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A Magyar Curling Szövetség (a továbbiakban: MCSZ) Elnöksége (a továbbiakban: 

elnökség) a sportról szóló 2004.  évi I.  törvény (a továbbiakban: Stv.)  23.  § (1) bekezdés b) 

pontja, illetve az MCSZ Alapszabályának 6.§ (1) bekezdés a) pontja, és a 24.§ bekezdés i) 

pontja alapján a curling sportágban versenyszerűen sportoló személyek nyilvántartásáról, 

igazolásáról és átigazolásáról az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

A szabályzat hatálya 

1. § 

 

1) A Szabályzat hatálya a curling sportágban, a sportág versenyszabályzatában, 

versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint versenyszerűen 

sporttevékenységet folytatókra (amatőr sportoló, továbbiakban sportoló) valamint az őt 

tagsági vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületekre és 

sportvállalkozásokra (együtt: sportszervezet) terjed ki. 

 

2) A szabályzat rendelkezéseit, a hatálybalépéskor már benyújtott, de még el nem bírált 

kérelmekre is alkalmazni kell, ha az a sportoló számára kedvezőbb. 
 

A sportoló nyilvántartása 

2. § 

 

1) A sportolókról az MCSZ nyilvántartást vezet. 

 

2) A tagnyilvántartásba vételt a sportoló és a vele jogviszonyban álló sportszervezet 

együttes kérelmére az MCSZ főtitkára, vagy az általa megbízott szövetségi referens 

végzi. 

 

3) A kérelmet az e célra rendszeresített versenyengedély kérelem felhasználásával (1. sz. 

melléklet) kell benyújtani, és ahhoz mellékelni kell a sportoló szerződéses jogviszonya 

esetén a szerződés másolatát, valamint a sportoló fényképét. 

 

4) Az 1.sz. melléklet alapján az MCSZ nyilvántartásba veszi a sportolót a szövetségi 

adatbázisba, illetve ezzel egyidejűleg a nyilvántartás tényéről a sportág és a 

nyilvántartási szám megjelölésével elektronikusan tájékoztatja. 

 
5) A sportoló a nyilvántartásba vétellel kerül leigazolásra a (2) bekezdésben meghatározott 

sportszervezethez. 
 

Versenyengedély 

3. § 

 

1) Az MCSZ éves hivatalos versenynaptárában szereplő versenyen a sportoló csak akkor 

vehet részt, ha egyesületi tagsággal vagy sportolói szerződéssel rendelkezik, az MCSZ 

nyilvántartásba vette, és az adott naptári évre szóló versenyzési engedéllyel rendelkezik. 

A versenyengedély kiadását az MCSZ főtitkára, vagy az általa megbízott szövetségi 

referens végzi. 

 

2) A versenyengedély a sportoló részére a Szakszövetség által kiállított, a szövetségi 

versenyrendszerben, illetve versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvány. 

Egy sportolónak egy versenyengedélye lehet. 
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3) A sportoló a versenyengedélyt, mint a sportszervezet tagja (sportegyesület 

esetében), vagy mint a sportszervezettel sportszerződés alapján szerződéses 

jogviszonyban álló személy kapja (sportegyesület vagy sportvállalkozás esetén). 

 

4) A versenyengedély iránti kérelmet a sportoló, az erre rendszeresített adatlapon (1. sz. 

melléklet) – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel – kizárólag a sportszervezeten 

keresztül nyújthatja be az MCSZ-hez. 

 

5) A versenyengedély iránti kérelmet: 

a) az iskolaként működő sportiskola tanulója, illetve az iskolai sportkör tagja azon az 

oktatási intézményen keresztül nyújthatja be az MCSZ-hez, amellyel tanulói 

jogviszonyban áll, 

 
b) a költségvetési szervként, vagy közhasznú társaságként működő sportiskola 

sportolója a sportiskolán keresztül nyújthatja be az MCSZ-hez. 
 

6) A versenyengedély csak akkor adható ki,  
- ha a versenyző érvényes sportorvosi igazolással rendelkezik,  

- az MCSZ részére a sportoló befizette az éves versenyengedély díjat, 

- a sportoló sportszervezete befizette az adott évi MCSZ tagsági díjat. 
 

