
iktatószám: 18-20/2016  

  

  

VERSENYTÁNC DÖNTNÖKI ÉS VERSENYFELÜGYELŐI VIZSGAKIÍRÁS  

  

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves érdeklődőt, hogy a Magyar TáncSport 

Szakszövetség Döntnöki és Versenyfelügyelői vizsgát tart a következő időpontokban:   

2017. január 14-én (szombat) 14:00 órától  

2017. január 21-én (szombat) 14:00 órától  

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 és felület:   

2017. január 14-i vizsgára 2016. január 9. (hétfő) 2017. január 21-i vizsgára 2016.január 16. 

(hétfő)  

Jelentkezni az alábbi online felületen keresztül lehetséges:   

https://goo.gl/forms/Hmk0U1MceWz4XbbF2   

  

Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)   

  

Vizsga díja   

 Új jelentkezőknek a vizsga díja 20 000 Ft   

 Már licenccel rendelkező döntnökök esetében: a 2016-os döntnöki és 

versenyfelügyelői licenccel rendelkező döntnököknek ingyenes (a kiváltott éves 

licence díj tartalmazza a vizsga díját)  Pótvizsga díja: 5.000 Ft  

  

Befizetés módja: a vizsgadíj készpénzben (az MTáSz irodájában), postai vagy banki átutalással 

egyenlíthető ki legkésőbb a jelentkezési határidőig (számlaszám: 11709002-20013671).   

  

Új jelentkezőknek a vizsgára jelentkezés feltételei:   

 magyar állampolgár,   

 büntetlen előéletű,   

 rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal,   

 rendelkezik legalább 10 éves igazolt versenytáncos múlttal,   

 rendelkezik táncpedagógus, szakedző, sportedző (a sportág megjelölésével) vagy 

sportoktatói végzettséggel,   

 a vizsga díját a jelentkezési határidőig az MTáSZ-hoz befizette.   

  

https://goo.gl/forms/Hmk0U1MceWz4XbbF2
https://goo.gl/forms/Hmk0U1MceWz4XbbF2


A fenti feltételek meglétét bizonyító igazolásokat legkésőbb a vizsga időpontjáig be kell nyújtani!  

Jelentkezni kizárólag az mtasz@mtasz.hu email címre küldött elektronikus levélben lehet, 

lehetőség szerint a feltételeket igazoló dokumentumok (csak új jelentkezőknél kell) egyidejű 

benyújtásával.   

 

  

A vizsga anyaga:   

 a mindenkor érvényes MTáSZ szabályzatok (különös tekintettel a Versenyszabályzat és 

mellékletei, a Fegyelmi szabályzat, az Alapszabály, a Döntnökökre és Versenyfelügyelőkre 

vonatkozó szabályzat és az Etikai kódex)   

 a FIGURAKATALÓGUS teljes körű ismerete.   

  

A Vizsga összetétele:  

I. Elméleti kérdések-szabályzatokból  

Versenyszabályzatból összeállított kérdések:   10 kérdés 1 kérdés 1 pontot ér = 10 pont  

VSZ formációra és kűrre vonatkozó kérdései:  10 kérdés 1 kérdés 1 pontot ér = 10 pont  

Etikai Kódexből összeállított kérdések    10 kérdés 1 kérdés 1 pontot ér = 10 pont  

Döntnöki és versenyfelügyelői szabályzat kérdései:10 kérdés 1 kérdés 1 pontot ér = 10 pont  

Fegyelmi Szabályzatból összeállított kérdések:    2 kérdés 1 kérdés 1 pontot ér =   2 pont  

Igazolási- Átig. és Nyilv. Szabályzat kérdései:    2 kérdés 1 kérdés 1 pontot ér =   2 pont  

Alapszabályzatból összeállított kérdések      2 kérdés 1 kérdés  1 pontot ér=   2 pont  

Biztonsági Szabályzat kérdései:        2 kérdés 1 kérdés 1 pontot ér =   2 pont  

Dopping Szabályzat kérdései:         2 kérdés 1 kérdés 1 pontot ér =   2 pont  

__________________________________________________________________________  

II. Gyakorlati kérdések-hogyan tudja alkalmazni a szabályzatot a gyakorlatban  

Szituációs kérdések:            5 kérdés 1 kérdés 2 pontot ér = 10 pont  

Figurakatalógusból összeállított kérdések             10 kérdés 1 kérdés 2 pontot ér = 20 pont  

Figura felismerés videó anyagból                              4 kérdés 1 kérdés 2 pontot ér =   8 pont  

Zenefelismerés (szabályos vagy szabálytalan)    2 kérdés 1 kérdés 2 pontot ér =   4 pont  

Ruhaszabályzat kérdései           4 kérdés 1 kérdés 2 pontot ér =   8 pont  

__________________________________________________________________________  

Összesen:                        100 pont  

  

A vizsga sikeres teljesítéséhez minimálisan 81% teljesítése szükséges.  

  

A vizsga írásbeli, a szabályzatokhoz tartozó elméleti vizsgakérdéseket a vizsgázóknak 

legkésőbb január 7-ig (illetve azt követően folyamatosan minden jelentkezőnek) kiküldjük 

emailben. A gyakorlati kérdéseket a vizsgázók nem kapják meg előre!  



A vizsga lebonyolítása az MTáSZ vizsgaszabályzata alapján történik. 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.  

  

Budapest, 2016. december 6.   

Jenei Éva Evelin    

versenytánc szakág versenysportjáért felelős elnökségi tag   


