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A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 23. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a Magyar Pétanque Szövetség (a továbbiakban: MAPESZ) elnöksége a
MAPESZ nyilvántartási, versenyengedélyezési és átigazolási szabályzatát (a továbbiakban:
Szabályzat) a következők szerint határozza meg.
1. §
A Szabályzat hatálya
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a pétanque sportágban – a sportág versenyszabályában,
versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint - versenyszerű
sporttevékenységet folytató sportolóra (a továbbiak: sportoló), valamint az őt tagsági vagy
egyéb jogviszony alapján nyilvántartó, a MAPESZ tagjai közé tartozó sportegyesületekre
és sportvállalkozásokra (a továbbiakban: sportszervezet).
(2) A MAPESZ versenyrendszerében, illetve nemzetközi versenyeken csak a jelen
szabályzatnak megfelelően igazolt és érvényes sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban:
versenyengedély) rendelkező sportoló vehet részt.
2. §
Értelmező rendelkezések a Szabályzat alkalmazásában
(1) Versenyszerűen sportoló: az a természetes személy, aki amatőr vagy hivatásos
sportolóként a MAPESZ által kiírt, vagy szervezett versenyeken, vagy
versenyrendszerben részt vesz.
(2) Amatőr sportoló: az a versenyszerűen sportoló, aki sportszervezet tagjaként illetve
sportvállalkozással fennálló amatőr sportolói sportszerződés alapján sporttevékenységet
folytat.
(3) Versenyrendszer: pétanque sportágban a MAPESZ, illetve a nemzetközi szövetségek által
meghatározott szabályok szerint szervezendő sportteljesítményt mérő erőpróba. A
bajnokság versenyrendszernek minősül.
(4) Igazolás: a sportoló nyilvántartásba vétele, és nyilvántartási adatok bejegyzése a sportolói
igazolványba.
(5) Átigazolás: a sportoló sportszervezetének megváltoztatása, a változás a nyilvántartási
adatokba történő bejegyzése, a sportolói igazolványon történő átvezetése.
(6) Versenyengedély: a versenyzőnek a versenyrendszerben való részvétel feltételeként a
versenyző és a sportszervezet kérelmére az MAPESZ által kiállított és nyilvántartott
hivatalos okirat, amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban: Sport tv.)
meghatározott feltételekkel összhangban, a versenyrendszerben való részvételre jogosít
érvényességi időn belül.
(7) Rajtengedély: a MAPESZ által az amatőr illetve a szabadidős sportoló részére kiadott, a
MAPESZ által kiírt vagy szervezett egy vagy több versenyen való részvételi, versenyzési
jogot biztosító engedély.
(8) Regisztrációs díj: az az egyszer fizetendő összeg, amelyet a sportoló nyilvántartásba
vétele, és a nyilvántartási adatainak bejegyzését követően a sportszervezet köteles fizetni a
MAPESZ felé nyilvántartásba vételi díjként.
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(9) Versenyengedély díj: az az összeg, melyet a MAPESZ nyilvántartásában szereplő sportoló
köteles fizetni a MAPESZ versenyrendszerében való részvételi jogáért. A versenyengedély
első kiadásának, illetve ismételt érvényesítésének költségtérítési összegét a MAPESZ
Elnöksége állapítja meg.
(10) Rajtengedély díja: az az összeg, melyet a MAPESZ nyilvántartásában szereplő
sportoló köteles fizetni a MAPESZ által kiírt vagy szervezett egy vagy több versenyen
való részvételi jogáért
(11) Átigazolási díj: az az összeg, melyet az amatőr sportoló játékjoga használati jogának
átruházása esetén az átadó sportszervezetet átvevő sportszervezet részéről megillet.
(12) Átigazolási időszak: az az időszak, amikor a sportoló sportszervezetének változtatását
kezdeményezheti. Az igazolt amatőr sportoló más sportszervezetbe történő átigazolása
minden évben a versenyengedély iránti kérelem beadásáig szabadon történhet meg
(13) Igazolási szerv: az MAPESZ nyilvántartási, igazolási és az átigazolási feladatokat
ellátó szerve.

