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PROGRAMLEÍRÁS 
 

I. FEJEZEZET 
Nyilvántartandó adatok meghatározása 

 
A nyilvántartandó adatokkal szemben támasztott elvárások, követelmények meghatározása. Az 
adatváltozások nyomon követésének biztosítása mellett a visszakereshetőségnél az érvényességi 
időpontok megjelölése is elvárás. Az adatokat soha ne írjuk felül.  
 
NYILVÁNTARTANDÓ ADATOK  
1. Magyar TáncSport Szakszövetség adatai  

 Teljes név  

 Rövidített név  

 Nemzetközi teljes megnevezés  

 Nemzetközi rövidített megnevezés  

 Jogi státusz  

 Alapítás időpontja  

 Jogállás (pl. kiemelten közhasznú)  

 Nyilvántartási szám (közhasznúsági)  

 Nyilvántartásba vétel helye (közhasznúsági)  

 Nyilvántartásba vétel ideje (közhasznúsági)  

 Statisztikai számjel  

 Adószám  

 TB Törzsszám  

 Nyilvántartási szám (bírósági)  

 Nyilvántartásba vétel helye (bírósági)  

 Nyilvántartásba vétel ideje (bírósági)  

 Bejelentett képviselő neve (több is lehet)  

 Bejelentett képviselő lakcíme (több is lehet)  

 Székhely (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Számlázási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Telephely cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Faxszám (több is lehet)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Weblap cím (több is lehet)  

 Pénzintézet neve (több is lehet)  

 Pénzintézet címe (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Pénzforgalmi jelzőszám (több is lehet)  

 IBAN szám (több is lehet)  

 SWIFT kód (több is lehet) 
 
2. Szervek adatai  

 Megnevezés  

 Tisztségviselők megnevezése (elnök, alelnök, szakági elnök, tag)  

 Tisztségviselők száma  

 Tisztséget betöltő személy (tisztségviselő)  

 Létrehozó szerv  

 Szakág  
 
3. Versenyfajták adatai (versenytánc – latin, standard, tíztánc, nyolctánc, hattánc kűr, 
formáció,porfesszionista szekció versenyei, akrobatikus rock’n’roll páros, lányformáció, páros 
formáció, alternatív szakterület – páros, páros formáció, stb.)  

 Megnevezése  

 Pontszerző szorzó  

 Érvényesség ideje 
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4. Versenytípusok (versenytánc – klubközi, területi bajnokság, országos bajnokság, magyar 
bajnokság, ranglistaverseny, egyéb nem pontszerző versenyek, akrobatikus rock’n’roll területi 
verseny, országos verseny, magyar bajnokság, alternatív szakterület – országos verseny, magyar 
bajnokság)  

 Megnevezése  

 Pontszerző szorzó  

 Résztvevők köre (pl. nemzetközi versenyzők)  
 
5. Korosztályok adatai (versenytánc – gyerek I-II, junior I-II, ifjúsági, felnőtt, senior I-IV + formációs 
korosztályok, akrobatikus rock’n’roll – children, serdülő, junior, felnőtt, alternatív szakterület – junior, 
felnőtt)  
 

 Megnevezése  

 Alsó korhatár dátuma  

 Felső korhatár dátuma  
 
6. Osztályok adatai (versenytánc – E, D, C, B, A, S, Basic, Open, formációsoknál A és B liga 
akrobatikus rock’n’roll C, B, A, alternatív szakterület – B, A)  

 Megnevezés  

 Feljutási feltételek  
 
7. Tagszervezetek adatai  

 Teljes név  

 Rövidített név  

 Nemzetközi teljes megnevezés  

 Nemzetközi rövidített megnevezés  

 Szakág (több is lehet)  

 Jogi státusz  

 Alapítás időpontja  

 Jogállás (pl. kiemelten közhasznú)  

 Nyilvántartási szám (közhasznúsági)  

 Nyilvántartásba vétel helye (közhasznúsági)  

 Nyilvántartásba vétel ideje (közhasznúsági)  

 Statisztikai számjel  

 Adószám  

 TB Törzsszám  

 Nyilvántartási szám (bírósági)  

 Nyilvántartásba vétel helye (bírósági)  

 Nyilvántartásba vétel ideje (bírósági)  

 Bejelentett képviselő (több is lehet)  

 Kapcsolattartó (több is lehet)  

 Szakmai vezető  

 Edző (több is lehet)  

 Székhely (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Számlázási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Telephely cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Edzések helye (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Edzések időpontja (több is lehet)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Faxszám (több is lehet)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Weblap cím (több is lehet)  

 Pénzintézet neve (több is lehet)  

 Pénzintézet címe (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Pénzforgalmi jelzőszám (több is lehet)  

 IBAN szám (több is lehet) 

 SWIFT kód (több is lehet)  
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 Versenyrendezői szint  
 
8. Személyek adatai  
 
Versenyző  

 Név előtag  

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 Név utótag  

 Születési név  

 Édesanyja születési neve  

 Neme  

 Születési hely  

 Születési dátum  

 Állampolgárság  

 Fénykép  

 Alapadatokat tartalmazó dokumentum elektronikus példánya  

 Státusz (amatőr/hivatásos)  

 Versenyengedély szám  

 Versenyengedély érvényességének kezdete  

 Versenyengedély érvényességének vége  

 Versenykönyv száma  

 Sportorvosi engedély kelte  

 Sportorvosi engedély lejárta  

 Sportorvosi engedély elektronikus példánya  

 Korlátozások (eltiltás, stb.)  

