés vagy más akadályozó ok miatt 

kényszerült kihagyni, vagy a páros a területi bajnokságok után állt össze, és a páros Tagszervezeti vezetőjének 

kérelmére a versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tagja ezt enegedélyezte.

C Nem, kivéve, ha az Elnökség engedélyezi



19. Döntse el, melyik állítás igaz!

A A Gyermek Magyar Bajnokságokon csak a D osztályhoz tartozó 4-4 tánc táncolandó 

B A Gyermek Magyar Bajnokságokon csak a E osztályhoz tartozó 3-3 tánc táncolandó 

C A Gyermek Magyar Bajnokságokon mind az 5 latin illetve standard táncot el kell táncolni

20. Döntse el, igaz-e a következő állítás: korosztályos összevonás esetén a Senior I, II, III, IV korosztályok 

versenyszámai bármelyik másik senior korosztály versenyével összevonhatók, egy-egy páros nevezése esetén 

akár három Senior korosztály is összevonható egymással

A IGAZ

B HAMIS

21. Döntse el, igaz-e a következő állítás: Az E osztályos versenyzők eldönthetik, hogy kívánják-e megvárni és 

teljesíteni az E Osztályos Országos Bajnokságot. Amennyiben a páros az OB elinduláson kívül teljesíti a táblázat 

minden továbbjutási feltételét, versenyezhet D osztályban vagy maradhat E osztályban, amíg teljesíti az Országos 

A HAMIS

B IGAZ

22. Mi a pontozási szempontok helyes sorrendje?

A Zene, Egyensúlyok, Mozgásfolyamatok, Karakterisztika

B Zene, Egyensúlyok, Karakterisztika, Mozgásfolyamat

C Zene, Mozgásfolyamat, Egyensúlyok, Karakterisztika

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

A Zene

B Karakterisztika

C Mozgásfolyamat

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

A Egyensúlyok

B Karakterisztika

C Mozgásfolyamat

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

A Karakterisztika

B Mozgásfolyamat

C Egyensúlyok

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

A Zene

B Karakterisztika

C Egyensúlyok

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

A Muzikalitás

B Timing

C Egyensúlyok

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

A Dinamikus egyensúlyok

B Koreográfia

C Muzikalitás

29. 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

30.
Döntse el, igaz-e a következő állítás: A formációs csapat tagjai – legfeljebb 4 fő kivételével – ugyanazon 

tagszervezet igazolt versenyzői kell, hogy legyenek. Egy regisztrált csapatban – a tartalék tagokkal együtt – 

legfeljebb négy versenyző lehet más MTáSZ tagszervezet vagy más ország leigazolt sportolója. 

A IGAZ

B HAMIS



31. Döntse el, igaz-e a következő állítás: Az „A” és „B” liga formációs versenyein hat, hét vagy nyolc párból, a 

társasági táncok formációs versenyeken minimum négy és maximum tizenkét párból, a lányformációs 

versenyeken nyolctól huszonnégy főből álló csapatok táncolhatnak. A versenyen rajthoz álló csapattagok mellett 

– mind az „A” és „B” liga, mind a társasági táncok csapatainál és a lányformációknál – csapatonként legfeljebb 

10 fő tartalék tagot lehet regisztrálni

A HAMIS

B IGAZ

32. Döntse el, melyik állítás igaz! A lányformáció…

A koreográfiájának időtartama legfeljebb 4 perc lehet. Elkülönített be- és kivonuló zene használata nem 

engedélyezett

B

koreográfiájának időtartama legfeljebb 5 perc lehet. Elkülönített be- és kivonuló zene használata nem engedélyezett

C

koreográfiájának időtartama legfeljebb 3 perc lehet. Elkülönített be- és kivonuló zene használata nem engedélyezett

TÉMA: Alapszabály

33. Köteles-e egy Egyesület taggá való felvételekor a belépési nyilatkozaton megadni a hivatalos e-mail címét?

A Igen

B Nem

C Kizárólag akkor, ha a hivatalos kommunikációját az e-mail címén keresztül kívánja folytatni

