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A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (továbbiakban: MOKSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I.
törvény 23.§(1) b) pontja, a MOKSZ Alapszabály 8.§ (1) b), 8.§ (2) a), 8.§ (4) (b) és 22.§ (4) l) pontjaiban
meghatározott kötelezettségeit teljesítve és hatáskörében eljárva a MOKSZ igazolási, átigazolási és
versenyengedély kiadási feladatait az alábbiak szerint szabályozza:

1. §
Értelmező rendelkezések
1) Leigazolás: a sportszervezet és a vele tagsági vagy szerződéses jogviszonyban álló versenyző együttes
kérelmére, a versenyző első alkalommal kerül MOKSZ általi nyilvántartásba az adott sportágra
vonatkozóan.
2) Újbóli leigazolás: Azon versenyző a sportszervezet és a vele tagsági vagy szerződéses jogviszonyban álló
versenyző együttes kérelmére történő MOKSZ általi nyilvántartásba vétele az adott sportágra
vonatkozóan, aki az elmúlt 3 évben semmilyen, az adott sportágban MOKSZ hatáskörében rendezett
versenyen nem vett részt.
3) Versenyengedély: a versenyzőnek az adott sportág versenyrendszerében szervezett versenyen való
részvételhez jogot biztosító és a részvétel feltételeit meghatározó, a sportszervezet és a vele tagsági
vagy szerződéses jogviszonyban álló versenyző együttes kérelmére, a MOKSZ által kiállított és
nyilvántartott okirat.
4) Átigazolás: a versenyző sportszervezetben történő versenyzési jogosultságának megváltoztatása más
sportszervezetbe, tagsági vagy szerződéses jogviszonyának megváltoztatásával, a nyilvántartásba vett
adatok módosításával és új versenyengedélye kiadásával
5) Átadó sportszervezet: az a sportszervezet, amelyből a versenyző átigazol.
6) Átvevő sportszervezet: az a sportszervezet, amelybe a versenyző átigazol.
7) Amatőr versenyző: az a versenyző, aki nem hivatásos versenyző. Amatőr versenyző sportegyesület
keretében tagként és/vagy sportszerződés alapján, sportvállalkozás és utánpótlás-nevelés fejlesztését
végző alapítvány keretében pedig kizárólag sportszerződés alapján, míg a köznevelési típusú
sportiskola tanulója tanulói jogviszony alapján sportolhat (Stv. 5.§ (1)).
8) Hivatásos sportoló: az a sportoló, aki sporttevékenységre vonatkozó munkaszerződést vagy megbízási
szerződést kötött valamely sportvállalkozással díjazás ellenében
9) Névváltoztatás/átírás: a sportszervezet vagy a versenyző nevének igazolt megváltoztatása esetén, e
változás MOKSZ nyilvántartásaiban, versenyengedélyben történő átvezetése.
10) Sportegyesület: az Stv. 16.§ (1) bekezdése szerint működő egyesület.
11) Sportoló: versenyszerűen sportoló természetes személy - a továbbiakban egységesen és általánosan,
mint versenyző -, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy
versenyrendszerben vesz részt (Stv. 1.§ (3)).
12) Sportszervezet: sportegyesület és sportvállalkozás, illetve jelen Szabályzat alkalmazásában a
sportiskola és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány.
13) Versenyengedély: az Stv. 3.§-a alapján kiadott versenyzői igazolvány.
14) Ügyviteli díj: valamennyi megkezdett igazolásért, átigazolásért, versenyengedély kiállításáért,
módosításaiért alkalmanként fizetendő díj, melyet a MOKSZ Elnöksége határoz meg és
hirdetményében teszi közzé elektronikusan.
15) Átigazolási időszak: a naptári évben a jelen szabályzat 8.§ (2) bekezdésében meghatározott azon
időtartam és jogvesztő hatályú intervallum, mely alatt az átigazolást, kérelemmel kezdeményezni
lehet.