7) A versenyengedély tartalmazza: 

a) a sportoló nevét, születési helyét és idejét, 

b) a sportoló állandó lakcímét, 

c) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 

d) a versenyengedély érvényességi idejét, 

e) a versenyengedély nyilvántartási számát, 

f) a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint 

g) azon sportszervezet megnevezését, amellyel a sportoló jogviszonyban áll. 

 

8) A versenyengedély kiadását meg kell tagadni, ha 

a) annak kiadása jogszabályba, illetve az MCSZ belső szabályzatába ütközik, 
illetve, 

b) ha a sportoló valótlan adatot ad meg, 

c) ha nem teljesültek a 3.§ 6. pontban leírt kötelezettségek. 

 

9) A versenyengedélyért fizetendő díj mértékét az MCSZ elnöksége határozza meg és 

évente felülvizsgálja.  

- Felnőtt versenyengedély díj: 6.000 Ft/fő,  

- Utánpótlás versenyengedély díj: 2.000 Ft/fő 

 

10) A versenyengedélyt évente érvényesíteni kell. 

 

11) A versenyengedély érvényesítése a Sport Információs Rendszerbe (SIR) való 

felvezetéssel történik. A rendszer tartalmazza az érvényesség dátumát, mely sportolói 

igazolványon is feltüntetésre kerül. 

 

12) A sportoló a nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 

a jelen szabályzatban meghatározott személyes adatait az MCSZ kezelje. 
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13) Ha a versenyengedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi, vagy a 

Szakszövetség szabályzatában foglalt feltételei, a versenyengedélyt az MCSZ 

visszavonja és a versenyszabályzat 6§ 13. pontja alapján jár el. 

 

14) Amennyiben az MCSZ Főtitkára a versenyengedély kiadását megtagadja, a határozat 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be az MCSZ 

elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 napon belül az elnökség nem 

ad helyt, a kérelmező az MCSZ határozatával szemben, annak keresettel a bírósághoz 

vagy a Sport Állandó Választott Bírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a 

versenyengedély visszavonására, valamint az igazolással, továbbá az átigazolással 

kapcsolatos jogvitákra is. 

 

15) Nem magyar állampolgárságú sportoló versenyengedélyének kiadására a magyar 

állampolgársággal rendelkező sportoló versenyengedélyére vonatkozó előírásokat kell 

alkalmazni. 

 

Sportoló átigazolása 

4. § 

 

1) Az igazolt sportoló más sportszervezetbe történő átigazolását az amatőr sportoló, az 

átvevő sportszervezet, kiskorúaknál a szülő-gondviselő, valamint az átadó 

sportszervezet által aláírt, e célra rendszeresített átigazolási lapon (2. sz. melléklet) 

benyújtott együttes kérelmére az MCSZ főtitkára, vagy az általa megbízott szövetségi 

referens végzi. 

 

2) Az átigazolást, amennyiben az a jogszabályi előírásoknak és jelen szabályzatnak 
megfelel, a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül nyilvántartásba kell 

venni. 

 

3) Versenyengedéllyel rendelkező, valamint versenyengedéllyel nem rendelkező, de az 
adott vagy az azt megelőző szezonban bármely csapat tagjaként MCSZ versenyre 

nevezett curling játékos átigazolására kizárólag az átigazolási időszakokban van 
lehetőség. 

 

4) Versenyengedéllyel nem rendelkező curling játékos, amennyiben az adott és az azt 

megelőző szezonban nem volt nevezve egyik csapat játékosaként sem MCSZ versenyre, 

bármikor átigazolható. 

 

5) Érvényes sportszerződéssel nem rendelkező sportoló átadó sportszervezete az átigazolás 

megadásáért nevelési költségtérítést kérhet. Amennyiben a játékos korábbi 

sportszervezete az átigazoláshoz nem járul hozzá, abban az esetben az átigazolást kérő 
játékos/átvevő egyesület a 4. sz mellékletben meghatározott összegek megfizetésével 

kiválthatja a játékost, ezzel érvényesítve az átigazolást. 

 

6) Amennyiben a sportoló érvényes sportszerződéssel rendelkezik, (annak időtartama alatt) 
csak a sportszervezet hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A 

sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti. 

 

7) A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az átadó sportszervezet az átigazolási 
lap kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben az átvevő 
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sportszervezet hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az átigazolási lapot az átadó 

sportegyesületnek átadta és arra 8 napon belül nem kapott választ, a hozzájárulást 
megadottnak kell tekinteni. 

