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VERSENYTÁNC SZAKÁGÁNAK
PONTOZÓBÍRÓI ÉS SZÁMLÁLÓI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
SZABÁLYZATA
(VTPSZ SZABÁLYZAT)

A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. A pontozóbírói és számlálói feladatok ellátásról szóló szabályzat hatálya az MTáSZ
hivatalos versenyein közreműködő hazai pontozóbírókra és számlálókra terjed ki. A jelen
szabályzat 6. és 10. pontjában rögzített szabályok az MTáSZ hivatalos versenyein
közreműködő külföldi pontozóbírókra és számlálókra is vonatkoznak.
PONTOZÓBÍRÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
2. A pontozóbíró
2.1. Pontozóbírói regisztrációját kérvényezheti az a személy, aki sikeresen teljesítette az
MTáSZ pontozóbírói vizsgáját, valamint megfelel a képesítési jegyzékben
meghatározott követelményeknek. A regisztrációs kérelmet a versenytánc szakág
versenybírói testületekért felelős elnökségi tagjának címezve az MTáSZ irodájának kell
benyújtani, amely sikeres vizsga esetén gondoskodik a regisztrációról.
2.2. A szabályzat hatálybalépése előtt regisztrált minden versenytánc pontozóbíró
regisztrációja külön kérvény benyújtása nélkül automatikusan érvényben marad.
2.3. A pontozóbírói regisztráció törlésére irányuló kérelmet a versenytánc szakág
versenybírói testületekért felelős elnökségi tagjának címezve az MTáSZ irodájának
írásban kell benyújtani, amely gondoskodik róla, hogy a pontozóbíró törlésre kerüljön
a regisztrált pontozóbírók listájáról.
2.4. MTáSZ versenyein pontozóbírói feladatot az a regisztrált pontozóbíró vállalhat, aki
rendelkezik az adott évre érvényes pontozóbírói licence-szel.
2.4.1.
A licence kiváltásának feltétele:
2.4.1.1.
Az éves licence díj befizetése,
2.4.1.2.
Az éves licence igénylő nyomtatvány benyújtása.
2.4.1.3.
A tárgyévet megelőző évben minimum három az MTáSZ vagy a
WDSF által szervezett továbbképzésen való részvétel. Ennek
hiányában a tárgyévre vonatkozó pontozóbírói vizsga sikeres
teljesítése. (kivéve Örökös tiszteletbeli pontozóbíró, lásd a 2. számú
mellékletet).
2.5. Formációs versenyeken való pontozás további feltétele az előző évi formációs
képzések 50%-án való részvétel.
2.6. A pontozóbírói éves licenc díj mértékét az MTáSZ elnöksége határozza meg, amelynek
befizetési határideje tárgyév január 31. Utólagos befizetési lehetőség a tárgyévre
vonatkozóan adott év június 30-ig lehetséges.
2.6.1. Amennyiben a pontozóbíró a befizetési határidőn túl, de az utólagos befizetési
határidőn belül váltja ki licencét, csak a második félévre jelölhető szakmai
munkára.
2.6.2. Ameddig a pontozóbíró nem váltja ki adott évre érvényes pontozóbírói licencét,
az MTáSZ versenyeire nem jelölhető ki pontozóbírói feladatok ellátására.
2.7. Azok a pontozóbírók, akik az adott naptári évben egyetlen MTáSZ vagy WDSF által
szervezett továbbképzésen sem vettek részt, nem vizsgázhatnak az adott évben.
3. A pontozóbírói besorolás
3.1. a besorolást az 1. számú mellékletben részletezett módon, és mértékben szerezhető
pontszámok alapján a versenytánc szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi
tagja végzi.
3.2. Az adott évre érvényes pontozóbírói besorolásokról szóló értesítést a versenytánc
szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tagja által január 20-ig az MTáSZ
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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.
3.3. Besorolási pont kapható
3.3.1. beküldött adatközlő nyilatkozatban megadott adatok alapján. A nyilatkozat
megküldése nélkül – annak pótlásáig – adott pontozóbíró szakmai munkára nem
jelölhető. Az adatközlő nyilatkozatban feltüntetett adatokban beálló változások
beküldése a pontozóbíró felelőssége, illetve feladata. Az adatokban beálló