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2. §
A szabályzat személyi hatálya
1) A szabályzat hatálya egységesen és általánosan kiterjed a korcsolya sport sportágaira, azaz a
műkorcsolyázás, a jégtánc, a gyorskorcsolyázás, a rövidpályás gyorskorcsolyázás és a szinkron
korcsolyázás sportágakra - a sportágak versenyszabályzatában, versenykiírásaiban és egyéb
szabályzataiban meghatározottak szerint – a MOKSZ tagjaira és a MOKSZ versenyrendszerében
résztvevő
a) amatőr versenyzőkre
b) sportszervezetekre
(sportegyesületekre
és
sportvállalkozásokra),
sportiskolákra
(diáksportkörökre) és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványokra, vagy bármely más
itt nem jelölt, de a MOKSZ által engedélyezett versenyrendszerben részt vevő egyéb
szervezetre (a továbbiakban együtt: sportszervezetek)
c) az igazolást és a nyilvántartást, valamint az átigazolást végző szervekre vagy azok szervezeti
egységeire.
2) A Szabályzat hatálya nem terjed ki a versenyzők és a sportszervezetek közötti polgári jogi jogviszonyból
eredő jogvitákra.

3. §
A szabályzat területi hatálya
1) A jelen szabályzat a Magyarország közigazgatási területére terjed ki, ideértve a MOKSZ és a
tagszervezetei által szervezett valamennyi versenyre, résztvevő versenyzőkre és
sportszervezetekre.

4. §
Döntéshozatali eljárás
1) A MOKSZ Hivatal ügyviteli és adminisztrációs irodája, továbbiakban egységesen, mint a MOKSZ
Hivatal jár el első fokon az igazolási és átigazolási ügyekben,
a. a kérelmeket a jelen szabályzat szerint elbírálja,
b. elkészíti az MOKSZ Versenyengedélyeket,
c. a megadott engedélyeket bevezeti a regisztrációs rendszerbe,
d. Jogos érdek igazolását követően és előzetes kérelemre érvényességük dátumával
nyilvánosan megtekinthetővé teszi a MOKSZ igazolási rendszerében
e. átigazolás esetén az átadó Sportszervezet kérelmére előzetesen meghatározza az
utánpótlás nevelési költségtérítés összegét,
f. határozatot hoz, melyeket fellebbezés esetén felterjeszt az Igazolási és Átigazolási
Bizottsághoz.
2) Az Igazolási és Átigazolási Bizottság, mint másodfokon eljáró testület
a. szakmai segítséget nyújt a MOKSZ hivatal és a sportszervezeteknek,
b. a MOKSZ Hivatal hatáskörében hozott fellebbezéssel érintett határozatait
felülvizsgálja, határozatában azokat helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon
kívül helyezi és az első fokon eljárt MOKSZ Hivatalt új eljárás lefolytatására kötelezi,
illetve az eljárást megszünteti.
c. a Bizottság által hozott határozat jogerős és végrehajtandó.
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d. a jogerős döntésével szembeni felülvizsgálati vagy méltányossági kérelem esetén, ügy
dokumentumait átiratával együtt megküldi az MOKSZ Elnökségének.
3) Az MOKSZ Elnöksége, mint felülvizsgálati testület
a. maga, vagy az általa kijelölt testület útján dönt a kérelemről.
4) Az igazolási, nyilvántartási, átigazolási, versenyengedély kiadási szabályok vétkes megsértője
(versenyző, sportszakember, sportszervezet) fegyelmi vétséget követ el, amelynek kivizsgálása
alatt a MOKSZ a versenyző versenyengedélyét felfüggeszti.

5. §
Jogorvoslati eljárás
1) Jogorvoslati rend
a. Jogorvoslati kérelmet az a versenyző, illetve sportszervezet nyújthat be, akinek, vagy amelynek
a jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti.
b. Amennyiben a szabályzat eltérően nem rendelkezik, úgy a jogorvoslati kérelmet a sérelmezett
határozat kézhezvételétől számított 15, azaz tizenöt napon belül a MOKSZ Igazolási és
Átigazolási Bizottsághoz kell benyújtani.
c. A MOKSZ Hivatal bármely határozata ellen – annak kézbesítéstől számított – 15 napon belül a
MOKSZ Igazolási és Átigazolási Bizottságához lehet írásban fellebbezést benyújtani.
d. A fellebbezést a MOKSZ Igazolási és Átigazolási Bizottságához a kézhezvételtől számított 15
napon belül bírálja el, szükség esetén a felek meghallgatását követően.
e. A MOKSZ Igazolási és Átigazolási Bizottság jogerős határozata ellen a határozat meghozatalától
számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Sport Állandó Választott Bírósághoz lehet fordulni.