3.§
A versenyengedély igénylése, kiadása, visszavonása
(1) A MAPESZ éves hivatalos versenynaptárában szereplő versenyein az amatőr sportoló
csak akkor vehet részt, ha sportegyesületi tagsággal vagy sportvállalkozással kötött amatőr
sportolói szerződéssel rendelkezik, a MAPESZ nyilvántartásba vette, és érvényes
versenyengedéllyel rendelkezik.
(2) A versenyengedély kiadását a sportszervezet és a sportoló közös, írásbeli kérelmére a
MAPESZ végzi. Az amatőr sportoló a versenyengedély iránti kérelmet csak a
sportszervezetén keresztül nyújthatja be a MAPESZ Elnökségéhez.
(3) A versenyengedély igénylése az 1. számú mellékletben szereplő versenyengedély-kérőlap
formanyomtatványon történik.
(4) A versenyengedély-kérőlap tartalmazza:
a) a kérelem célját,
b) a sportoló sportszervezetének nevét,
c) a sportoló személyi adatait,
d) a sportoló sportolói jogállását (amatőr/hivatásos),
e) a sportoló elérhetőségei,
f) tanuló esetében az iskola nevét;
g) a sportoló aláírását (18. év alatti sportoló esetében a törvényes képviselő aláírását
is),
h) a sportszervezet vezetőjének/képviselőjének aláírását,
i) a versenyengedély-kérőlap kiállításának dátumát,
j) a sportoló nyilatkozatát a személyi adatai MAPESZ által történő kezeléséről,
annak továbbíthatóságáról,
k) új versenyzők esetén a versenyző 4x3 cm-es méretű színes vagy fekete-fehér
fényképét, mely nem lehet régebbi 3 hónapnál.
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(5) A versenyengedély-kérőlapon feltüntetett adatok hitelességét a sportoló, kiskorú esetén a
törvényes képviselő aláírásával, valamint a sportszervezet aláírásra jogosult vezetőjének
aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
(6) A versenyengedély-kérőlaphoz csatolni kell a sportoló érvényes sportorvosi igazolását (2.
sz. melléklet). A versenyengedély csak akkor adható ki, ha a sportoló érvényes sportorvosi
igazolással rendelkezik.
(7) A versenyengedély kiállításáért, érvényesítéséért díjat kell fizetni, amelyet a kérelmező a
kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni. A díj megfizetéséig a
versenyengedély kiadása, meghosszabbítása megtagadható.
(8) A versenyengedélyért fizetendő díj mértékét a MAPESZ elnöksége határozza meg. A
MAPESZ elnöksége a díjakat évente felülvizsgálja és mértékét megváltoztathatja.
(9) A versenyengedély érvényességi ideje a kiadás évének utolsó napja. Az érvényességi idő
lejártát követő egy éven belül versenyengedély-kérőlapon „Hosszabbítás” kérelmi cél
megjelöléssel kérhető a versenyengedély érvényesítése. Az érvényesítése a
versenyengedély hátlapjának MAPESZ bélyegzőlenyomatával és érvényességi dátum
megjelölésével történik.
(10) A MAPESZ Elnöksége a versenyengedély-kérőlap alapján, az előírt feltételek
teljesülése esetén a benyújtást követően 8 napon belül dönt a versenyengedélyt igazoló
kártya kiadásáról.
(11) A sportoló versenyengedély kiadását, nyilvántartásba vételét meg kell tagadni, ha a
következők közül bármelyik körülmény fennáll:
a) a Versenyengedély-kérelmet a sportszervezet tévesen vagy hiányosan –
fénykép, aláírás nélkül – illetve olvashatatlanul állította ki,
b) nincs csatolva érvényes sportorvosi igazolás,
c) a sportoló valótlan adat igazolását kéri,
d) a versenyengedély díja nincs kifizetve,
e) a versenyengedély kiadása jogszabályba, vagy a MAPESZ szabályzataiba
ütközik.