változások újraértékelése minden év decemberében történik, és a következő
tárgyévre vonatkozik. A változásokat igazoló dokumentumok másolatát az
MTáSZ irodájába kell benyújtani, ahonnan ezek továbbításra kerülnek a
pontozóbírókért felelős elnökségi tagnak.
3.3.2. az MTáSZ által szervezett pontozóbírói továbbképzéseken való részvétel után.
3.3.3. az MTáSZ által szervezett válogatott keret képzéseken való részvétel után
3.3.4. az MTáSZ tagszervezetei által szervezett pontozóbírói képzéseken való
részvétel után (a besorolási pont csak a szervező jelenléti ívének megküldését
követően adható)
3.3.4.1. Az MTáSZ éves képzési programjába a tagszervezetek által szervezett
hazai képzések felvételi rendje
1.
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
a versenytánc szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tagjának.
2.
A versenytánc szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tag a
kérelemről legkésőbb a soron következő MTáSZ VT szakági ülésen köteles a
tájékoztatni a bizottság tagjait.
3.
Amennyiben felvételre került a tervezett képzés az MTáSZ éves képzési
programjába, úgy a tagszervezetek felé a kiértesítés kötelezettsége a rendező
tagszervezetet terheli. A kiértesítést lehetőség szerint a képzést megelőző 30
nappal kell kiküldeni.
4.
A képzésen készült jelenléti ívet a képzés időpontját követő 2 napon belül
a rendező köteles megküldeni az MTáSZ irodájának.
5.
A továbbképzés után úgy és csak akkor adható 2 pont a képzésen
megjelent pontozóbírók számára, amennyiben a 3.3.4.1. pont 1-4 pont
bekezdése teljesült.
3.3.5. WDSF képzésen való részvételért
3.3.6. nemzetközi táncversenyeken való részvételért
3.3.7. egyéb külföldön megrendezett nem WDSF képzésen való részvételért
3.4. A besorolási pontok mértéke
3.4.1. MTáSZ továbbképzés – 6 pont (legfeljebb 4 képzés/év számítható be). Évente
legfeljebb egy MTáSZ képzésen való részvétel kiváltható az adott képzés
hétvégéjén WDSF versenyen teljesített pontozással (legfeljebb 6 pont/év
beszámítható a jelen pontban jelzett maximálisan figyelembe vehető 4 képzés
egyike terhére).
3.4.2. Egyéb hazai képzés és válogatott keret képzés – 2 pont (legfeljebb 12 pont/év)
3.4.3. Egyéb külföldi képzés, és nemzetközi versenylátogatás – 2 pont (legfeljebb 12
pont/év)
3.4.4. WDSF képzés – 6 pont (legfeljebb 6 pont/év számítható be)
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3.4.5. Az adott évben képzésékért és továbbképzésekért kapható pontszámok a
pontozóbíró által szolgáltatott adatközlő lap alapján a következő év elején
elkészítésre kerülő besorolásoknál kerülnek beszámításra,
3.4.6. Az új jelentkezőként vizsgázott pontozóbírók – a 4.1.7.1., 4.1.7.2., 4.1.7.3.
pontban meghatározott feltétel teljesítését követően – pontozóbírói licence-ük
kiváltásának második évében – kapják meg tényleges besorolásukat.
4. Az MTáSZ Versenytánc Szakág hivatalos táncversenyeire a szakmai testületbe történő
kijelölés
A MTáSZ versenytánc szakág hivatalos táncversenyeire a pontozóbírói kijelöléseket a
versenytánc szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tag előterjesztése alapján a
MTáSZ Elnöksége hagyja jóvá.
4.1. A pontozóbírók kijelölésénél a következő alapelveket kell figyelembe venni (az
alapelvek a különböző versenytípusoknál eltérőek lehetnek) A pontozóbíró:
4.1.1. rendelkezik-e adott évre érvényes pontozóbírói licence-szel
4.1.2. aktuális pontozóbírói besorolása
4.1.3. magyar bajnokságok esetén pontozta-e előző évben az adott versenyt
(amennyiben az adott pontozóbíró előző évben az adott versenyszámot pontozta,
az aktuális kijelölésnél csak tartaléknak jelölhető)
4.1.4. esetleges összeférhetetlensége (lásd
Etikai és gyermekvédelmi szabályzat)