 Korlátozás kezdete  

 Korlátozás vége  

 Lakcím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Közösségi azonosítók  

 Bejelentkezési forma (facebook, google, yahoo, stb, MTáSZ)  

 Bejelentkezési azonosító  

 Bejelentkezési jelszó  

 Személyes adatok továbbadhatósága (NSSZ szponzorok, stb.)  

 Törvényes képviselő neve  

 Törvényes képviselő lakcíme (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Befizette-e az engedély díját? (több is lehet)  

 Szakág (több is lehet)  

 Tagszervezet (több is lehet)  

 Nemzetközi szervezet (több is lehet)  

 Nemzetközi azonosító (több is lehet)  

 Válogatott keret tagság (kezdete, vége, kategória, korosztály)  

 Gépkocsi azonosító (több is lehet)  

 Antidopping whereabouts adatszolgáltatásra kötelezett (kezdete, vége)  

 Antidopping whereabouts nemzetközi adatszolgáltatásra kötelezett (kezdete, vége)  
 

Pontozóbíró  

 Név előtag  

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 Név utótag  

 Születési név  

 Édesanyja születési neve  

 Neme  
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 Születési hely 

 Születési dátum  

 Állampolgárság  

 Fénykép  

 Alapadatokat tartalmazó dokumentum elektronikus példánya  

 Pontozói licence száma  

 Pontozói licence érvényességének kezdete  

 Pontozói licence érvényességének vége  

 Pontozói könyv száma  

 Korlátozások (eltiltás, stb.)  

 Korlátozás kezdete  

 Korlátozás vége  

 Lakcím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Számlázási név és cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Közösségi azonosítók  

 Bejelentkezési forma (facebook, google, yahoo, stb, MTáSZ)  

 Bejelentkezési azonosító  

 Bejelentkezési jelszó  

 Személyes adatok továbbadhatósága (NSSZ szponzorok, stb.)  

 Befizette-e az engedély díját? (több is lehet)  

 Szakág (több is lehet)  

 Tagszervezet (több is lehet)  

 Nemzetközi szervezet (több is lehet)  

 Nemzetközi azonosító (több is lehet)  

 Nemzetközi pontozói regisztráció dátuma (több is lehet)  

 Táncsporttal kapcsolatos végzettsége  

 Oklevél másolat elektronikus példánya  

 Zenei képzettség  

 Oklevél másolat elektronikus példánya  

 Nyelvismeret  

 Oklevél másolat elektronikus példánya  

 Hazai pontozói regisztráció dátuma (több is lehet)  

 Hazai és nemzetközi továbbképzések  

 Hazai és nemzetközi versenylátogatások  

 Táncos múlt (kezdete, vége, kategóriák, osztályok)  

 versenykönyv másolat elektronikus példánya  

 Hazai és nemzetközi kiemelt eredmények felsorolása  

 Táncoktatói, edzői múlt (kezdete, mellékelt dokumentum alapján)  

 Aktuális pontozói besorolás  

 Kötődés (tagszervezet, földrajzi terület)  

 Összeférhetetlenség  

 Pontozói vizsga (dátuma, eredménye – több is lehet)  

 Gépkocsi azonosító (több is lehet)  
 
Számláló  

 Név előtag  

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 Név utótag  

 Születési név  

 Édesanyja születési neve  

 Neme  

 Születési hely  

 Születési dátum  
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 Állampolgárság  

 Fénykép  

 Alapadatokat tartalmazó dokumentum elektronikus példánya  

 Számlálói licence száma 

 Számlálói licence érvényességének kezdete  

 Számlálói licence érvényességének vége  

 Korlátozások (eltiltás, stb.)  

 Korlátozás kezdete  

 Korlátozás vége  

 Lakcím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Számlázási név és cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Közösségi azonosítók  

 Bejelentkezési forma (facebook, google, yahoo, stb, MTáSZ)  

 Bejelentkezési azonosító  

 Bejelentkezési jelszó  

 Személyes adatok továbbadhatósága (NSSZ szponzorok, stb.)  

 Befizette-e az engedély díját? (több is lehet)  

 Szakág (több is lehet)  

 Tagszervezet (több is lehet)  

 Nemzetközi szervezet (több is lehet)  

 Nemzetközi azonosító (több is lehet)  

 Nemzetközi számlálói regisztráció dátuma (több is lehet)  

 Hazai számlálói regisztráció dátuma (több is lehet)  

 Kötődés (tagszervezet, földrajzi terület)  

 Összeférhetetlenség  

 Számlálói vizsga (dátuma, eredménye – több is lehet)  

 Programlicence (több is lehet)  

 Gépkocsi azonosító (több is lehet)  
 

Döntnök/Versenyfelügyelő  

 Név előtag  

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 Név utótag  

 Születési név  

 Édesanyja születési neve  

 Neme  

 Születési hely  

 Születési dátum  

 Állampolgárság  

 Fénykép  

 Alapadatokat tartalmazó dokumentum elektronikus példánya  

 Döntnöki/versenyfelügyelői licence száma  

 Döntnöki/versenyfelügyelői licence érvényességének kezdete  

 Döntnöki/versenyfelügyelői licence érvényességének vége  

 Korlátozások (eltiltás, stb.)  

