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A szabályzat illetékessége és hatásköre

Illetékesség:
A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjainál sportolóként leigazolt
hivatásos és amatőr versenyzők, versenybírók, edzők nyilvántartási és
átigazolási ügyeiben.
Hatáskör:
A MAPOSZ hatásköre kizárólag a MAPOSZ által üzemeltetett
versenyrendszerben, a MAPOSZ által szabályozott sportágakra, a
MAPOSZ által engedélyezett, vagy közzétett ilyen sportesemények
során művelt sportágakra terjed ki.
Alanyai:
Az illetékessége és hatásköre alá eső sportág, sportesemény körében
 az edzők,
 a versenyzők,
 bírók
 tagok

Nyilvántartás:
A MAPOSZ köteles tagjairól, az edzőkről, a bírákról és
versenyengedélyes versenyzőiről, valamint a napi rajtengedéllyel
sportolókról nyilvántartást vezetni. Az adatokat köteles a Nemzeti
Sportinformációs rendszerbe eljuttatni, amelyeket a 2004.évi I.
törvény kifejezetten előír.
A sportolók számára 8 napon belül igazolja mindazon adatokat,
amelyek igazolását jogszabály írja elő, vagy kívánja meg.
Az adatokba betekinthetnek a tagok, a törvényességi felügyeletet
ellátó ügyészség, a MOB sportfelügyeleti jogkörében eljárva, illetve
mindazon szervek és személyek akiknek ezt a jogát jogszabály
határozza meg.
Kiskorúak nyilvántatott adatai kizárólag jogszabályon alapuló
jogosultság birtokában tekinthetőek meg.
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A nyilvántartás adatait számítógépes adattárolón is lehet tartani,
amennyiben egyidőben legalább két különböző adattárolón is
rendelkezésre áll folyamatosan biztonsági mentés.
Az adattárolásért a MAPOSZ elnöksége felel.

Igazolás:
Az amatőr versenyző bármely sportágban, bármely sportszövetségnél
versenyezhet, amennyiben a törvényben foglalt feltételeket és
sportágat üzemeltető sportszervezet feltételeit kielégíti. Egy
sportágban azonban csak egy sportegyesület versenyzőjeként vehet
részt egy időben.
Az igazolás a versenyző részére sportkönyv és versenyengedély
kiadásával történik meg. A versenyengedélyben minimálisan a
2004.évi I. törvényben megkívánt adatokat kell feltüntetni.
Az igazolásokért folyamodni a MAPOSZ honlapján megtalálható
versenyengedély kérőlapok kitöltésével és megküldésével lehet. A
versenyengedély díja a MAPOSZ sportágaiban eltérő is lehet.

Átigazolás:
Sportszerződéssel nem rendelkező amatőr versenyző tetszőleges
időpontban igazolhat át másik sportegyesülethez, illetve igazolhat
másik sportot üzemeltető sportszövetség alá.
Sportszerződéssel rendelkező amatőr versenyző kizárólag a
sportszervezete és a sportoló engedélyével igazolható át, illetve adható
kölcsön a játékjoga. A sportszervezet az átigazolásért ellenértéket
kérhet. Az amatőr versenyző az átigazolásért, illetve játékjoga
átadásáért ellenértéket nem kérhet.

Hatóság részére történő igazolások:
A MAPOSZ a hatóság részére történő igazolásokat az amatőr
versenyző részére 8 napon belül köteles kiadni. Az igazolások
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kiadását a MAPOSZ a szabályzataiban foglalt díj megfizetéséhez
kötheti.

A nyilvántartott adatok köre:
 a versenyző anyakönyvi adatai, lakcíme, elérhetőségei
 a versenyző jogállása
 a versenyző eredményei sportáganként
 a versenyző minősítése sportáganként
 a versenyzőnek kiadott igazolások egy példánya
 a versenyző által benyújtott kérelmek egy példánya
 a versenyzővel szemben, vagy érdekében folytatott eljárások
eredménye

A nyilvántartott adatokkal kapcsolatban be kell tartani a személyes
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglaltakat.
A hivatásos versenyzőkre vonakozó szabályzatot a MAPOSZ akkor
állapít meg, amikor hivatásos bajnokságot hirdet.
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