4.1.5. Jelölhető pontozói létszám minimum-maximum határai, a hazai és külföldi
pontozóbírók aránya (pontozóbírói kijelölések elve táblázata 2. sz. melléklet)
4.1.5.1. Klubközi versenyre kijelölt 7 pontozó közül 5-öt kell foglalkoztatni
versenykategóriánként, biztosítva ezzel az azonos pihenési időt.
4.1.5.2. Területi bajnokságra, Országos bajnokságokra kijelölt 9 pontozó közül 7et kell foglalkoztatni versenykategóriánként, biztosítva ezzel az azonos
pihenési időt.
4.1.5.3. Ranglistaversenyre, valamint U21 Magyar Bajnokságokra, Formációs
Magyar Bajnokságra és Kűr Magyar Bajnokságra minimum 9 pontozó kerül
kijelölésre, a rendező kérésére a pontozók létszáma ennél több is lehet.
4.1.5.4. Magyar Bajnokságokra (kivéve U21 MB, Formációs MB, Kűr MB) minimum
11 pontozót kell foglalkoztatni egyszerre.
4.1.5.5. 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.
4.1.6. Eredményes pontozóbírói vizsgát tett új pontozóbírókra (ideértve az aktív WDSF
PD versenyzőket is) vonatkozó egyéb kijelölési feltételek:
4.1.6.1. Kizárólag az utolsó teljesített amatőr versenyétől számított egy éven túl
jelölhető ki versenyre.
4.1.6.2. Legalább két sikeresen teljesített árnyékpontozás. Árnyékpontozás a
versenytánc szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tagjának
engedélye alapján az MTáSZ bármely hivatalos versenyén teljesíthető. Az
árnyékpontozás tervezett helyszínét és időpontját legkésőbb 10
munkanappal a verseny időpontját megelőzően írásban kell bejelenteni a
versenytánc szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tagjának.
4.1.6.3. A pontozóbírói licence kiváltásának első évben – a fenti két feltétel
teljesítését követően – kizárólag a ’C’ kategóriás pontozóbírókra vonatkozó
szabályok alapján jelölhető versenyre. Az új pontozóbíró végleges
besorolását a 3.4.6 pont alapján kapja meg.
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4.2. Az MTáSZ Elnöksége az adott verseny időpontját megelőző egy héten belüli
visszamondás esetén a 4.1 pontban felsoroltakat már csak korlátozott mértékben vagy
egyáltalán nem köteles figyelembe venni.
4.3. 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 kivételével)
pontozóbírói is jelölhetőek.
5. A pontozóbírók díjazása, költségtérítése
5.1. Klubközi és kiemelt versenyek esetén
5.1.1. A versenyvezető testület tagjainak díja
5.1.1.1. számlás kifizetés esetén 22.000 Ft + ÁFA (6 órás időtartamig), 6 óra után
minden megkezdett óra kiegészítő díja 3.000 Ft + ÁFA.
5.1.1.2. megbízási szerződés alapján történő bérszámfejtés esetén bruttó 22.000
Ft (6 órás időtartamig), 6 óra után minden megkezdett óra kiegészítő díja
bruttó 3.000 Ft
5.1.2. A versenyvezető testület tagjai számára a tiszteletdíjon felül ténylegesen
felmerült útiköltségüket az alábbiak szerint kell kifizetni:
5.1.2.1. Amennyiben az utazáshoz használt gépjármű tulajdonosa a kiküldött
személy (vagy annak vele együtt élő házastársa, közeli hozzátartozója:
szülő, gyerek, testvér), az útiköltség kiküldetési rendelvény alapján, a NAV
norma szerinti üzemanyagáron kerül kifizetésre. A futott kilométert
útvonaltervező alapján kell meghatározni a lakóhely és a célállomás közötti
legrövidebb útvonal alapján.
5.1.2.2. Amennyiben az utazáshoz használt gépjármű tulajdonosa nem a kiküldött
személy (vagy annak vele együtt élő házastársa, közeli hozzátartozója:
szülő, gyerek, testvér), az útiköltség kiszállási díjról kiállított számla
ellenében kerül kifizetésre. A bruttó kifizetés összege megegyezik az
5.1.2.1. pontban szereplő eljárás alapján számított útiköltség összegével.
5.1.2.3. Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén az útiköltség a
tömegközlekedési szolgáltató által a Rendező nevére – 2. osztályra szóló
jegyről – kiállított számla alapján kerül kifizetésre.

