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A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége – az Alapszabályban és a
versenyszabályban foglaltak alapján – a korcsolyázó sportágakban versenyszerően
tevékenykedı sportolók igazolásáról a következı Szabályzatot hozza:

1. §
A Szabályzat hatálya a korcsolyázó sportágakban – a sportág versenyszabályában,
versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint – versenyszerően
résztvevıre (továbbiakban sportoló vagy szerzıdéses sportoló), valamint az ıt tagsági vagy
egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületre és egyéb sportszervezetre
(továbbiakban sportegyesület) terjed ki.

2. §
(1) A versenyszerően tevékenykedı sportolóról a MOKSZ nyilvántartást vezet.
(2) A sportoló, illetve a szerzıdéses sportoló és az ıt foglalkoztató sportegyesület bejelentésére
a MOKSZ-nak e feladattal megbízott Bizottság az Elnökség által évenként megállapított
minısítéshez igazodó díjért végzi a nyilvántartásba vételt.
(3) A bejelentést az e célra rendszeresített Nyilvántartó lap felhasználásával kell benyújtani és
ahhoz mellékelni kell a sportegyesületi tagsági könyvet, valamint fiatalkorú esetében a szülı,
illetve a gondviselı hozzájárulását.
(4) A nyilvántartásba vételt a sportág és a nyilvántartási szám megjelölésével a MOKSZ
Bizottság bejegyzi a sportoló egyesületi könyvébe, amely a sportági igazolást jelenti. Az
igazolás a sportoló részére a versenyeken való részvételre jogosultságot ad az egyéb
versenyeken való részvételi feltételek fennállása esetén.
(5) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült tagsági könyvet – melyben a sportoló
igazolása be volt jegyezve – a sportoló és a sportegyesület együttes bejelentése és az új tagsági
könyv benyújtása alapján a bizottság a nyilvántartási adatokkal ellátja.
(6) A MOKSZ versenyszabályzata egyéb elıírt feltételeket (lásd: (4) pont) mint pl. életkor,
minısítés, orvosi alkalmasság, stb. is megállapíthat, amelyeket az egyesületeknek és a
sportolóknak be kell tartani.

3. §
(1) A Szövetség által rendezett, vagy egyesületek által rendezett olyan versenyen, melyen más
egyesületek tagjai részt vehetnek, ha a Szövetség külön engedélyt nem ad (pl. hírverı verseny,
stb.) csak igazolt sportolók vehetnek részt.
(2) A jelen szabályzat szerint igazolt sportolók, a Szövetség hatáskörébe tartozó sportágakban a
versenytevékenységet kizárólag a Szövetség és annak tagegyesületei keretében fejthetnek ki.

(3) Az igazolt sportoló az ISU (Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség) versenyszabályában
foglaltak alapján – melyhez a magyar szabály is igazodik – egy idényben (júl. 1. – jún. 30.) a
Szövetség által rendezett országos jellegő (tehát úgynevezett házi) versenyen csak egy és
ugyanazon egyesület színeiben versenyezhet.

4. §
(1) Az igazolási nyilvántartásból törölni kell az igazolt sportolót
a) meghalt
b) külföldre távozott és külföldi sportegyesületekben kíván versenyezni
c) nemzetközi versenyeken a b) pont szerinti versenyzı csak az ISU szabályai szerint vehet
részt.
(2) Ha a sportolóval a MOKSZ vagy annak tagegyesülete a sporttevékenység folytatására
vonatkozóan határozott idıtartalmú megállapodást kötött (továbbiakban: szerzıdéses sportoló)
a versenyzı más egyesületbe való igazolása a szerzıdés lejárta vagy jogszerő felbontása után
történhet meg.
(3) Az igazolás érvényének megszőntét a Bizottság a sportegyesület bejelentése alapján hajt
végre, illetve fegyelmi határozat esetén annak alapján.
A szerzıdéses sportoló más egyesületbe való igazolása csak a szerzıdésben szabályozott
határidıs és anyagi feltételek teljesítése esetén lehetséges.

5. §
(1) Az igazolt sportoló más sportegyesületbe történı átigazolását a megfelelı bejelentés alapján
a Bizottság végzi minden év május 1. és 31. között. Az átigazolási kérelem benyújtásával
egyidejőleg átigazolási díjat (melyet évenként az Elnökség állapít meg) a MOKSZ pénztárába
be kell fizetni és annak fénymásolatát a kérelemhez csatolni kell.
(2) Az átigazolást a nyilvántartási adatok feltüntetésével a sportolók tagsági könyvébe be kell
jegyezni.
(3) Az új igazolást (alapigazolást) az év bármely napján lehet kérelmezni és azt a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül elı kell jegyezni, mely díjmentes.