 Korlátozás kezdete  

 Korlátozás vége  

 Lakcím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Számlázási név és cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Közösségi azonosítók  



 6 

 Bejelentkezési forma (facebook, google, yahoo, stb, MTáSZ)  

 Bejelentkezési azonosító  

 Bejelentkezési jelszó  

 Személyes adatok továbbadhatósága (NSSZ szponzorok, stb.)  

 Befizette-e az engedély díját? (több is lehet)  

 Szakág (több is lehet)  

 Tagszervezet (több is lehet) 

 Nemzetközi szervezet (több is lehet)  

 Nemzetközi azonosító (több is lehet)  

 Nemzetközi döntnöki/versenyfelügyelői regisztráció dátuma (több is lehet)  

 Hazai döntnöki/versenyfelügyelői regisztráció dátuma (több is lehet)  

 Kötődés (tagszervezet, földrajzi terület)  

 Összeférhetetlenség  

 Döntnöki/versenyfelügyelői vizsga (dátuma, eredménye – több is lehet)  

 Gépkocsi azonosító (több is lehet)  
 
Edző  

 Név előtag  

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 Név utótag  

 Születési név  

 Édesanyja születési neve  

 Neme  

 Születési hely  

 Születési dátum  

 Állampolgárság  

 Fénykép  

 Alapadatokat tartalmazó dokumentum elektronikus példánya  

 Korlátozások (eltiltás, stb.)  

 Korlátozás kezdete  

 Korlátozás vége  

 Lakcím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Számlázási név és cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Közösségi azonosítók  

 Bejelentkezési forma (facebook, google, yahoo, stb, MTáSZ)  

 Bejelentkezési azonosító  

 Bejelentkezési jelszó  

 Személyes adatok továbbadhatósága (NSSZ szponzorok, stb.)  

 Szakág (több is lehet)  

 Tagszervezet (több is lehet)  

 Táncsporttal kapcsolatos végzettsége  

 Végzettséget igazoló dokumentum száma  

 Oklevél másolat elektronikus példánya  

 Hazai edzői regisztráció dátuma (több is lehet)  

 Hazai és nemzetközi továbbképzések  

 Hazai és nemzetközi versenylátogatások  

 Gépkocsi azonosító (több is lehet)  
 

Asszisztens  

 Név előtag  

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 Név utótag  
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 Születési név  

 Édesanyja születési neve  

 Neme  

 Születési hely  

 Születési dátum  

 Állampolgárság  

 Fénykép  

 Alapadatokat tartalmazó dokumentum elektronikus példánya  

 Korlátozások (eltiltás, stb.)  

 Korlátozás kezdete 

 Korlátozás vége  

 Lakcím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Számlázási név és cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Közösségi azonosítók  

 Bejelentkezési forma (facebook, google, yahoo, stb, MTáSZ)  

 Bejelentkezési azonosító  

 Bejelentkezési jelszó  

 Személyes adatok továbbadhatósága (NSSZ szponzorok, stb.)  

 Szakág (több is lehet)  

 Tagszervezet (több is lehet)  

 Táncsporttal kapcsolatos végzettsége  

 Nyilvántartási száma  

 Hazai asszisztensi regisztráció dátuma (több is lehet)  
 

Tisztségviselő (bizottsági tag, fotós, stb.)  

 Név előtag  

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 Név utótag  

 Születési név  

 Édesanyja születési neve  

 Neme  

 Adóazonosító jel  

 Születési hely  

 Születési dátum  

 Állampolgárság  

 Fénykép  

 Korlátozások (eltiltás, stb.)  

 Korlátozás kezdete  

 Korlátozás vége  

 Lakcím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám – több is lehet)  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Számlázási név és cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Közösségi azonosítók  

 Bejelentkezési forma (facebook, google, yahoo, stb, MTáSZ)  

 Bejelentkezési azonosító  

 Bejelentkezési jelszó  

 Személyes adatok továbbadhatósága (NSSZ szponzorok, stb.)  

 Szakág (több is lehet)  

 Tagszervezet (több is lehet)  

 Gépkocsi azonosító (több is lehet)  

 Verseny közreműködő (műsorvezető, orvos, stb.)  
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 Név előtag  

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 Név utótag  

 Édesanyja születési neve  
 

Regisztrált honlap látogató  

 Név előtag  

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 Név utótag  

 Neme 

 Születési dátum  

 Nyelv (több is lehet)  

 Fénykép  

 Korlátozások (eltiltás, stb.)  

 Korlátozás kezdete  

 Korlátozás vége  

 Levelezési cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Számlázási név és cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 E-mail cím (több is lehet)  

 Telefonszám (több is lehet)  

 Közösségi azonosítók  

 Bejelentkezési forma (facebook, google, yahoo, stb, MTáSZ)  

 Bejelentkezési azonosító  

 Bejelentkezési jelszó  

 Érdeklődési kör (standard, latin, rock’n’roll, stb.)  
 

9. Versenyző egység típusai  

 Megnevezés (páros, formáció, lányformáció, stb.)  