6. A Pontozóbírókra vonatkozó részletes szabályok
6.1. A pontozóbíró feladata:
6.1.1. a versenyző párok és formációk teljesítményének értékelése valamennyi
fordulóban, a versenyre jóváhagyott módon (pontozólap, pda, palmtop, laptop
stb.)
6.1.2. a pontozási szempontok maradéktalan betartása.
6.2. A pontozóbíróval (az árnyékpontozást végző pontozóbíróval is) szemben támasztott
követelmények
6.2.1. az MTáSZ Etikai Kódexében megfogalmazottak maradéktalan betartása,
6.2.2. az érvényes Versenyszabályzat, valamint az MTáSZ egyéb szabályzatainak
ismerete, és betartása
6.2.3. köteles az első olyan verseny kezdete előtt legalább 30 perccel a helyszínen
megjelenni, amelyre pontozóbírói felkérést kapott,
6.2.4. köteles a versenyt megelőző helyszíni döntnöki eligazításon részt venni,
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6.2.5. a versenyvezető testületbe történő felkérés elfogadását, visszaigazolását
bizalmas információként kell kezelni valamennyi érintettnek,
6.2.6. versenyeken a pontozóbírói testület tagjainak kötelező viselete:
6.2.6.1. Urak: fekete öltöny, fehér ing, nyakkendő, fekete öltöny cipő (díszítés
nélküli)
6.2.6.2. Hölgyek: fekete kosztüm (nadrággal vagy legalább térdig érő szoknyával),
fehér blúz, kosztüm cipő
7. Kirívó pontozás és annak vizsgálata
7.1.1. Kirívó pontozásnak minősül
7.1.1.1. az egyértelműen megállapítható rosszindulatú pontozás (versenyző
számára kirívó mértékű jogosulatlan előny biztosítása más versenyzők
kárára),
7.1.1.2. valamint a szakmaiságot kirívóan nélkülöző pontozás (a versenyen
kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzők teljesítményének figyelmen
kívül hagyása vagy a kirívóan rossz teljesítményt nyújtó versenyzők
teljesítményének jutalmazása).
7.1.2. A versenytánc szakág pontozóbírókért felelős elnökségi tagja a tudomására jutott
kirívó pontozásról szóló beszámolóját köteles a versenytánc szakági bizottság
soron következő ülésén előterjeszteni. Amennyiben a szakági bizottság ülésén
megállapítja a kirívó pontozás tényét, a versenytánc szakág versenybírói
testületekért felelős elnökségi tagja azt az indoklással együtt a soron következő
elnökségi ülésre köteles az elnökség elé terjeszteni. A kirívó pontozás tényéről az
elnökség határozatot hoz, amely alapján az érintett pontozóbíró ellen fegyelmi
eljárást kell indítani.
7.1.3. A kirívó pontozásra és annak vizsgálatára vonatkozó szabályt minden MTáSZ
pontozóbírói lience-szel rendelkező pontozóbíró esetében alkalmazni kell,
függetlenül attól, hogy a vizsgálat alá vont pontozás MTáSZ vagy WDSF vagy
más WDSF tagország által engedélyezett versenyen történt-e.
8. Az MTáSZ elnöksége a versenytánc szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi
tagjának előterjesztése alapján – a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján –
Örökös tiszteletbeli pontozóbírói címet adományozhat.
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SZÁMLÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
9. A számláló
9.1. Számlálói regisztrációját kérvényezheti az a személy, aki sikeresen teljesítette az
MTáSZ számlálói vizsgáját. A regisztrációs kérelmet a versenytánc szakág
versenybírói testületekért felelős elnökségi tagjának címezve az MTáSZ irodájának kell
benyújtani, amely sikeres vizsga esetén gondoskodik a regisztrációról.
9.2. A szabályzat hatálybalépése előtt regisztrált minden versenytánc számláló
regisztrációja külön kérvény benyújtása nélkül automatikusan érvényben marad.
9.3. A számlálói regisztráció törlésére irányuló kérelmet a versenytánc szakág versenybírói
testületekért felelős elnökségi tagjának címezve az MTáSZ irodájának írásban kell
benyújtani, amely gondoskodik róla, hogy a számláló törlésre kerüljön a regisztrált
számlálók listájáról.
9.4. MTáSZ versenyein számlálói feladatot az a regisztrált számláló vállalhat, aki
rendelkezik az adott évre érvényes számlálói licence-szel. A licence kiváltásának
feltétele az éves licence díj befizetése és az éves licence igénylő nyomtatvány
benyújtása.
9.5. A számlálói éves licenc díj mértékét az MTáSZ elnöksége határozza meg, amelynek
befizetési határideje tárgyév január 31. Utólagos befizetési lehetőség a tárgyévre
vonatkozóan adott év június 30-ig lehetséges.