6. §
A versenyző leigazolása
1) A versenyszerűen sportoló versenyzőről a MOKSZ nyilvántartást vezet a vonatkozó adatvédelmi
előírásokkal összhangban.
2) A versenyző személyes adatait önként, szabad akaratából szolgáltatja, amelyről kifejezetten
nyilatkozik.
3) Leigazolás/újbóli leigazolás: sportszervezet és a vele tagsági vagy szerződéses jogviszonyban álló
versenyző együttes kérelmére a versenyző MOKSZ által történő nyilvántartásba vétele.
4) A nyilvántartásba történő felvételt a MOKSZ Hivatal végzi.
5) A nyilvántartásba történő felvétel követelményei:
a) A MOKSZ -e célra rendszeresített Nyilvántartó lapjának teljeskörű kitöltése
b) Érvényes sportegyesületi tagsági könyv megléte (a tagszervezet által kitöltött és lepecsételt, a
versenyző aláírásával ellátott tagsági könyv)
c) A mindenkori ügyviteli díj megfizetése.
d) Fiatalkorú versenyző nyilvántartásba vételének esetén, törvényes képviselő a nyilvántartó
lapon történő, a tagszervezet által igazolt (aláírás, pecsét) írásbeli kifejezett hozzájárulása
6) A nyilvántartásba vételt az 5. pontban meghatározott követelmények maradéktalan teljesülése esetén
a sportág és a nyilvántartási szám megjelölésével a MOKSZ Hivatal bejegyzi a versenyző
sportegyesületi tagsági könyvébe, amely a sportági igazolást jelenti. Az igazolás a versenyző részére
versenyeken való részvételre jogosultságot ad az egyéb versenyeken való részvételi feltételek
fennállása esetén. A sportági igazolás létrejöttével egyidejűleg a versenyző és a MOKSZ között
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közvetlen szerződéses kapcsolat jön létre, kölcsönös jogokkal és kötelezettségekkel, melynek keretein
belül a versenyző kötelezettséget vállal a MOKSZ szabályainak betartására.
7) A MOKSZ Hivatal a versenyző nyilvántartásba vételi kérelmének tárgyában hozott megállapításról
(esetleges hiánypótlás szükségességéről) döntésről (a kérelem elfogadásáról) a nyilvántartási lapon
értesíti.
8) A MOKSZ Hivatal a nyilvántartási kérelmet kizárólag formai okokból utasíthatja el, amennyiben a 5.
pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek maradéktalanul.
9) Az igazolt versenyző az ISU (Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség) versenyszabályában foglaltak alapján –
melyhez a magyar szabály is igazodik – az adott sportágban egy idényben (május 01. – április 30.) a
Szövetség versenyrendszerében csak egy és ugyanazon sportszervezet színeiben versenyezhet ott,
ahol érvényes versenyengedéllyel rendelkezik.
10) Az igazolt versenyző sportágának vonatkozásában egyidejűleg csak egy szakszövetségnek lehet tagja,
kivételt képeznek a 10.§-ban foglaltak.
11) A leigazolási kérelem az év bármely szakában benyújtható.
12) A versenyző MOKSZ nyilvántartásból való törlésére kerül sor amennyiben:
a) a versenyző, vagy a törvényes képviselője azt írásban kérvényezi a MOKSZ-tól, a MOKSZ
Hivatalon keresztül
b) a versenyző elhalálozik
c) a versenyző érvényes versenyengedéllyel 3 éven keresztül nem indul hivatalos MOKSZ
hatáskörébe tartozó versenyen
d) a versenyző 2 évig nem rendelkezik érvényes versenyengedéllyel
13) Amennyiben a versenyző a nyilvántartásból való törlését kérelmezte, bármilyen okból, ismételten csak
akkor vehető nyilvántartásba és kaphat versenyengedélyt amennyiben a feltételeket ismételten
teljesíti és törlési kérelme nem valósít meg joggal való visszaélést, pl.: átigazolási szabályok kijátszását.
14) A törlés végrehajtásáról a MOKSZ Hivatal értesíti a sportszervezetet, valamint az érintett versenyzőt
vagy annak törvényes képviselőjét elektronikusan vagy postai úton.