34. Döntse el melyik állítás igaz? A Közgyűlés hatásköréba tartozik:

A a tagsági díj meghatározása

B a versenyrendezési díj meghatározása

C az óvás díjának meghatározása

35. Igaz-e a következő állítás: Az  MTáSZ  Közgyűlését  évente  legalább  egyszer  rendes  ülésre,  az  MTáSZ 

székhelyére össze  kell  hívni.  Az Elnökség a  Közgyűlés időpontjáról, tervezett napirendjéről szóló  meghívóval  

a  tagokat  és  az  Ellenőrző  Testületet,  az  egyéb tanácskozási  joggal  rendelkezőket  legalább  30  nappal  

korábban e-mailben meghívja.
A IGAZ

B HAMIS

36. Igaz-e a következő állítás: Az Elnökség a közgyűlés napirendi pontjait és a napirendi pontokhoz kapcsolódó 

írásos  előterjesztéseket (figyelemmel  a  12.)-13.)bekezdésekben foglaltkara  is)  legalább 10 nappal a közgyűlés 

időpontja előtt postán megküldi a tagok és az Ellenőrző Testület részére.
A HAMIS

B IGAZ

37. 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

38. Döntse el melyik állítás hamis! A Közgyűlés időpontja előtt kevesebb, mint 14 nappal érkezett tagi javaslatot nem 

lehet napirendre venni, ha

A az a tagsági viszony megszűnésére irányul

B az Alapszabály módosítására irányul

C a Közgyűlés által választott tisztségviselő(k) visszahívására irányul

. 

39. Döntse el melyik állítás igaz!

A Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente hatszor 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.
B Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta 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.

C Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta 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.



TÉMA: Fegyelmi Szabályzat

40. 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

41. 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

42. 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

43. 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

44. 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

45. 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

46. 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

47. 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

48. 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

49. 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.

50. 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

51. 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.

52. 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

53. 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

54. 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.

55. 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.

56. 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.

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

A Elnökség

B Fegyelmi Bizottság

C Ellenőrző Testület

58. 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.

59. Fegyelmi határozat ellen kinél kell fellebbezni?

A A fegyelmi bizottságnál

B Ellenőrző testületnél

C az MTáSZ Elnökségénél

60. Mely másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben fordulhat egy sportszakember a bírósághoz?

A pénzbüntetés

B írásbeli megrovás

C szóbeli figyelmeztetés

Téma: Pontozóbírói szabályzat

61. 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

62. 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.

63. 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

64. 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

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

határidőig igen, akkor….

A csak második félévre jelölhető.

B a befizetését követően azonal jelölhető.

C a negyedik negyedévben jelölhető.

66. Melyik állítás igaz? A pontozói besorolás …

A egy adott évre vonatkozik.

B egy adott félévre vonatkozik.

C egy adott negyedévre vonatkozik.

67. 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. 

68.
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

69.
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 1-ig megküldi. A június 1. 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

70. 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.

71. 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.

72. Melyik állítás igaz? A rendezői javaslattétel lehetősége:



A Minden klubközi, területi vagy országos és magyar bajnokságra valamint ranglistaversenyre az adott verseny

rendezője versenynaponként kettő (két magyar vagy két külföldi vagy egy magyar és egy külföldi) pontozóbírót

jelölhet a pontozóbírói testületbe. 

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.

73. Melyik állítás igaz? A pontozóbírók alapdíjazása

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

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

A kell fizetni, amennyiben ténylegesen van felmerült költsége.

B nem kell fizetni.

C lehet fizetni.

75. 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

76. 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.

77. 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

78. 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.

79. Melyik állítás igaz? A férfi pontozóbíró kötelező viselete a versenyeken:

A fekete öltöny, fehér ing, nyakkendő, fekete öltöny cipő (díszítés nélküli)

B bármilyen színű öltöny, ing, nyakkendő, öltöny cipő

C bármilyen kényelmes viselet.

