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A Magyar Curling Szövetség (továbbiakban MCSZ) Elnöksége a Szövetség Fegyelmi 
Szabályzata alapján az Alapszabály 24. § (2) bekezdés i) pontját figyelembe véve a Szövetség 
Etikai Szabályzatát az alábbiakban állapítja meg: 

1.§ 

1) Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy elősegítse és ösztönözze a curling sportágra 
vonatkozó szabályok, szabályzatok betartását, az MCSZ célkitűzéseivel való azonosulást, 
azok érvényesítését, a curling sportág szellemiségének és hagyományainak megtartását, a 
sportszerű játéknak és viselkedési normáknak elősegítését. 

3  Az MCSZ Fegyelmi Szabályzata az Etikai Szabályzatba utalja azon fegyelmi vétségek 
meghatározását, amelyek etikai vétségek, és elkövetőjükkel szemben fegyelmi eljárás 
lefolytatásának van helye. 

4)  Jelen Szabályzat meghatározza azokat az etikai normákat, amelyek betartása a curling 
sportágban kötelezőek, illetőleg szabályozza, mely normák megsértése von maga után 
fegyelmi felelősségre vonást. 

 

2.§ 

A jelen Szabályzatban meghatározott etikai normákat be kell tartani 
a)  mindazokon az eseményeken, melyek az MCSZ versenynaptárában szerepelnek,  
b)  az MCSZ által kiírt, szervezett vagy rendezett- versenynaptárban nem szereplő-

sporteseményeken,  
c) az MCSZ tagegyesületei által a Szövetség tagjai részére curling sportágban rendezett 

versenyeken, 
d) az MCSZ tagegyesületei részére más vállalkozás vagy sportszervezet által szervezett 

curling versenyeken és eseményeken 
e)  az MCSZ által szervezett edzőtáborokban, edzéseken, 
f)  a World Curling Federation (WCF), az European Curling Federation, az ezen 

szervezetek nemzeti szakszövetségeinek, valamint az egyes országok 
sportegyesületeinek, sportszervezeteinek versenyein, továbbá mindazon 
rendezvényeken, amely a curling sportághoz kapcsolódik, 

g)  az MCSZ elnökségi, bizottsági és ad-hoc bizottsági ülésein, 
h)  az MCSZ által vagy megbízásából, illetőleg állami vagy más sportszervezet által vagy 

szponzori szerződés alapján szervezett eseményeken (bemutató verseny, céges vagy 
partner curling parti, fogadás, díjkiosztó, stb.) 

i)  az MCSZ tagszervezeteiben, a curling szakosztályokban zajló edzések, 
sportesemények során, 

j)  más sportág sporteseményein, 
k)  minden egyéb nyilvános szereplésen, 
l)  minden egyéb olyan alkalommal, melyen a sportoló, tisztségviselő, sportszakember 

ilyen minőségben van jelen. 
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3.§ 

1)  A sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles 

a)  azonosulni a sport, ezen belül a Curling Világ Szövetség (WCF), az Európai Curling 
Szövetség (ECF) és a  Magyar Curling Szövetség általános céljaival és konkrét 
célkitűzéseivel,  

b)  tiszteletben tartani az olimpiai eszméket, 
c)  tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti 

válogatottat,  
d)  betartani az MCSZ rá vonatkozó szabályzatait, 
e)  tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától,  
f) sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a drog, illetőleg a mértéktelen 

alkoholfogyasztástól. 
g)  a sportág, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani,  
h)  az MCSZ illetve az adott sportlétesítmény által használatba adott sporteszközt, 

sportfelszerelést és más vagyont, szakszerűen, gondosan használni, tárolni, 
karbantartani, 

i)  példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és 
tisztségviselő társai felé, 

j)  a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, 
tiszteletben tartani. 

k) kiemelt nemzetközi versenyek (Olimpia, Világbajnokság, Európa Bajnokság, 
Universiade, stb.) alkalmával - az előírt illetve a protokoll szabályok szerint elvárható 
öltözetben -   részt venni az esemény szakmai eligazításán, technikai értekezleten, 
minden egyes mérkőzésen, a nyitó -, és záró ünnepségen, a díjkiosztáson, záró 
banketten, 

l) hivatalos sportruházatán a magyar nemzeti címer vagy az MCSZ címerének viselése. 
m) válogatott csapatként a mérkőzéseken magyar válogatott címeres mezben szerepelni 

(nem sportklubjának sportruházatában). 
 