(12) Amennyiben a MAPESZ Elnöksége a versenyengedély kiadását megtagadja, a
kérelmező sportoló jogosult 8 napon belül a fellebbezést benyújtani. Ha a panasznak a
benyújtásától számított 15 napon belül az elnökség nem ad helyt, a kérelmező a
sportszövetség határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő
határidőn belül keresettel fordulhat a bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott
Bírósághoz. Ez a szabály irányadó a versenyengedély visszavonására, valamint az
igazolással kapcsolatos jogvitákra is.
(13) Elveszett vagy sérült, megrongálódott versenyengedély pótlása esetén a sportolónak
pótlás megjelöléssel kell a versenyengedély-kérő lapot kitölteni. A versenyengedély
pótlásáért pótdíjat kell fizetni. A pótdíj összege a mindenkori új versenyengedély ára.
(14) A versenyengedély érvényességi ideje alatt a jogszabályban, illetve a MAPESZ más
szabályzatában meghatározott esetekben a MAPESZ a sportolói versenyengedélyt
visszavonhatja.
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(15) Ha a versenyengedély a sportfegyelmi, illetve a doppingtilalom megszegése miatti
büntetés hatálya alatt érvényét veszti, azt csak a büntetés hatályának megszűnte után lehet
érvényesíteni.
4.§
A versenyengedély formája
(1) A sportág jellegére és a FIPJP nemzetközi szövetség követelményeire tekintettel, az
amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről szóló miniszteri
rendeletben foglaltakra figyelemmel, a MAPESZ az egységes formátumú versenyengedély
kötelező tartalmi elemeit az alábbiakban határozza meg:
Első oldal (fényképes oldal)
• nemzeti címer a háttérben
• Világszövetség, Európa Szövetség és a MAPESZ logója
• sportoló arcképe
• a sportoló aláírása,
• a sportoló neve, születési helye és ideje,
• a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezése,
• a versenyrendszer megnevezése,
• a versenyengedély száma,
• a versenyengedély kiállításának dátuma,
• MAPESZ elnökének aláírása
• MAPESZ bélyegző lenyomata
Hátoldal:
• érvényesség meghosszabbítási lehetőség négyszeri alkalommal (érvényességi
matrica sportszervezet nevének feltüntetésével)
(2) A versenyengedély száma kilenc karakterből áll:
⇒ 1-3. karakter:
HUN
⇒ 4-9. karakter:
folytonos sorszám az engedély kiadásának függvényében
5. §
Rajtengedély
(1) A MAPESZ éves hivatalos versenynaptárában szereplő egyes versenyein, amennyiben
erről a Versenykiírás is rendelkezik, az amatőr, illetve a szabadidős sportoló akkor is részt
vehet, ha nem rendelkezik érvényes versenyengedéllyel, de részvételi, versenyzési jogot
biztosító rajtengedéllyel igen.
(2) Azok az amatőr és szabadidő sportolók, akik nem rendelkeznek érvényes
versenyengedéllyel, rajtengedélyt kérhetnek a Szövetségnél az erre rendszeresített
rajtengedély kérőlapon. A rajtengedélyek kérésének és kiadásának legvégső határideje a
versenyre való nevezési határidőt megelőző 7 napig.
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(3) A rajtengedélyek kiadásáért díjat kell fizetni, melyet a versenyévad megkezdése előtt az
Elnökség határoz meg. A rajtengedély csak érvényes sportorvosi igazolás megléte mellett
adható ki.
(4) A MAPESZ lehetővé teszi, hogy a 14. életévét be nem töltött, rajtengedélyt igénylő
sportoló háziorvosi igazolással is részt vehet a Szövetség versenyrendszerében szervezett
versenyen.
