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Adatszolgáltatás az Állami Sportinformációs Rendszer Részére
A MSSZ Elnöksége a 2011. évi CLXX.(172.) törvénnyel módosított 2004. évi I. –
sportról szóló – törvény (Stv.) 19.§ (7) bekezdés, 79 § h) alpont, valamint a
166/2004. (V.21.) Korm. rendelet alapján tárgy évente adatszolgáltatásra kötelezi
egyesületeit és a MSSZ-et az állami sportinformációs rendszer (ASR) felé.
Egyidejűleg a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) felkérése esetén – a
MSSZ – a Stv. 46/G, és 76. D-G §-ok alapján, a sportszervezetek
adatszolgáltatása alapján, elektronikus információkat szolgáltat.
Az ÁSR felé határidőben történő adatszolgáltatás érdekében a MSSZ Elnöksége
ezen szabályzatban az alábbiak szerint intézkedik:
1.§ A 166/2004. évi Korm. rendelettel létrehozott állami információs
adatszolgáltatás (ÁSR) hatálya kiterjed a MSSZ-re és a tagsági viszonyban álló
sportszervezeteire (sakkegyleteire).
2.§ A sportszervezetek (sakkegyletek) minden tárgyév december 31-ig a
szabályzat 1. és 4.sz. mellékletek alapján kötelesek azok tartalma alapján jelölt
sport információs adatok MSSZ-hez történő felterjesztésére elektronikus úton (email) és papír alapon.
A sakkegyletek adatait és az 1., 4. 5.sz. melléklet készítését a Versenyiroda
vezető felügyelete mellett, a KOMIR rendszert kezelő, megbízott referens végzi.
3.§ A MSSZ főtitkára a szabályzat 1., 4., és 5.sz. mellékletek tartalmának
megfelelő sport információs adatokat továbbítja az ÁSR felé elektronikus úton és
papír alapon, a tárgyévet követő január 15-ig.
Az 5.sz. melléklet kitöltése az egyesületek, valamint a MSSZ Központi Országos
Minősítési Rendszer (KOMIR) adatai alapján történjen.
4.§ Az egyesületek (sakkegyletek) felelősek az adatok valódiságáért és a
megszabott (december 31.) határidőig, előírt módokon történő szolgáltatásáért.
5.§ Amelyik egyesület (sakkszakosztály) a tárgyév végén nem tesz eleget a
szabályzatban
előírt
adatszolgáltatásnak,
nem
részesülhet
szövetségi
támogatásban a tárgyévet követő naptári évben.
6.§ Függelékek: 1., 4., 5.sz. mellékletek (az 1., 4.sz. MSSZ honlapon)
7.§ Ez a szabályzat 2016.11.01-tól lép életbe, egyidejűleg hatályon kívül helyezi
2006.01-03-al kiadott, hasonló megnevezésű kiadványt (hirdetést).
Az „Adatszolgáltatás az Állami Sportinformációs Rendszer Részére” című
szabályzatot a MSSZ Elnöksége 2016.07.01-én elfogadta, a hatályba léptetés
időpontja 2016.11.01.a honlapján közzé tette 2016. júliusban
Függelékek:
1. sz melléklet. a 166/ 2004. (V.”’.) Korm rendelethez.
4. sz melléklet. a 166/ 2004. (V.”’.) Korm rendelethez
5. sz. melléklet a 166/ 2004. (V.”’.) Korm rendelethez
6. Tartalomjegyzék:
7. Adatszolgáltatás az Állami Sportinformációs Rendszer Részére
2.lap
8. 1.sz. melléklet (Az MSSZ honlapon is megjelenítve)
3.lap
9. 4.sz. melléklet (Az MSSZ honlapon is megjelenítve)
4.lap
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