9.5.1. Amennyiben a számláló a befizetési határidőn túl, de az utólagos befizetési
határidőn belül váltja ki licencét, csak a második félévre jelölhető szakmai
munkára.
9.5.2. Ameddig a számláló nem váltja ki adott évre érvényes számlálói licencét, az
MTáSZ versenyeire nem jelölhető ki számlálói feladatok ellátására.
10. Az MTáSZ Versenytánc Szakág hivatalos táncversenyeire a szakmai testületbe történő
kijelölés
A MTáSZ Versenytánc Szakág hivatalos táncversenyeire a számlálói kijelöléseket a
versenytánc szakág versenybírói testületekért felelős elnökségi tagelőterjesztése alapján a
MTáSZ Elnöksége hagyja jóvá.
10.1. A számlálóbírók kijelölésénél a MTáSZ Elnöksége a következő alapelveket veszi
figyelembe (különböző versenytípusoknál eltérő lehet)
Számukat valamennyi versenyen úgy kell meghatározni, hogy a megfelelő ellenőrzés
és megfelelő munkavégzés biztosítható legyen. Nem szükséges párhuzamos
számlálás azoknál a számítógépes számláló programok alkalmazásánál, ahol az
adatok bevitelét elektronikus eszközök használatával közvetlenül a pontozóbírók
végzik. A párhuzamos számlálás szükségességét (az induló párok mennyiségétől
függően) a verseny döntnöke határozza meg.
11. A számlálók díjazása, költségtérítése
11.1.
Klubközi és kiemelt versenyek esetén
11.1.1. A számlálóbírók esetében a pontozóbírói tiszteletdíj alapját képező időtartamot
legalább 1 órával növelni kell (pl.: így a legfeljebb 6 órás klubközi, ill. kiemelt
verseny esetén a számlálóbírók és a döntnök tiszteletdíja számlás kifizetés
esetén legalább 25.300 Ft + ÁFA, megbízási díj alapján történő bérszámfejtés
esetén legalább bruttó 25.300 Ft. (12 óra után minden megkezdett óra
kiegészítő díja 3.000 Ft + ÁFA.)
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11.1.2. Amennyiben a verseny rendezője gépi számolást kér, és a számoláshoz
szükséges infrastruktúrát a számláló biztosítja, akkor az eszközök
használatáért a rendező - a rendező és a számláló közötti megállapodás
alapján - használati díjat fizet.
11.1.3. Legfeljebb 12 órás verseny esetén a számlálóbíróknak kifizetett teljes díj (azaz
a 11.1.1. és 11.1.2 pontban részletezett díjak összege) nem lehet több, mint
nettó 110.000 Ft + útiköltség térítés. Amennyiben a verseny több mint 12 órán
keresztül tart, a 11.1.1 pontban meghatározott túlóradíjat a százezer forintos
értékhatáron felül is ki kell fizetni.
11.1.4. A versenyvezető testület tagjai számára a tiszteletdíjon felül ténylegesen
felmerült útiköltségüket az alábbiak szerint kell kifizetni:
11.1.4.1. Amennyiben az utazáshoz használt gépjármű tulajdonosa a kiküldött
személy (vagy annak vele együtt élő házastársa, közeli hozzátartozója:
szülő, gyerek, testvér), az útiköltség kiküldetési rendelvény alapján, a NAV
norma szerinti üzemanyagáron kerül kifizetésre. A futott kilométert
útvonaltervező alapján kell meghatározni a lakóhely és a célállomás közötti
legrövidebb útvonal alapján.
11.1.4.2. Amennyiben az utazáshoz használt gépjármű tulajdonosa nem a kiküldött
személy (vagy annak vele együtt élő házastársa, közeli hozzátartozója:
szülő, gyerek, testvér), az útiköltség kiszállási díjról kiállított számla
ellenében kerül kifizetésre. A bruttó kifizetés összege megegyezik az
11.1.4.1. pontban szereplő eljárás alapján számított útiköltség összegével.
Indokolt esetben számlás kifizetés esetén az 11.1.4.1. pont alapján
számított összegtől – a rendező és a számláló között történt előzetes közös
megállapodás alapján – el lehet térni.
11.1.4.3. Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén az útiköltség a
tömegközlekedési szolgáltató által a Rendező nevére – 2. osztályra szóló
jegyről – kiállított számla alapján kerül kifizetésre.
12. A számlálókra vonatkozó részletes szabályok
A számláló feladata
a pontozók értékelésének feldolgozása és összesítése,
a verseny eredményének, a versenyzőpárok helyezésének kiszámítása,
a verseny eredményének és a párok helyezésének, valamint a helyezés után
kapott továbbjutó pontoknak a megállapítása és hitelesítése.
12.1.4. versenyjelentés megküldése: a versenyeredményeket a versenynap utolsó
eredményhirdetését követően, egy órán belül fel kell tölteni az MTáSZ
adminisztrációs és nevező programjába, és a versenyjelentést meg kell küldeni
az MTáSZ irodájának.