A sportoló igazolása, nyilvántartása
(1) A versenyengedély kiadása nyilvántartásba vételnek minősül. A versenyrendszerbe első
alkalommal bekapcsolódó sportoló igazolása nyilvántartással és versenyengedély
kiadásával történik.
(2) Az igazolás végrehajtásával a sportoló elfogadja és betartja az FIPJP és a MAPESZ
alapszabályait, valamint szabályzatait.
(3) A MAPESZ a versenyengedéllyel rendelkező sportolókról nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás naprakész vezetéséről a Elnökség gondoskodik.
(4) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) a sportoló neve, születési helye és ideje
b) anyja neve
c) lakcíme
d) sportszervezete
e) nyilvántartási száma
f) versenyengedély sorszáma
g) sportoló státusza
h) fényképe
i) átigazolására vonatkozó adatok
j) hazai és nemzetközi eredményei
k) fegyelmi vétségek és büntetések
(5) A MAPESZ nyilvántartási szám kilenc karakterből áll:
⇒ 1. karakter:
H
⇒ 2-4. karakter:
sportszervezet sorszáma
⇒ 5-9. karakter:
sportoló sportszervezetén belüli folytonos sorszáma
(6) A nyilvántartás nem nyilvános, abból személyes adat harmadik fél részére csak az érintett
hozzájárulásával szolgáltatható ki. A MAPESZ hivatalos eljárása során történő
adatfelhasználása nem minősül adatszolgáltatásnak.
(7) A versenyengedéllyel nem rendelkező, az 5. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban nem
szereplő (nem igazolt) sportoló a MAPESZ által kiírt, engedélyezett vagy szervezett
versenyen, mely a versenyrendszer része, nem vehet részt.
(8) A sportoló – a sportszervezete útján - köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változásról a MAPESZ Elnökségét a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül
írásban értesíteni. A bejelentés elmulasztása sportfegyelmi vétségnek minősül.
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(9) A nyilvántartásból törölni kell a sportolót, ha
a) a sportoló ezt a sportszervezetén keresztül kezdeményezi,
b) több, mint 24 hónapon keresztül nem vett részt a MAPESZ versenyrendszerében,
c) a sportszervezet megszűnt vagy a tagsági viszonya megszűnik és 30 napon belül
nem kéri más sportszervezetbe való átigazolását,
d) a sportoló elhunyt.
(10) A nyilvántartásból törölt sportoló újbóli igazolására a 3. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
(11)

A sportoló nyilvántartási iratait a törlést követő 5 évig meg kell őrizni.

(12)
A MAPESZ és a sportszervezetek kötelesek gondoskodni a versenyengedélyben
feltüntetett, valamint az annak kiállításához felhasznált személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséről.
6.§
A sportoló átigazolása
(1) Az átigazolási időszakban a sportoló a nyilvántartott, versenyengedélyében feltüntetett
sportszervezetét a jelen szabályzatban foglaltak szerint, illetve kivételes esetekben
megváltoztathatja, versenyzési jogának használatát véglegesen másik sportszervezetre
átruházhatja (átigazolás).
(2) Az átigazolás tényét az 5.§ (3) bekezdésben foglalt nyilvántartásban át kell vezetni. A
szabálytalan átigazolásért a sportoló és az átvevő sportszervezet fegyelmi felelősséggel
tartozik. Szabálytalan átigazolás esetén a sportoló átigazolásának nyilvántartásba vételét
és versenyengedélyének kiadását a szabálytalan átigazolástól számított 12 hónapig meg
kell tagadni.
(3) A sportoló hozzájárulása nélkül más sportszervezethez nem igazolható át.
(4) Az átigazolásért díj nem kérhető.