80. Melyik állítás igaz? A pontozóbíró hölgy kötelező viselete a versenyeken:

A fekete kosztüm (nadrággal vagy legalább térdig érő szoknyával), fehér blúz, kosztüm cipő

B koktél ruha

C bármilyen divatos viselet.

81. TÖRLÉSRE KERÜLT

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

engedélyezett

A előtt és alatt

B előtt és után

C után

83. 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)

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

A HAMIS

B IGAZ

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

a WDSF licence megléte.

A HAMIS

B IGAZ

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

A IGAZ

B HAMIS

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

A Kettőt

B Hármat

C Egyet sem

88. Klubközi versenyekre mennyi pontozót jelölhet a rendező?

A Kettőt

B Egyet

C Egyet sem

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

pontozóbíró kijelölhető.

A IGAZ

B HAMIS

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

alappanelba.

A HAMIS

B IGAZ

91. 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

92. Döntse el, melyik állítás igaz! Jelölhető pontozói létszám minimum-maximum határai a klubközi versenyeknél:

A a versenyre kijelölt 7 pontozó közül 5-öt kell foglalkoztatni versenykategóriánként, biztosítva ezzel az azonos 

pihenési időt
B a versenyre kijelölt 9 pontozó közül 7-et kell foglalkoztatni versenykategóriánként, biztosítva ezzel az azonos pihenési 

időt.

C a versenyre minimum 9 pontozó kerül kijelölésre, a rendező kérésére a pontozók létszáma ennél több is lehet. 

93. Döntse el, melyik állítás igaz! Jelölhető pontozói létszám minimum-maximum határai a Területi bajnokságon és 

Országos bajnokságon:

A a versenyre kijelölt 9 pontozó közül 7-et kell foglalkoztatni versenykategóriánként, biztosítva ezzel az azonos 

pihenési időt.
B a versenyre kijelölt 7 pontozó közül 5-öt kell foglalkoztatni versenykategóriánként, biztosítva ezzel az azonos pihenési 

időt

C a versenyre minimum 9 pontozó kerül kijelölésre, a rendező kérésére a pontozók létszáma ennél több is lehet. 

94. Döntse el, melyik állítás igaz! Jelölhető pontozói létszám minimum-maximum határai a Ranglistaversenyeken:

A a versenyre minimum 9 pontozó kerül kijelölésre, a rendező kérésére a pontozók létszáma ennél több is lehet. 

B a versenyre kijelölt 9 pontozó közül 7-et kell foglalkoztatni versenykategóriánként, biztosítva ezzel az azonos pihenési 

időt.

C a versenyre kijelölt 7 pontozó közül 5-öt kell foglalkoztatni versenykategóriánként, biztosítva ezzel az azonos pihenési 

időt



95. Igaz-e a következő állítás? A nevezési határidő lejárta után, amennyiben a nevezések létszáma vagy a verseny 

tervezett időtartama indokolja, az eredetileg kijelölt pontozói létszám (klubközi versenyen illetve klubközi 

versennyel együtt rendezett ranglista osztályos versenyein) két 5 fős panelre kiegészíthető.  

A IGAZ

B HAMIS

Téma: MTáSZ Etikai kódexe

96. 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.

97.

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.

98.

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

99. 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.

100. Használhat-e a pontozóbíró mobiltelefont pontozás közben?

A Nem.

B Igen.

C Kizárólag vészhelyzet esetén.

101. 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 

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.

102.

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

103. 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.

104.

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



105. 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.

106. 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.

107. 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.

108. 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.

109.
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.

110.

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

111. 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.

112.
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

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

A MTáSZ főtitkárának

B Fegyelmi Bizottság elnökének

C MTáSZ elnökségének

114. 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.

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

A Valós, látszólagos és lehetséges.

B Hazai és nemzetközi.



C Pontozóbírói és versenyzői.

116.

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.

117.
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.

118.
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

119.
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