12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.

12.2.
A számlálóval szemben támasztott követelmények
12.2.1. a Magyar TáncSport Szakszövetség eredményszámítási módszerének
(skating-system) pontos ismerete
12.2.2. jó számolási készség, gyors, precíz munka,
12.2.3. számítógépes számlálás esetén számítógép felhasználói szintű ismerete, az
adott versenyen használatra engedélyezett program ismerete,
12.2.4. klubközi versenyeken a kulturált, a táncversenyhez, annak helyszínéhez és
időpontjához illő öltözékben való megjelenés,
12.2.5. a verseny kezdete előtt legalább 60 perccel köteles megjelenni a verseny
helyszínén
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12.2.6. Kiemelt versenyeken a számlálóbírói testület tagjainak kötelező viselete:
12.2.6.1. Urak: fekete öltöny, fehér ing, nyakkendő, fekete öltöny cipő (díszítés
nélküli)
12.2.6.2. Hölgyek: fekete kosztüm (nadrággal vagy legalább térdig érő szoknyával),
fehér blúz, kosztüm cipő
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori MTáSZ
Versenytánc szakág Versenyszabályzata, illetve az MTáSZ egyéb szabályzatai az
irányadók.
2. Jelen szabályzatot az MTáSZ elnöksége 160/2014.(V.6.) számú határozatával fogadta
el és 201/2014.(VI.10.) valamint 298/2014.(IX.2.) számú határozataival módosította. A
2014. május 6-án elfogadott szabályzat 2014. május 7-én, a 2014. június 10-én
elfogadott módosítás 2014. június 11-én, a 2014. szeptember 2-án elfogadott
módosítás 2014. szeptember 3-án, a 2014. november 4-én elfogadott módosítás 2014.
november 5-én, a 2015. január 6-án elfogadott módosítás 2015. január 7-én, a 2015.
április 14-én jóváhagyott elnöki döntéssel történt módosítás 2015. április 2-án, a 2015.
május 5-én elfogadott módosítások 2015. május 6-án, a 2015. július 7-én elfogadott
módosítások 2015. július 8-án lépnek hatályba, a 2015. december 8-án elfogadott
módosítások (a 2.5. pont módosításának kivételével) 2016 január 1-én lépnek
hatályba. A 2.5. pont 2015. december 8-án elfogadott módosítása, valamint a 2016.
október 3-án elfogadott módosítások 2017. január 1-én lépnek hatályba. A 2018.
október 24-én a 248/2018(X.24) határozattal elfogadott módosítások 2019. január 1jén lépnek hatályba.
Az 1/2018-XII. számú elnöki döntéssel elfogadott módosítások az elfogadás napján
2018. december 1-jén azonnal hatályba lépnek.
A 7/2019-IX. számú elnöki döntéssel elfogadott módosítások 2019. szeptember 12-én
lépnek hatályba.
A 33/2020(I.23) számú elnökségi határozattal elfogadott módosítások az elfogadás
napján lépnek hatályba.
A 4/2020-XII elnöki döntéssel elfogadott módosítások 2020. december 15.-én lépnek
hatályba.
A 226/2021(VI.10) elnökségi határozattal elfogadott módosítások 2021. június 10-én
lépnek hatályba.
A 30/2022(I.25) elnökségi határozattal elfogadott módosítások 2022. február 1-jén
lépnek hatályba.
3. A szabályzat hatálybalépésének időpontjában a 2014. január 14-én elfogadott MTáSZ
VT PSZ szabályzata hatályát veszti.
4. Jelen szabályzat mellékletei:
1. számú melléklet: besorolási elvek táblázata
2. örökös tiszteletbeli pontozóbírói cím adományozásának szabályai