 Tagok száma (minimum és maximum)  

 Tagok összetétele (férfi-nő)  

 Feltételek  
 

10. Versenyző egység  

 Megnevezése  

 Típusa  

 Versenyző egység azonosítója  

 Tagjai (tagság kezdete és vége)  

 Regisztráció dátuma  

 Szétválás dátuma  

 Terület (Budapest, Kelet, Nyugat)  

 Korosztály  

 Osztály versenyfajtánként (több is lehet)  

 Teljesített versenyek száma versenyfajtánként (több is lehet)  

 Teljesített országos bajnokságok száma (több is lehet)  

 Továbbjutó pontok (több is lehet)  
 

11. Verseny adatai  

 Megnevezés  

 Verseny szintje  

 Versenyazonosító  

 Dátum  

 Verseny weboldala  

 Helyszín megnevezése  

 Helyszín címe (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Befogadóképesség  
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 Helyszín webcíme (több is lehet)  

 Tánctér (mérete, burkolata – több is lehet)  

 Rendező megnevezése (tagszervezet, Szövetség)  

 Szakmai vezető  

 Szakág (több is lehet)  

 Versenyszámok (versenyszám azonosító, versenyfajta, versenytípus, osztály, korosztály)  

 Átjárhatósági szabályok (több is lehet)  

 Nevezési határidő  

 Kezdési időpont Várható befejezés  

 Parkettpróba kezdete 

 Versenyvezető testület érkezése  

 Zene (több is lehet)  

 Belépőjegy (több is lehet)  

 Díjazás (több is lehet)  

 Közvetítő televízió (több is lehet)  

 Számlálóprogram fajtája  

 Sportcsarnok nyilatkozatának elektronikus példánya  

 Versenyvezető testület összetételére vonatkozó javaslat (versenytáncban csak nemzetközi 
pontozóbírókra tehetnek javalatot)/kijelölés/elfogadott/végleges (pontozók, számlálók, 
döntnökök/versenyfelügyelők, próbapontozók száma és neve)  

 Egyéb rendezői kérelem  

 Versenykiírás elektronikus formában  

 Forgatókönyv tervezet elektronikus formában 

 Forgatókönyv elektronikus formában  
 
12. Esemény adatai  

 Megnevezés  

 Esemény azonosító  

 Dátum  

 Helyszín megnevezése  

 Helyszín címe (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Helyszín webcíme (több is lehet)  

 Rendező megnevezése  

 Szakág (több is lehet)  

 Jelentkezési/Nevezési határidő  

 Kezdési időpont Várható befejezés  

 Részvételi díj (több is lehet)  

 Részvételi feltételek  

 Egyéb információk  

 Esemény meghívója elektronikus formában  

 Forgatókönyv elektronikus formában  

 Felhasználóhoz kötött saját feljegyzések  
 
13. Nevezés  

 Versenyazonosító  

 Versenyszám azonosító  

 Versenyző egység azonosító  

 Nevezés/Lemondás dátum  

 Nevezés/Lemondás bejelentkezési azonosító  

 Regisztrált zene (több is lehet)  

 Regisztrált elemek  
 

14. Regisztráció (edzői, eseményre történő)  

 Verseny vagy esemény azonosító  

 Résztvevő bejelentkezési azonosítója  

 Regisztráció/Lemondás dátum  

 Regisztráció/Lemondás bejelentkezési azonosító  
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 Megfelel-e a feltételnek  
 
15. Versenyjelentés, eredmény  

 Versenyazonosító  

 Versenyszám azonosító  

 Versenyző egység azonosító  

 Helyezés (-tól –ig)  

 Továbbjutó pontok  

 Ranglistapontok  

 Bajnoki sorozat pontszám 

 Számláló bejelentkezési azonosító  

 Program bejelentkezési azonosító 
 
16. Ranglista (bajnoki sorozat, stb.)  

 Megnevezés (felnőtt latin, felnőtt standard, felnőtt tíztánc + ugyan ez junior és senior 
korosztályokban is versenytánc bajnoki sorozat, akrobatikus rock’n’roll junior páros területi 
ranglista, stb.)  

 Versenytípusok  

 Hely  

 Pont (fix pont vagy számítási módszer)  

 Ranglista-számítási módszer (feltételek) 
 

17. Döntnöki/versenyfelügyelői jelentés  

 Megnevezés  

 Versenyazonosító  

 Dátum  

 Helyszín megnevezése  

 Helyszín címe (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)  

 Befogadóképesség  

 Tánctér (mérete, burkolata – több is lehet)  

 Rendező tagszervezet  

 Szakmai vezető  

 Szakág (több is lehet)  

 Versenyszámok (versenyszám azonosító, versenyfajta, versenytípus, osztály, korosztály)  

 Átjárhatósági szabályok (több is lehet)  

 Kezdési időpont Befejezés időpontja  

 Parkettpróba kezdete  

 Versenyvezető testület érkezése  

 Zene (több is lehet)  

 Belépőjegy (több is lehet)  

 Díjazás (több is lehet)  

 Közvetítő televízió (több is lehet)  

 Számlálóprogram fajtája  

 Versenyvezető testület végleges összetétele (pontozók, számlálók, 
döntnökök/versenyfelügyelők, próbapontozók száma és neve) valamint megjegyzés a 
versenyvezető testület munkájával szemben 

 Forgatókönyv elektronikus formában  

 A fenti adatok ellenőrzése mellett az eltéréseket rögzíteni szükséges.  