6. §
(1) A szerzıdés megszőntét a szerzıdés bemutatásával kell igazolni.

7. §
(1) Ha a szerzıdéses sportoló megállapodása közös megegyezéssel vagy a határozott idıtartam
elteltével szőnt meg, továbbá ha a sportoló a megállapodást a sportegyesület szerzıdésszegı
magatartása miatt jogszerően egyoldalúan mondta fel, a sportoló új sportegyesületébe az
átigazolás az 5. §-ban foglaltak szerint történhet meg.
(2) Ha a szerzıdéses sportoló megállapodása azért szőnt meg, mert azt a sportoló jogellenesen
szüntette meg, a sportoló az új sportegyesületbe csak a megszüntetett megállapodásban
eredetileg meghatározott idıtartam letelte után igazolható.

(3) Ha a szerzıdéses sportoló és sportegyesületek között vitás, hogy a sportegyesület a
megállapodásban vállalt kötelezettséget megszegte, illetıleg, hogy a szerzıdéses sportoló vagy
sportegyesület a megállapodást jogellenesen szüntette meg, a sportoló igazolásáról elsı fokon a
MOKSZ Bizottsága dönt. A Bizottság döntése ellen – annak kézhezvételétıl számított 15
napon belül a Szövetség Elnökségéhez, vagy anyagi kérdésekben a Bírósághoz kell fordulni.

8.§
(1) A szerzıdéses sportoló szerzıdésében kiköthetı, hogy a lejárat elıtti más sportegyesületbe
való igazoláshoz az új egyesület az érdekelt sportegyesületnek átigazolási, nevelési
hozzájárulást, stb. díjat fizet. Az igazolást a Bizottság csak ennek teljesítését igazoló iratok
alapján ejti meg.

9. §
(1) Hazai sportegyesületbıl külföldi sportegyesületbe, valamint külföldi sportegyesületbıl
hazai sportegyesületbe igazolást kérı sportoló nemzetközi versenyeken csak az ISU
versenyszabályában foglaltak figyelembevételével vehet részt.

10. §
(1) Sorkatonai szolgálatot teljesítı vagy egyetemi tanulmányokat lakóhelyétıl eltérı városban
folytató, illetve kiskorú sportoló szülıjének más lakóhelyre történı áthelyezése
(munkavállalása) esetén a szolgálati, illetve tanulmányi helyének vagy új lakóhelyének
mőködı a sportággal foglalkozó sportegyesületbe az igazolást úgy kell kiadni, hogy arra a 3. §ban jelzett korlátozás nem alkalmazható.
(2) A szerzıdéses sportoló esetén a szolgálati, illetve tanulmányi hely változtatás tartamára a
megállapodásban foglalt feltételek szüneteltethetık.
Azonban a szolgálat, illetve a tanulmány befejezésével ezek azonnal újból életbe lépnek.

11. §
(1) A sportegyesület, vagy annak korcsolya ágazattal foglalkozó szakosztályának jogutód
nélküli megszőnése esetén a más sportegyesületbe igazolt sportoló – ideértve a szerzıdéses
sportolót is – a versenyzésre a 3. § (3) bekezdése alóli felmentést megkapja. A szerzıdéses
sportoló más egyesületbe történı igazolása esetére a szerzıdésben foglalt anyagi
kötelezettségek a törvényes rendeletek szerint fennállnak.
(2) Ha a sportegyesület vagy annak korcsolyázó szakosztálya úgy szőnik meg, hogy van
jogutód sportegyesület, a sportoló és szerzıdéses sportoló a megszőnés napjától a jogutód
sportegyesülethez olyan igazolást kaphat, amely felmentést ad a 3.§ (3) bekezdésében foglaltak
alól.

12. §
Jelen szabályzat rendelkezéseit 1997. április 20. napjától kell alkalmazni.

13. §

Jelen szabályzat rendelkezései szerint a nyilvántartás kialakítása, valamint az új igazolások
kiadása érdekében az egyesületek a Szövetség által megállapítandó határidıig az
adatszolgáltatásra kötelezve vannak.
Késedelmes adatszolgáltatás esetén az igazolás kiadása 45 napot vehet igénybe.