15) Ha a versenyző és sportszervezete közötti tagsági vagy szerződéses jogviszony bármilyen okból
megszűnik, azt a MOKSZ Hivatalnak a sportszervezet haladéktalanul köteles bejelenteni. A
versenyengedély lejárta vagy tárgyévi ki nem váltása a versenyző MOKSZ általi nyilvántartását nem
érinti, ha egyidejűleg nem kérik annak törlését is. Ezen időszak alatt a versenyző versenyzési joga
szünetel.
16) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült tagsági könyvet – melyben a versenyző igazolása be
volt jegyezve – a versenyző és a tagszervezet együttes bejelentése és az új tagsági könyv benyújtása
alapján a MOKSZ Hivatal a nyilvántartási adatokkal ellátja, az ügyviteli díj megfizetése esetén.

7. §
Versenyengedély
1) A versenyző a MOKSZ sportági versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha a MOKSZ
tagszervezetének igazolt versenyzője, valamint érvényes és hatályos sportorvosi és versenyengedéllyel
rendelkezik. A versenyengedély nem más, mint a MOKSZ versenyrendszerében vagy versenyein való
részvételére jogosító okirat, amelynek érvényessége kiváltástól számított 12 naptári hónapig szól. A
versenyzőnek egy másik sportegyesületbe való igazolásakor a versenyengedélye az átigazolás napjáig
érvényes.
2) A versenyengedély egységes formája a vonatkozó előírásokat követően kerül meghatározásra.
3) A versenyengedély megújítását a versenyző a következő szezonra vonatkozóan legkésőbb minden év
augusztus 31-ig köteles kezdeményezni.
4) Versenyengedélyt a versenyző és a vele tagsági vagy szerződéses jogviszonyban álló sportszervezet
együttes kérelmére a MOKSZ Versenyengedély-kérőlapja alapján a MOKSZ Hivatal állítja ki a
mindenkori vonatkozó ügyviteli díj megfizetése után.
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5) A versenyengedély iránti kérelem kötelező melléklete továbbá az érvényes sportegyesületi tagsági
könyv, érvényes sportorvosi igazolás, egy darab igazolványkép valamint a vonatkozó ügyviteli díj
befizetésének igazolása.
6) A MOKSZ Hivatal a versenyengedély kiadása iránti kérelmet kizárólag formai okokból utasíthatja el,
amennyiben a 3. és az 5. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek maradéktalanul. Az
elutasítást indokolni kell.
7) A 18. életévét még be nem töltött versenyzők sportorvosi igazolása 6 hónapig érvényes.
8) A versenyző köteles sportáganként külön versenyengedélyt kiváltani, függetlenül az egyazon
ágazathoz való tartozástól.
9) A kérelmen feltüntetett adatok hitelességét a
kiskorú versenyző esetén (14 év alatt) – a törvényes képviselő
fiatalkorú (14-18 év között) a törvényes képviselő és a versenyző
nagykorú versenyző (18 év felett)
sajátkezű aláírásával, valamint a sportszervezet aláírásra jogosult vezetője, aláírásával és bélyegzőjével
igazolja.
10) A versenyengedély kiadását meg kell tagadni amennyiben:
a) a versenyengedély-kérelmet a sportszervezet vagy a versenyző tévesen, hiányosan, fénykép
nélkül – ill. olvashatatlanul állította ki.
b) annak kiadása jogszabályba, illetve a MOKSZ belső szabályzatába ütközik
c) a kérelmező versenyző sportszervezete az éves tagdíjat nem fizette be
d) ha a kiállításért vagy érvényesítésért előírt ügyviteli díja a kérelmező előzetesen nem fizette
meg, és
e) érvényes sportorvosi engedély hiányában.
11) A versenyengedély érvényességi ideje alatt, a MOKSZ szabályzataiban meghatározott esetekben a
versenyengedély visszavonható, illetve hatálya felfüggeszthető.
12) Doppingtilalom megszegése miatti eljárás lefolytatása miatti felfüggesztés esetén, valamint az
eljárásban kiszabott büntetés hatálya alatt, amennyiben az a versenyzési jogot érinti, a
versenyengedély érvényét veszti.