 Nevezettek listája  

 Előzetes lemondások listája  

 Előzetes lemondás nélkül meg nem jelent nevezettek listája  

 Figyelmeztetett versenyző egységek listája /figyelmeztetés oka  

 Versenyből kizárt versenyző egységek listája /kizárás oka  

 A verseny szervezésében, lebonyolításában résztvevő fontosabb személyekre vonatkozó 
észrevételek (versenyvezető testület, műsorvezető, stb.)  

 A döntnökhöz/versenyfelügyelőhöz érkezett panaszok, reklamációk, és a megtett 
intézkedések  

 Egyéb észrevételek  
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 Bejelentkezési azonosító  
 

18. Weblap hír  

 Cím  

 Dátum  

 Tartalom  

 Bejelentkezési azonosító 
 
19. Határidő  

 Megnevezés (nevezési határidő, sportorvosi engedély lejárata, versenykönyv, versenyvezető 
testület visszajelzési határidő, elfogadott felkérések alapján emlékeztető)  

 Riasztási egység (nap, darab, stb.)  

 Első riasztási szint (-7)  

 Második riasztási szint (-1)  

 Viszonyítási alap  
 
20. Gépkocsi  

 Rendszám (egyedi azonosító)  

 Tulajdonos neve  

 Üzembentartó neve  

 Gépjármű típusa  

 Fajtája  

 Motor hengerűrtartalom  

 Üzemanyag típusa  

 forgalmi engedély elektronikus másolata  

 nyilatkozat elektronikus másolata  
 
21. Levelek iktatása  

 Partner neve  

 Partner egyedi azonosítója  

 Bejövő vagy kimenő  

 Belső vagy külső  

 Iktatószám  

 Hivatkozási szám (idegen iktatószám)  

 Iktatás dátuma, időpontja  

 Iktatás formája (e-mail, fax, posta, belső üzenet, stb.)  

 Határidő  

 Felelős (több is lehet)  

 Mellékletek (több is lehet)  

 Értesítendők/Értesítettek (több is lehet)  

 Levél tárgya  

 Kezelési feljegyzés  

 Iktatási feljegyzés  

 Megjegyzés  

 Csatolt dokumentum (több is lehet) 
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II. FEJEZET 

Felhasználói és hozzáférési szintek definiálása (jogosultsági rendszer) Funkciók definiálása 
Felhasználói és hozzáférési szintek, funkciók 

 
1. Honlap látogató  

 nyilvános adatok megtekintése (események alapadatai, versenyeredmények, ranglisták, stb.)  

 regisztrációs lehetőség  
 
2. Regisztrált honlap látogató  

 nyilvános adatok megtekintése  

 regisztráció törlése  

 saját adatok megtekintése/módosítása  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 [csak abban az esetben, ha az eseményregisztráció nincs egyéb feltételhez kötve]  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 nevezési listák megtekintése  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése  

 részletes versenyeredmények megtekintése  
 
3. Tisztségviselő  

 nyilvános adatok megtekintése  

 más státuszú aktiválás kezdeményezése (pl. edzői, pontozói)  

 inaktiválás kezdeményezése (elfogadást a szövetség végzi)  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása  

 saját, védett adatok módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 nevezési listák megtekintése  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 saját bizottsághoz tartozó versenyrendezési kérelem megtekintése, engedélyezése  

 saját bizottsághoz tartozó versenyfelügyelői/döntnöki jelentés megtekintése  

 saját bizottsághoz tartozó adatbázisból statisztikák, kimutatások lekérése  

 dokumentumbeküldés, feltöltés (elektronikus formátumban)  
 
4. Edző, asszisztens  

 nyilvános adatok megtekintése  

 más státuszú aktiválás kezdeményezése (pl. pontozói)  

 inaktiválás kezdeményezése (elfogadást a szövetség végzi)  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása  

 saját, védett adatok módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 versenyre történt regisztráció törlése (nevezési határidő lejártát követően)  

 nevezési listák megtekintése 

 kijelölt pontozók listájának megtekintése  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 dokumentumbeküldés, feltöltés (elektronikus formátumban)  
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5. Versenyfelügyelő/Döntnök  

 nyilvános adatok megtekintése  

 más státuszú aktiválás kezdeményezése (pl. edzői, pontozói)  

 inaktiválás kezdeményezése (elfogadást a szövetség végzi)  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása  

 saját, védett adatok módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 nevezési listák megtekintése  

 nevezési lista letöltése (adott versenyre történt kijelölés esetén, nevezés lezárását követően)  

 részletes versenyinformációkhoz való hozzáférés (adott versenyre történt kijelölés esetén)  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 versenyfelügyelői/döntnöki jelentés kitöltése/beküldése  

 dokumentumbeküldés, feltöltés (elektronikus formátumban)  
 

6. Számláló  

 nyilvános adatok megtekintése  

 más státuszú aktiválás kezdeményezése (pl. edzői, pontozói)  

 inaktiválás kezdeményezése (elfogadást a szövetség végzi)  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása  

 saját, védett adatok módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 nevezési listák megtekintése  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése/letöltése  

 nevezési lista letöltése (adott versenyre történt kijelölés esetén, nevezés lezárását követően)  

 versenyeredmények visszatöltése (adott versenyre történt kijelölés esetén)  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 dokumentumbeküldés, feltöltés (elektronikus formátumban)  
 
