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iktatószám: 18-3/2019 
 

PONTOZÓBÍRÓI VIZSGAKIÍRÁS 

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

2019. december 13-án pénteken 10:00 órától folyamatosan 
 

2019. december 20-án pénteken 10:00 órától folyamatosan 

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:  
2019. december 9. (2019. december 13-ai vizsgaidőpontra) 
2019. december 16. (2019. december 20-ai vizsgára) 

HELYSZÍN:   

Magyar Sport Háza, III. emeleti ovális tárgyaló 
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)  

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 2019-es pontozóbírói licenccel rendelkező pontozóbíróknak ingyenes (az éves licence díj 
tartalmazza a vizsga díját) 

Regisztrált, de 2019. évre licenccel nem rendelkező pontozóbírók esetében:  

▪ A 2019-es pontozóbírói licence összegének megfelelő összeg: 10.500 Ft 

Pótvizsga díja: 5.000 Ft 

Befizetés módja: a vizsgadíj készpénzben (az MTáSZ irodájában) vagy banki átutalással 
egyenlíthető ki legkésőbb 3 nappal a vizsga időpontja előtt. 

 

A vizsgára jelentkezés feltételei új pontozóbírók esetében: 
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▪ 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 felületen keresztül lehet. 

https://forms.gle/iBWfoqDEpyapmoir5   

A VIZSGA ANYAGA: 
▪ az MTáSZ alapszabálya 
▪ Versenytánc szakág versenyszabályzata és mellékletei 
▪ fegyelmi szabályzata,  
▪ VT szakterület PSZ szabályzata 
▪ Etikai kódex 
▪ Standard- és latin-technika (A figurakatalógusban leírt könyvek alapján.) 
▪ A 2019-es továbbképzések anyaga 

A 2020-as pontozóbírói licence kiváltásának feltétele a tárgyévet megelőző évben minimum 
három az MTáSZ vagy a WDSF által szervezett továbbképzésen való részvétel. Ennek 
hiányában a tárgyévet megelőző évi pontozóbírói vizsga sikeres teljesítése. 

Azok a pontozóbírók, akik az adott naptári évben (2019.) egyetlen MTáSZ vagy WDSF által 
szervezett továbbképzésen sem vettek részt, nem vizsgázhatnak az adott évben. 

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, 2019.10.24. 

 

Kuzma Péter 
versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tag 
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