Budapest, 2022. január 25.

Kuzma Péter
pontozói testületekért felelős elnökségi tag

Zsámboki Marcell István
elnök
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1. számú melléklet
PONTOZÓBÍRÓI BESOROLÁSI ELVEK TÁBLÁZATA
MEGNEVEZÉS
ÁLTALÁNOS ADATSZOLGÁLTATÁS
Legmagasabb iskolai végzettség
főiskola, egyetem
Nyelvtudás szintje
felsőfok
középfok
alapfok
társalgási
Zenei végzettség
felsőfok
középfok
alapfok
TÁNCSPORTBAN MEGSZERZETT VÉGZETTSÉG
Megszerezhető legmagasabb végzettség
Főiskola MA
Főiskola
Népművelési Intézet középfok B
Népművelési Intézet alapfok C
Egyéb
WDSF licence adott évben

Elérhető
legmagasabb pontszám

Max 1 pont
1 pont
Max 4 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
Max 2 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Max 10 pont
10 pont
8 pont
8 pont
8 pont
4 pont
Max 6 pont
6 pont

7 PONT

16 PONT

TÁNCOS MÚLTRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK
Hány évig versenyzett amatőr plusz profi versenyzőként?
1-2 év
3-5 év
6-10 év
11-15 év
15 év felett
Milyen osztályban versenyzett?
C osztály
B osztály
A osztály
S osztály
Legjobb eredményei hazai versenyeken? 1
Milyen eredményeket ért el professzionista Mb-n?
C OB döntő
B OB döntő
A OB döntő
Formációs Magyar Bajnoki csapat tagja
S, vagy BAS nemzeti bajnokság döntő

Max 10 pont
1 pont
3 pont
6 pont
8 pont
10 pont
Max 6 pont
1 pont
2 pont
3 pont
6 pont