7. Számlálóprogram  

 verseny adatainak letöltése  

 versenyvezető testület összetételének letöltése  

 (pontozók, számlálók, döntnökök/versenyfelügyelők, próbapontozók száma és neve)  

 forgatókönyv letöltése, visszatöltése  

 nevezési lista letöltése  

 ranglisták letöltése  

 versenyeredmények visszatöltése (adott versenyre történt kijelölés esetén)  
 
8. Pontozóbíró  

 nyilvános adatok megtekintése  

 más státuszú aktiválás kezdeményezése (pl. edzői)  

 inaktiválás kezdeményezése (elfogadást a szövetség végzi)  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása 

 saját, védett adatok módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 pontozói kijelölés megerősítése/törlése  
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 saját események szerkesztése (törlés)  

 nevezési listák megtekintése  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 dokumentumbeküldés, feltöltés (elektronikus formátumban)  
 
9. Versenyző  

 nyilvános adatok megtekintése  

 más státuszú aktiválás kezdeményezése (pl. edzői, pontozói)  

 inaktiválás kezdeményezése (elfogadást a szövetség végzi)  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása  

 saját, védett adatok módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 nevezési listák megtekintése  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése  

 saját nevezés törlése (nevezési határidő lejárt után, adott versenyre történt nevezés esetén)  

 versenyző egység adat módosítás kezdeményezés (kérelem – szövetségi jóváhagyással) 
[páros szétválása, státuszának megváltozása, stb.]  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 dokumentumbeküldés, feltöltés (elektronikus formátumban)  
 
10. Versenyrendező  

 nyilvános adatok megtekintése  

 más státuszú aktiválás kezdeményezése (pl. edzői, pontozói)  

 inaktiválás kezdeményezése (elfogadást a szövetség végzi)  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása  

 saját, védett adatok módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 versenyrendezési kérelem kitöltése/beküldése  

 saját verseny adat módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 verseny-résztvevők regisztrálása (orvos, műsorvezető, stb.)  

 nevezési listák megtekintése  

 dokumentumbeküldés, feltöltés (elektronikus formátumban – versenykiírás, forgatókönyv, stb.)  

 nevezési lista letöltése (saját verseny esetén, nevezés lezárását követően)  

 saját versenyre regisztrált edzők listájának letöltése (saját verseny esetén, regisztráció 
lezárását követően)  

 saját versenyre kijelölt versenyvezető testület listájának lekérése/letöltése (elérhetőségekkel)  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése  
 
11. Tagszervezet  

 nyilvános adatok megtekintése  

 inaktiválás kezdeményezése (elfogadást a szövetség végzi)  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása 

 saját, védett adatok módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 nevezési listák megtekintése  
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 versenyzők regisztrálása (kérelem – szövetségi jóváhagyással – versenyengedély-kérelem)  

 edzők, asszisztensek regisztrálása (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 tagszervezethez tartozó személyek adat-módosítása (Szövetség vagy érintett 
jóváhagyásával)  

 tagszervezethez tartozó személyek adat-módosításának jóváhagyása (Szövetség által 
átruházott jogkörben)  

 versenyzők átigazolásának kezdeményezése (kérelem – szövetségi jóváhagyással)  

 eligazoló versenyzők átigazolásának engedélyezése (szövetségtől kapott kérelem alapján)  

 versenyző egységek létrehozása (kérelem – szövetségi jóváhagyással, vegyes egységek 
esetén mindkét tagszervezetnek kezdeményezni kell)  

 versenyző egységek adat-módosításának kezdeményezése (kérelem – szövetségi 
jóváhagyással)  

 versenyzők, versenyző egységek nemzetközi regisztráció (kérelem – szövetségi 
jóváhagyással)  

 versenyzők, versenyző egységek aktiválása/inaktiválása (kérelem – szövetségi 
jóváhagyással)  

 versenyző egységek nevezése versenyekre  

 versenyző egységek nevezésének törlése (nevezési határidő lejártát követően is)  

 edzők regisztrálása versenyekre  

 versenyrendezési kérelem benyújtása (kérelem jóváhagyását követően versenyrendezői 
jogosultságok)  

 akrobatika, zene regisztrációs kérelem beküldése  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 saját tagszervezethez tartozó adatbázisból statisztikák, kimutatások lekérése  

 dokumentumbeküldés, feltöltés (elektronikus formátumban)  
 
12. MTáSZ alkalmazottak  
 
Főtitkár  

 nyilvános adatok megtekintése  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 nevezési listák megtekintése  

 versenyzők regisztrálása (regisztrálás, kérelem jóváhagyása)  

 edzők, asszisztensek regisztrálása (regisztrálás, kérelem jóváhagyása), adatmódosítás 
jóváhagyása  

 tisztségviselők regisztrálása, adatmódosítás jóváhagyása  

 tagszervezetek regisztrálása, adatmódosítás jóváhagyása  

 pontozóbírók regisztrálása, adatmódosítás jóváhagyása  

 versenyfelügyelő/döntnök regisztrálása, adatmódosítás jóváhagyása  

 számlálók regisztrálása, adatmódosítás jóváhagyása  

 számlálóprogramok regisztrálása, adatmódosítás jóváhagyása  

 verseny-résztvevők regisztrálása (orvos, műsorvezető, stb.), adatmódosítás jóváhagyása  

 versenyrendezői jogosultság jóváhagyása, adatmódosítás jóváhagyása  

 Magyar TáncSport Szakszövetség adatainak módosítása  

 MTáSZ alkalmazottak regisztrálása  

 felhasználói adatmódosítási kérelmek jóváhagyása (aktiválás, inaktiválás, módosítás, stb.)  

