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iktatószám: 15-35-2/2014 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
MTáSZ Formációs versenyeken használható Számlálóprogram 

regisztrációra 
 
 
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége pályázatot ír ki a Magyar TáncSport 
Szakszövetség Versenytánc szakág formációs versenyein használható számlálóprogramok 
regisztrációjára.  
 
A pályázat tárgya és célja:  
A pályázat tárgya a Magyar TáncSport Szakszövetség versenytánc szakágának formációs 
versenyein alkalmazható számlálóprogramok engedélyeztetése, nyilvántartásba vétele, és 
szövetségi működési engedély kiadása. 
 
A pályázati felhívás mellékletei:  
A jelen pályázati felhívás mellékletei:  

 

formációs számlálóprogrammal szemben támasztott követelmények listája.  

 
Kik nyújthatnak be pályázatot?  
Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be:  

 

 
 
A pályázat benyújtásának határideje és módja:  
A pályázatok beérkezési határideje folyamatos.  
A pályázatot a kitöltött pályázati űrlap és a kiírásban megjelölt mellékletek beküldésével lehet 
benyújtani postai úton és személyesen a Magyar TáncSport Szakszövetséghez (1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3.) vagy elektronikus úton az mtasz@mtasz.hu e-mail címen.  
 
Pályázati dokumentumok:  
Egy nyomtatott vagy elektronikus példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:  

 

 
o hatályos adatokat tartalmazó, 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy annak másolata,  

o aláírási címpéldány vagy annak másolata.  
 
A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és elektronikus vagy nyomtatott formában, aláírással 
ellátva kell beadni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat nem fogadjuk el.  
 
A benyújtott pályázatok értékelése:  
A 2014. július 15-ig beérkező pályázatok a tesztelő és engedélyeztető bizottság véleményezése 
alapján 2014. augusztus 30-ig, a 2014. november 15-ig beérkező pályázatokat 2014. december 
30-ig értékeli az MTáSZ elnöksége. 
 
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:  

-e a kiírásban szereplő formai és tartalmi követelményeknek,  

szabályzatainak, 
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ének és frissítésének lehetősége. 

A regisztrációs engedélyeket – amely alapján az adott naptári évben az MTáSZ 
versenynaptárában szereplő formációs versenyeken használható a számlálóprogram – a tesztelő 
és engedélyeztető bizottság írásos előterjesztése alapján az MTáSZ elnöksége adja ki. Az 
engedélyezett programok minden folyó év január végéig ismételt ellenőrzésen esnek át, amely 
alapján – amennyiben megfelelnek a hatályos szabályoknak – regisztrációs engedélyüket 
(térítésmentesen) újabb évvel meghosszabbítjuk. 
 
Pályázati díj:  
20 000 Ft – azaz húszezer forint –, amely tartalmazza az engedélyeztetési eljárás és a 
regisztráció költségeit is. 
 
 
További felvilágosítás, információ:  
Az MTáSZ versenytánc számlálóprogram regisztrációjával kapcsolatos kérdéseket illetően 
Domokos István főtitkár (e-mail: istvan.domokos@mtasz.hu) nyújt további felvilágosítást.  
 
Budapest, 2014. szeptember 3. 
 
Üdvözlettel: 
 

 
Sági István 
elnök 
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