13) A versenyengedély-kérelmet a benyújtástól számított 30 munkanapon belül el kell bírálni.

8. §
A versenyző átigazolása
1) Az átigazolás a már igazolt, nyilvántartásban szereplő versenyzőnek, a két érintett sportszervezeteknek
a MOKSZ felé benyújtott kérelmét jelenti arra vonatkozóan, hogy a versenyző más sportszervezetben
való tagsági viszonyt létesíthessen, más sportszervezettel sportszerződést köthessen.
2) Az átigazolási időszak minden év május 01. napjától június 30. napjáig tart. Az átigazolási időszak
végnapja jogvesztő határidőnek minősül, mulasztása esetén átigazolási kérelemmel nem lehet élni.
3) Az átigazolás a versenyző, az átadó és az átvevő sportszervezet közös írásbeli kérelmére történik. Az
átigazolási lap (kérelem) az átigazolási időszak utolsó napjáig érvényes. A kérelmet benyújtani az
ügyviteli díj megfizetését követően lehet.
4) Az átadó sportszervezet az átvevő sportszervezet által hozzá tértivevényes küldeményként, vagy más
igazolható módon eljuttatott Átigazolási lapot, az átvételtől számított 8 munkanapon belül köteles
záradékolva az átvevő sportszervezetnek igazolható módon eljuttatni. Amennyiben az átigazoláshoz az
átadó sportszervezet nem járul hozzá, arról a fenti 8 napon belül MOKSZ-ot is értesítenie kell.
5) A hiánytalan (beleértve a hiánypótlásra visszaküldött) átigazolási kérelmek annak minden kiegészítő
dokumentumával történő benyújtási határideje megegyezik a 2. pontban meghatározott végső
határidővel.
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6) A kérelmeket 1 eredeti példányban, a MOKSZ Hivatalára kell személyesen benyújtani, az ügyviteli díj
megfizetése után és a nyitva álló átigazolási időszakon belül. Az ügyviteli díj megfizetése nem jelenti az
átigazolás megtörténtét, azonban annak hiánya az átigazolást kizárhatja.
7) Az átigazolás első fokon a MOKSZ Hivatal vagy másodfok esetén az Igazolási és Átigazolási Bizottság
jóváhagyásától függ, átigazolni csak azt a versenyzőt lehet, mely versenyző az átadó sportszervezet
felé minden kötelezettségét teljesítette, valamint az átadó és átvevő sportszervezet megállapodása
alapján a nevelési költségtérítés mértékéről és annak fizetési módjáról megállapodott (vagy a nevelési
költségtérítésről való lemondásra vonatkozó nyilatkozatot bemutatta), és az átigazolási lapot az átadó
és az átvevő sportszervezet képviselője is aláírta.
8) Ha az amatőr versenyző sportszerződéssel sportol, (Stv 7.§ (3) bekezdés) e jogviszony fennállásának
időtartama alatt csak az átadó sportszervezetének hozzájárulásával igazolható át más
sportszervezetbe. Az átigazolás hozzájárulásáért az átadó sportszervezet költségtérítést kérhet. Ha a
költségtérítés összegében a felek nem tudnak megállapodni az átigazolás nem hajtható végre. –
9) Az átigazolási szabályok kijátszásának érdekében tett joggal való visszaélés (amatőr versenyző)
fegyelmi vétség elkövetésének minősül. Elkövetése esetén az átigazolás nem hajtható végre, illetve
visszavonható, a vétkes versenyző és/vagy tagszervezet ellen fegyelmi eljárás indítható.
10) Az Igazolási és Átigazolási Bizottság elutasítja azt az átigazolási kérelmet, amely a jelen Szabályzatban
foglalt feltételeknek nem felel meg. Az átigazolási kérelmet el kell utasítani, ha a versenyző a kérelmét
a szerződésének megszűnése, lejárata, felbontása előtt az átadó sportszervezet hozzájárulása
hiányában adja be. Jelen Szabályzat alkalmazása során átadó sportszervezetnek az a sportszervezet
minősül, ahonnan a versenyző átigazol.