 versenyzők átigazolása (átigazolás regisztrálása, kérelmek jóváhagyása)  

 versenyző egységek létrehozása (kérelem jóváhagyása)  

 versenyző egységek adat-módosításának engedélyezése (kérelem jóváhagyása)  

 versenyzők, versenyző egységek nemzetközi regisztráció (kérelem jóváhagyása)  

 versenyzők, versenyző egységek aktiválása/inaktiválása (kérelem jóváhagyása)  

 versenyző egységek nevezése versenyekre 
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 versenyző egységek nevezésének törlése  

 edzők regisztrálása versenyekre  

 versenyrendezési kérelem jóváhagyása, publikálása versenynaptárban (kérelem 
jóváhagyása)  

 versenyrendezési adatok módosításának jóváhagyása  

 akrobatika, zene regisztrációs kérelem jóváhagyása  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése, módosítása, visszaigazolások jóváhagyása  

 nevezési lista letöltése  

 versenyre regisztrált edzők listájának megtekintése, letöltése  

 eseményre regisztráltak (résztvevők) listájának megtekintése, letöltése  

 versenyeredmények feltöltése  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 adatbázisból statisztikák, kimutatások lekérése  

 versenyfelügyelői/döntnöki jelentések megtekintése, letöltése  

 dokumentumfeltöltés (elektronikus formátumban)  

 hírek létrehozása, publikálása  

 események létrehozása, publikálása  

 hírlevelek létrehozása, publikálása  

 naplózások lekérése, változások figyelemmel követése  

 korlátozások feloldása/érvényesítése  

 adatfeltöltés a sportinformációs rendszerből  

 beérkező levelek iktatása  

 kimenő levelek iktatása  
 
Gazdasági ügyintéző  

 nyilvános adatok megtekintése  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 értesítés a számlázást igénylő kérelmek jóváhagyását követően  

 az értesítések alapján elvégzett számlázással kapcsolatos adatrögzítés  

 nevezési listák megtekintése  

 számlázási cím adatmódosítási kérelmek jóváhagyása  

 adatbázisból statisztikák, kimutatások lekérése  

 dokumentumfeltöltés (elektronikus formátumban)  

 beérkező levelek iktatása  

 kimenő levelek iktatása  
 
Asszisztens  

 nyilvános adatok megtekintése  

 saját adatok megtekintése  

 saját, nem védett adatok módosítása  

 feliratkozás hírlevélre/leiratkozás hírlevélről  

 értesítések bekapcsolása/kikapcsolása  

 regisztráció az eseménynaptárban szereplő eseményekre (saját események)  

 saját események szerkesztése (törlés)  

 nevezési listák megtekintése  

 versenyzők regisztrálása (regisztrálás, kérelem jóváhagyása)  

 edzők, asszisztensek regisztrálása (regisztrálás, kérelem jóváhagyása)  

 tisztségviselők regisztrálása  

 pontozóbírók regisztrálása  

 versenyfelügyelő/döntnök regisztrálása  

 számlálók regisztrálása  
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 felhasználói adatmódosítási kérelmek jóváhagyása (saját hatáskörben regisztrálható 
felhasználóké)  

 versenyzők átigazolása (kérelmek jóváhagyása)  

 kijelölt pontozók listájának megtekintése, módosítása, visszaigazolások jóváhagyása 

 versenyeredmények feltöltése  

 részletes versenyeredmények megtekintése  

 adatbázisból statisztikák, kimutatások lekérése  

 versenyfelügyelői/döntnöki jelentések megtekintése, letöltése  

 dokumentumfeltöltés (elektronikus formátumban)  

 adatfeltöltés a sportinformációs rendszerből  

 beérkező levelek iktatása  

 kimenő levelek iktatása  
 
13. Adminisztrátor  

 felhasználói csoportok létrehozása  

 jogosultságok felhasználói csoporthoz rendelése  

 regisztrált felhasználók hozzáférési jogosultságának módosítása  

 felhasználók által kikapcsolható értesítések meghatározása  

 további adminisztrátorok regisztrálása/regisztrációjuk törlése  

 korlátozások érvényesítése/feloldása  

 elfelejtett jelszavak újra generálása, belépési kísérletek miatti korlátozások törlése  

 naplózások lekérése, a változtatások figyelemmel kísérése 
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III. fejezet 
Automatizmusok definiálása 

 
Az automatizmusokból származó értesítések körét a felhasználók módosíthassák saját igényeiknek 
megfelelően, ugyanakkor legyenek csak az adminisztrátor által módosítható értesítés törlések.  
 