(5) A sportoló az átigazolását a Szabályzat 3. számú mellékletében szereplő átigazolási lapon
köteles - az átvevő sportszervezet útján - bejelenteni az igazolási szervnél, melyhez
csatolni köteles versenyengedélyét, valamint versenyengedély-kérőlapot „Átigazolás”
kérelmi cél megjelöléssel. A bejelentés az átigazolás nyilvántartásba vétele iránti
kérelemnek minősül. A kérelem a kiállítás időpontjától számított 30 napig érvényes. A
kérelem annak jogerős elbírálásáig bármikor visszavonható. Egy naptári évben egy
sportoló egyszer válthat sportszervezetet.
(6) Az átigazolási lap tartalmazza:
a) a sportoló versenyengedély és nyilvántartási számát és az azonosításhoz szükséges
főbb személyi adatait,
b) az átadó és az átvevő sportszervezet nevét,
c) 18 éven aluli sportoló esetében a törvényes képviselő hozzájárulását,
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(7) Nem kaphat átigazolásra engedélyt a sportoló, ha
a) jogerős fegyelmi határozat alapján eltiltás alatt áll,
b) a MAPESZ-szel tagsági jogviszonyban nem álló sportszervezethez kíván
átigazolni,
c) egy naptári éven belül kettő vagy több átigazolást kezdeményez,
d) az átadó sportszervezettel vagy a MAPESZ-al szemben igazoltan anyagi vagy
egyéb tartozása van.
(8) Az átigazolás szabályszerű bejelentése esetén a MAPESZ Elnöksége a sportoló
átigazolását nyilvántartásba veszi, és részére kiadja a módosított versenyengedélyt.
Hiányos vagy szabálytalan kérelem esetén - a benyújtó sportszervezeten keresztül haladéktalanul felhívja a sportolót a szabályszerű kérelem benyújtására (a hiánypótlásra).
Amennyiben 8 napon belül a hiánypótlásnak a sportoló nem tesz eleget az igazolási szerv
az átigazolás nyilvántartásba vételét megtagadja.
(9) A határozat ellen a sportoló az átvevő sportszervezet útján 8 napon belül fellebbezést
nyújthat be a MAPESZ elnökségéhez, melyről 15 napon belül határozatot hoz. Elutasítás
esetén az átigazolást kérelmező 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel fordulhat a
bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott Bírósághoz.
(10) A sportoló átigazolásának nyilvántartásba vételét csak egy sportszervezeten keresztül
kezdeményezheti, a kérelem elbírálásáig kettő vagy több kérelem benyújtása fegyelmi
vétségnek minősül.
(11) Az átigazolási lapon feltüntetett valótlan adatokért, nyilatkozatokért az adatszolgáltató,
illetve a nyilatkozó sportoló felelősséggel tartozik.
(12) Az átigazolásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a jogsértés időpontjától
számított egy évig a jogsértést elkövető sportoló részére versenyengedély nem adható ki,
illetve a már kiadott versenyengedélyt vissza kell vonni.
7.§
Külföldre, vagy külföldről történő igazolás szabályai
(1) A nem magyar állampolgárságú, de a MAPESZ tagszervezeténél versenyző sportolók
igazolására, átigazolására is jelen szabályzatban előírtak érvényesek.
(2) A külföldről, vagy külföldre történő átigazolás esetén a nemzetközi szövetség (FIPJP)
szabályai az irányadóak.
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8. §
Záró rendelkezések
A Nyilvántartási, Versenyengedélyezési és Átigazolási Szabályzatot a MAPESZ Elnöksége
21E/2014 számú határozatával jóváhagyta.
Jelen szabályzat 2014. január 1. napjától lép hatályba és ezzel egyidejűleg az adott témában
kiadott szabályzatok hatályukat vesztik.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Versenyengedély-kérő lap
2. sz. melléklet: Sportorvosi igazolás formanyomtatványa
3. sz. melléklet: Átigazolást kérő lap
4. sz. melléklet: Rajtengedély-kérő lap
5. sz. melléklet: Versenyengedély (Licence) minta
6. sz. melléklet: Díjtételek

2014. március 11.

Magyar Pétanque Szövetség
Elnökség
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