11) Az átigazolás iránti kérelem tárgyában az Igazolási és Átigazolási Bizottság határozattal dönt. A kérelem
elutasítását indoklással kell ellátni, amely részletesen kiterjed az elutasítás okaira, a kérelemnek helyt
adó határozat esetén az indoklás mellőzhető. Az átigazolás tárgyában hozott határozatot meg kell
küldeni a versenyzőnek, az átadó sportszervezetnek, valamint annak a sportszervezetnek is, amelyhez
a versenyző átigazol („átvevő sportszervezet”).
12) Egy versenyző egy átigazolási időszakban csak egy átigazolási kérelmet írhat alá.

9. §
Különleges átigazolások
1) Sportszervezet vagy Sportszervezet szakosztálya a MOKSZ alapszabályában rögzített bármely okból
történő megszűnése, vagy a MOKSZ tagság hivatalosan bejelentett szüneteltetése esetén – a felek
eltérő megállapodása vagy szerződése hiányában - versenyző a szakosztálya megszűnése vagy
szüneteltetésétől számítottan 30 napon belül szabadon igazolható, ennek hiányában vagy elmaradása
esetén az adott versenyidőszakban a MOKSZ színeiben vesz részt a MOKSZ és ISU
versenyrendszerében.
2) Olimpiai válogatott keretek versenyzői átigazolása esetén amennyiben a két tagszervezet nem jut
egyezségre az átigazolás tekintetében, a versenyző átigazolási kérelemmel fordul a MOKSZ Hivatalhoz,
amely a válogatott keret versenyző átigazolásáról első fokon határozatot hoz.
3) Sportszervezetek egyesülése esetén a versenyző átigazolható az egyesülési jegyzőkönyvben
megnevezett új sportszervezetbe. Az átigazolás időpontjának az egyesülés napját kell tekinteni.
Jogutódlás esetén az átigazolási időszakon kívül is helye van az átigazolásnak.
4) A (2) és (3) bekezdés szerinti átigazoláshoz az érintett versenyző hozzájárulása is szükséges. A
versenyző hozzájárulásának hiányában az átigazolásra a szabályzat 6.§-ában foglalt általános szabályok
az irányadóak.
5) A sportszervezetek egyesülése esetén az a versenyző, akire az új sportszervezet nem tart igényt
bármely sportszervezetbe költségtérítés nélkül, szabadon átigazolhatóak más sportszervezetbe az
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egyesülés napját követően. Ezen tényt hitelt érdemlő módon kell igazolnia az átigazolási kérelmet
benyújtó versenyzőnek.
6) A versenyző és a sportszervezet közötti szerződés a (1) – (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően is
rendelkezhet.
7) E §. szabályai nem alkalmazhatóak a sportszervezet névváltoztatása során.

10. §
Magyar állampolgárságú versenyző külföldön való versenyzésének szabályozása
1) MOKSZ által nyilvántartott versenyző, külföldi sportszervezet színeiben történő versenyzéséhez a
MOKSZ Elnökségének előzetes hozzájárulása szükséges, amely az érintett Tagszervezet kérelme
alapján történik.
2) Magyar állampolgárságú versenyző átigazolási kérelme állampolgárság váltás esetén nem tagadható
meg amennyiben az a szabályzatnak megfelelő, egyik pontjába sem ütközik, valamint a válogatott
jogos és szakmai érdekeit nem sérti.
3) Válogatott kerettagok külföldön történő versenyzéséhez a MOKSZ ágazati sportigazgatójának előzetes,
írásos véleménye alapján a MOKSZ Elnökségének engedélye szükséges.
4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak vonatkoznak minden, nem a MOKSZ, illetve az ISU által szervezett
külföldi edzőtáborban történő részvételre is.

11. §
Külföldi állampolgárságú versenyző Magyarországon való versenyzésének
szabályozása
1) Magyar állampolgársággal nem rendelkező, illetve a kettős állampolgárságú versenyző igazolására – a
6.§-ban foglaltakon túl – abban az esetben lehetséges, amennyiben a honos (ISU tagszövetséggel
rendelkező) nemzeti korcsolyázó szövetsége erre írásos engedélyt ad, és a versenyzőt valamely magyar
sportszervezet igazolni kívánja. Igazolás esetén a versenyző külföldi sportszervezeti tagságát saját
kérelmére szünetelteti, amelyről nyilatkozatot kell benyújtania a MOKSZ részére.