Automatizmusok  
1. Adatbevitelhez kötött automatizmusok  

 Adatbevitelről értesítés a rögzítő és a jóváhagyó részére  

 Adatbevitel jóváhagyásáról értesítés az érintettek és a jóváhagyó részére  

 Szabványtól való adatbeviteli eltérésekről feltétel nélküli értesítés a Szövetség felé  

 Automatikus adatbevitelkor nyilvántartott adatok felülírása, illetve a származtatott adatok 
módosítása, felvitele (például licence befizetés)  

 Automatikus adatbevitelről (importálás) értesítés küldése az érintettek részére (szövetségi 
alkalmazottak, tagszervezetnek, versenyzőnek vagy egyéb tisztségviselőnek)  

 Származtatott adatokban módosítások automatikus érvényesítése (pl. ranglistáról egy 
versenyző egység kivezetése, ha az egység felbomlott; korcsoport váltás esetén törlés a nem 
aktuális ranglistáról; lányformációkban X számú tagcsere esetén törlés a ranglistáról) ezekről 
értesítés küldése az érintetteknek (pl. páros szétválásakor nemzetközi rendszerekben való 
érvényesítéshez)  

 Új versenyzőegység létrejöttekor besorolások módosításának kezdeményezése a szövetségi 
alkalmazottak felé (korosztály nem módosítható, osztálymódosítás csak szövetségi 
jóváhagyással)  

 Versenyző egység nevezési határidőn túli lemondásáról értesítés küldése a versenyző egység 
tagjainak, a tagszervezetnek (több is lehet), a rendezőnek, a döntnöknek, a számlálóknak  

 
2. Eseményekhez kötött automatizmusok  

 Felhasználó által kiválasztott feltételeknek megfelelő események előtt figyelmeztetések 
küldése  

 Elfogadott kérelmek eseménynaptárban történő megjelenése  

 Kijelölési mechanizmus a teljes versenyvezető testület kialakulásáig  

 Értesítés küldése az érintetteknek nevezési lehetőségről, ha van a feltételeknek megfelelő 
verseny  

 Felhasználói probléma esetén hibaüzenet küldési lehetőség  

 Z számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után felhasználó több szintű letiltása  

 Az eseményhez kötött díjak és költségtérítések  
 
3. Időhöz kötött automatizmusok  

 Korcsoport átsorolás  

 Éves vagy időszakos díjfizetésekre felhívás  

 Lejárt kötelezettségekre figyelmeztetés küldése  

 Sportorvosi és egyéb időszakosan érvényes dokumentumok lejárati idő előtti figyelmeztetések 
küldése  

 A program használata során az Y perc eltelte után automatikus mentés  

 A program Z perc inaktivitás után figyelmeztessen, hogy két perc múlva kilép (erőltetett vagy 
automatikus kilépésnél automatikus mentés)  

 Naponta kerüljön mentésre az adatbázis és a programok  

 Régen bejelentkezett felhasználókról lista küldése a Szövetség felé  

 Nevezési határidő letelte után verseny adatainak, a versenyvezető testület összetételének 
(pontozók, számlálók, döntnökök/versenyfelügyelők, próbapontozók száma és neve), a 
forgatókönyvnek, a nevezési listának és a ranglistáknak az elküldése a rendezőnek, a 
döntnöknek, a számlálóknak 

 
4. Eredményekhez kötött automatizmusok  

 Ranglistapontok számítása  

 Versenyeredmények automatikus publikálása a verseny után  

 Teljesített versenyek számához, pontszámhoz, vagy egyéb feltételhez kötött átsorolások 
kezdeményezése (szövetségi alkalmazottnak, vagy tagszervezeti vezetőnek) 
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IV. fejezet 
Ellenőrzési pontok és naplózási funkciók meghatározása 

 
Minden művelet naplózásra kerül (még a sikertelen adatbevitelek is). A naplózott tételekről a 
felhasználók jogosultság függvényében listát kérhetnek le.  
 
1. Adatbevitelhez kötött ellenőrzések  

 Versenyző egységek regisztrációjának, módosításának ellenőrzése a szabályok alapján  

 Kötelezően kitöltendő mezők meglétének ellenőrzése  

 Bevitt adatok formai ellenőrzése (általában nagy betűvel kezdünk minden nevet és kicsivel 
folytatjuk) – rossz formátumú bevitel esetén a javított formátum felajánlása, de a szabványtól 
eltérő bevitel megerősítés utáni engedélyezése, bevitt adatok ellenőrzése (pl. dátum, rövid-
hosszú formátum, szám-szöveg, telefonszám, e-mail cím)  

 Bevitt adatok tartalmi ellenőrzése (ahol lehet, listából való kiválasztás; pl. korosztályhoz kötött 
osztályok – a tárolt adatok mindegyikénél tételes definíció)  

 Kilépéskor vizsgáljuk, hogy az adatok mentésre kerültek-e  

 Összeférhetetlenségek (pl. ugyanazon a napon nem lehet két Magyar Bajnokság, ugyanazt a 
pontozóbírót nem lehet két versenyre kijelölni egy napon, vagy házastársakat nem lehet 
ugyanarra a versenyre kijelölni; egy adott versenyző egységet nem lehet ugyanannak a 
kategóriának a versenyére nevezni)  

 
2. Eseményekhez kötött ellenőrzés  

 Nevezési lehetőség felkínálása előtt a nevezési feltételek ellenőrzése (csak azokat engedje 
nevezni, akik az adott versenyre nevezhetnek)  

 Az engedélyezettől eltérő végrehajtás ellenőrzése  
 
3. Időhöz kötött ellenőrzések  

 Határidők betartásának ellenőrzése  
 
4. Eredményekhez kötött ellenőrzések  

 Nevezési lista és az eredménylista összevetése (meg nem jelent versenyző egységek) 