2) Az (1) bekezdésben meghatározott etikai normák megszegése esetén a sportoló, 
tisztségviselő, sportszakember az MCSZ Fegyelmi Szabályzata alapján felelősségre 
vonható. 

 

4.§ 

A sportoló a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi 
eljárás alá vonható, ha 

a)  szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis 
szabálytalanul magának vagy már versenyzőnek, csapatnak előnyt szerez és ezzel más 
versenyzőt, csapatot hátráltat, (a szándékosság megítélésében a versenybíró 
nyilatkozata irányadó), 

b)  edzőtáborban, versenyen vagy az azzal kapcsolatos utazás során megszegi az alapvető 
együttélési normákat, ezzel zavarja sporttársai felkészülését, pihenését, versenyzését, 
megszegi a szövetségi kapitány vagy vezető edző, edző által meghirdetett, az 
edzőtáborra, versenyzésre vonatkozó normákat,  
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c)  drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt,  
e)  népszerűségével vagy fizikai erejével visszaélve a sportág vagy saját hírnevéhez 

méltatlan magatartást tanúsít. 

 

5.§ 

A sportszakember a 3.§-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és 
fegyelmi eljárás alá vonható, ha 

a)  versenyzőjét a 4.§-ban meghatározott cselekmények vagy magatartásformák 
valamelyikére felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik, 

b)  drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, 
c)  népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan 

magatartást tanúsít, 
d) szakembertársai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli. 

 

6.§ 

A tisztségviselő a 3.§-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi 
eljárás alá vonható, ha  

a)  nyilvános szereplés alkalmával az MCSZ nevében nyilatkozik, és az nem felel meg a 
meglévő testületi döntésnek,  

b)  tisztségviselői feladataiból adódó testületi munkában tartósan érdektelen, az Elnökségi 
illetve bizottsági ülések több, mint 50 %-án – méltányolható és megalapozott ok 
kivételével - nem vesz részt, 

c)  az Elnökségben vagy egyes bizottságban vállat feladatának nem teljesítésével erkölcsi 
vagy anyagi kárt okoz az MCSZ-nek, 

d) drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt,  
e)  népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan 

magatartást tanúsít, 
f)  a sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek vagy tisztségviselő társai 

eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli. 
 

7.§ 

Az etikai vétség elkövetőjével szemben fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat szerint arra 
illetékes személy kezdeményezheti. Fegyelmi eljárás mellőzésével az érintett esemény felelős 
vezetője, azaz 

a)  versenyen a sportszabályokat érintő etikai vétség esetén a versenybíró, egyéb 
szabályokat érintő etikai vétség esetén az MCSZ elnöke, a főtitkára, a 
Versenybizottság elnöke (távollétében elnök helyettese), a versenyigazgató,   
szövetségi kapitány, edző vagy külföldi verseny esetén a kinevezett csapatvezető,  
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b)  egyéb eseményen az MCSZ elnöke (távollétében alelnöke), főtitkára  vagy az esemény 
szervezésében vezető szerepet betöltő más MCSZ tisztségviselő, a Versenybizottság 
elnöke (távollétében elnök helyettese),a versenyigazgató 

 

az etikai vétség elkövetőjét az eseményen való további részvételből kizárhatja, ebben az 
esetben az adott esemény elhagyására kötelezheti. 

 
 

8.§ 
 

Az etikai vétség elkövetőjével szemben egyebekben a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései 
szerint kell eljárni. 
 
 
 
 
Jelen Szabályzatot a Magyar Curling Szövetség elnöksége elfogadta és 2011. április 7. 
napjával hatályba léptette. A Szabályzatot a hatálybalépést követően elkövetett etikai vétségek 
esetén kell alkalmazni. 
 
 
 
 
Budapest. 2011. április 07. 
 
 
 
 
           ........................................... 
         Rókusfalvy András 
          elnök 
 
 