2) Ha az igazolni kívánt versenyző nem volt tagja külföldi sportszervezetnek, erről nyilatkozatot kell
benyújtania a MOKSZ részére az átigazolási kérelem benyújtásával egyidejűleg. Ezt a nyilatkozatot
állampolgársága – ennek hiányában utolsó lakóhelye – szerinti (ISU tagsággal rendelkező) nemzeti
szövetségtől kell beszereznie.
3) Magyar állampolgársággal nem rendelkező versenyző a magyar nemzeti bajnokságokon (Országos
Bajnokságon), saját jogon nem indulhat, kivétel az a versenyző, aki az alábbi feltételek mindegyikének
megfelel:
a) magyar személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik,
b) Magyarországon életvitelszerűen tartózkodik,
c) Érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
d) Magyar sportegyesület igazolt tagja,
e) Más ország ugyanabban a sportágban rendezett országos bajnokságain az elmúlt 12 hónapban
nem vett részt.
Ezen pont alól a MOKSZ Elnöksége – alapos mérlegelést követően – felmentést adhat az ágazati
sportigazgató előterjesztése alapján.
4) Az ISU tagszervezetének vagy annak tagegyesületének igazolt versenyzője részére nem kell külön
versenyengedélyt kérni magyarországi nyílt versenyen való részvételhez.
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12. §
Kiskorú versenyzők védelmét szolgáló rendelkezések
1) Az MOKSZ a korcsolya sport utánpótlásának biztosítása érdekében védi az utánpótlás nevelését végző
MOKSZ tagok és sportszervezetek érdekeit, melynek eszköze az utánpótlás nevelési költségtérítés.
2) A kiskorú versenyző törvényes képviselőjének az igazoláshoz és az átigazoláshoz szükséges
bejelentéshez való hozzájárulásának egyértelműnek és kifejezettnek kell lennie, ennek hiányában a
kiskorú személy nyilvántartásba vétele nem történhet meg, versenyengedély nem adható ki számára.
3) Amennyiben kiskorú versenyző törvényes képviselője hivatalos rendvédelmi, egyéb szolgálatot teljesít
vagy egyetemi tanulmányokat lakóhelyétől eltérő városban folytat, a törvényes képviselő más
lakóhelyre történő áthelyezése (munkavállalása), elköltözése esetén a kiskorú versenyző új
lakóhelyéhez legközelebb működő, a sportággal foglalkozó sportszervezetbe az igazolást úgy kell
kiadni, hogy arra az 6.§ (12) bekezdésében foglalt korlátozás nem alkalmazható.
4) A kiskorú versenyzők védelmét szolgáló további részletszabályokat a MOKSZ Etikai és Gyermekvédelmi
Szabályzata tartalmazza, amely a MOKSZ honlapján nyilvánosan hozzáférhető.

13. §
Záró rendelkezések
1) A versenyzők önként, szabad akaratuktól vezérelve bocsájtják rendelkezésre a MOKSZ adatnyilvántartó
formanyomtatványán a személyes adataikat, amelyeket a MOKSZ célhoz és időhöz kötötten, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés a) pontja alapján jogosult kezelni figyelemmel az Európai Unió „General Data Protection
Regulation”, azaz „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” című Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletére. Az adatkezelés célja a versenyzők és sportszervezetek közötti tagsági viszony
dokumentálása, a MOKSZ hatáskörébe tartozó versenyeken való részvételhez szükséges jogosultság
ellenőrzése és igazolása.
2) A jelen Igazolási és Átigazolási Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, a hatályos jogszabályok,
így különösen a hatályos Ptk. és a Sporttörvény rendelkezései az irányadóak.
3) Jelen szabályzatot a MOKSZ honlapján kell közzé tenni hatályba lépését követően.
4) A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Elnöksége jelen szabályzatot a MOKSZ 2018/2019/24. számú
határozatával elfogadta és 2018. szeptember 1. napjától hatályba léptette. Egyidejűleg a korábbi
azonos vagy hasonló tartalmú szabályzatokat hatályon kívül helyezte.
Záradék:
A jelen Szabályzat hatályba lépésével a MOKSZ 1997-ben elfogadott Igazolási Szabályzata hatályát veszti.
Budapest, 2018. szeptember 01.
Schulek Csaba sk.
Ügyvezető igazgató
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
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