31 PONT

Max 7 pont
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
4 pont

Az alappontszám a legmagasabb eredmény után járó pontszám, amelyhez
profi versenyeredmény után legfeljebb plusz 3 pont számítható be
1
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Profi Mb döntő
Nemzetközi legjobb eredmények?
amatőr (24-ben) elődöntő
amatőr (12-ben) középdöntő
amatőr döntő
profi (24-ben) elődöntő
profi (12-ben) középdöntő
profi döntő

+3 pont
Max 6 pont
1 pont
2 pont
3 pont
+1 pont
+2 pont
+3 pont

TÁNCOKTATÓI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK
Milyen területen dolgozik?
Versenytánc
Gyermektánc
Társastánc
Balett
Egyéb
Oktatói évek száma csak a versenytánc területén?
1-2 év
3-5 év
6-10 év
11-15 év
15 év felett
PONTOZÓBÍRÓI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Max 10 pont
6 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
Max 10 pont
2 pont
4 pont
6 pont
8 pont
10 pont

20 PONT

Mióta pontozó?
0-2 év
3-5 év
6-10 év
10 év felett
Képzések
MTáSZ pontozóbírói továbbképzések után adható 2
Egyéb hazai képzések, válogatott edzések után adható pontszám
Egyéb külföldi képzés, nemzetközi versenyek után adható pontszám
WDSF képzés

Max 8 pont
0 pont
3 pont
6 pont
8 pont
Max 54 pont
24 pont
12 pont
12 pont
6 pont

62 PONT

ELÉRHETŐ ÖSSZES PONTSZÁM

136 PONT

ELÉRT ÖSSZES PONT ALAPJÁN A BESOROLÁSA
D KATEGÓRIA/ 0% - 35%
C KATEGÓRIA/ 36% - 50%
B KATEGÓRIA/ 51% - 70%
A KATEGÓRIA/ 71% - 100%

3.4.1. szabálypont alapján évente legfeljebb egy MTáSZ képzésen való részvétel kiváltható az
adott képzés hétvégéjén WDSF versenyen teljesített pontozással
2

11

2. számú melléklet
Örökös Tiszteletbeli Pontozóbírói címre történő jelölés, illetve megválasztás feltételei

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.

I. A jelölés feltételei:
1. Betöltött minimális 65. életév.
2. A jelölt pontozóbírónak több évtizedes aktív pontozóbírói múlttal kell rendelkeznie.
3. Egy jelölő tagszervezet ajánlása.
4. Az ajánlásban röviden ismertetni kell azt a szakmai és/vagy közösségi tevékenységet,
amellyel hitelt érdemlően igazolható a kitüntető címre való alkalmasság.
5. A jelölt sportemberi magatartása, etikai cselekedetei továbbá társaihoz és a
táncsporthoz, annak szervezeteihez és művelőihez való viszonya ellen kifogás nem
merülhet fel.

II. Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró címmel járó jogok:
1. A kitüntetett részére ünnepélyes keretek között emlékplakett kerül átadásra.
2. Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró mentesül az éves MTáSZ pontozóbírói licence
megfizetésének kötelezettsége alól.
3. Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró mentesül az MTáSZ licence megújító pontozóbírói
vizsgán való részvételi kötelezettség alól.
4. Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró az MTáSZ által szervezett továbbképzéseket
ingyenesen látogathatja.
5. Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró automatikusan a legmagasabb pontozóbírói
besorolást kapja, de kijelölésének feltétele évente minimum 2 MTáSZ által szervezett
pontozóbírói képzésen való részvétel.
6. Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró minden fontos rendezvényre külön értesítésben
meghívót kap.

III. Általános rendelkezések
1. Az elnökség döntése alapján „Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró” kitüntető címek
adhatók ki.
2. A jelölést (ajánlást) minden esetben az MTáSZ iroda címére (mtasz@mtasz.hu), az
MTáSZ Elnökségének címezve kell megküldeni a szükséges mellékletekkel együtt.
3. Az Örökös Tiszteletbeli Pontozóbíró cím odaítélésről a versenytánc szakág
pontozóbírókért felelős elnökségi tag javaslatára az MTáSZ Elnöksége dönt minden év
decemberében.
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