 

8) Az érvényes sportszerződéssel nem rendelkező sportoló csak a hozzájárulásával 

igazolható át vagy adható kölcsön más sportszervezetnek.  

 

9) Átigazolási időszakok: minden év június 15. és szeptember 15. között és minden év 
december 1-20. között. 

 

10) A sportoló más sportegyesületbe való átigazolásának eljárási díja megegyezik az 

aktuális versenyengedély díjjal, amelyet az átigazolási kérelem benyújtásakor kell az 
MCSZ részére megfizetni. 

 

Sportoló kölcsönadása 

5. § 

 

1) Az igazolt sportoló más sportszervezetbe történő kölcsönadását az amatőr sportoló, az 

átvevő sportszervezet, kiskorúaknál a szülő-gondviselő és a kölcsönadó sportszervezet 

által aláírt, e célra rendszeresített kölcsönadási lapon (3. sz. melléklet) benyújtott 

együttes kérelmére a Szakszövetség főtitkára, vagy az általa megbízott szövetségi 

referens végzi. A kölcsönadásról nyilvántartást kell vezetni. 

 

2) A kölcsönadás szabályai: 
- A kölcsönadás adott évben a Női, Férfi és Junior OCSB versenyekre érvényes, 
- 1 játékost adott versenyre, átigazolás nélkül 1 másik egyesületbe kölcsön lehet adni, 
- a kölcsönbe adott játékos az adott versenyen csak abban a csapatban léphet pályára, 

ahol nevezték, 

- 1 csapatban maximum 2 kölcsön játékos lehet az adott versenyen, 

- a kölcsönadott játékos a kölcsönadó egyesület ellen nem játszhat, kivéve, ha a 
kölcsönadó egyesület a kölcsönadási lapon lemond ezen jogáról 

- az OCSB A osztályban nevezett junior játékos játszhat a B osztályban is, egyik 
csapatban akár kölcsönjátékosként, 

- nevezési határidőre kell a kölcsönadási lapot leadni, mindkét érintett egyesület 
képviselőjének aláírásával. 

 

3) A sportoló más sportegyesületbe való kölcsönadásának eljárási díja megegyezik az 

aktuális versenyengedély díjjal, amelyet a kölcsönadási kérelem benyújtásakor kell az 

MCSZ részére megfizetni. 

 

4) Érvényes kölcsönadási viszonnyal rendelkező játékos (játékosok) kölcsönadással 

kapcsolatos adatait (név, kölcsönadó és befogadó egyesület neve, kölcsönadás hatálya) 

az MCSZ Főtitkára nyilvántartásba vesz 

 

 

 

Pomázi Gyula 

Elnök                               

Magyar Curling Szövetség
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1. sz. melléklet 

 

VERSENYENGEDÉLY KIADÁSI KÉRELEM 

 

Az igénylőlap kitöltésének oka: 

új engedély 

engedély megújítása 

engedély pótlása 

 

Alulírott ………………………………..., mint a…………………………………..sportegyesület 

curling szakosztályának sportolója, a mai napon kérem, hogy a sportági szakszövetségekre vonatkozó 

Sporttörvény ide tartozó része alapján, a Magyar Curling Szövetség a lenti adatok szerint a 202….. évi 

versenyengedélyemet, valamint sportolói kártyámat elkészítse. 

 

Név: ……………………………………………….  

TAJ szám*:  ………………………………………. 

Szül. hely, idő: ……………………………………  

Lakcím: ………………………………................... 

Állampolgárság: …………………………………..  

Telefonszám*: ……………………………………. 

Anyja neve: ……………………………………….  

E-mail cím*: ………………………………………. 

A *-al jelölt mezők kitöltése nem kötelező. 

 

Éves versenyengedély díjam befizetését igazoló…………………………. számú banki átutalás / 

bevételi pénztárbizonylat másolatát csatoltam. 

 

Kelt: ………………………………….         …..…………………………………. (sportoló aláírása) 

Amennyiben játékengedélyére a korábbi időszaktól eltérő arcképet szeretne, azt elektronikus úton 

küldje meg. Szülő, illetve gondviselő hozzájárulása 18 éven aluli versenyző esetén. Alulírottak 

hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekünk, illetve gondozottunk versenyengedélyt váltson ki. 

 

Kelt: ………………………………….     ..………………………………(szülő, gondviselő aláírása) 

 

A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Curling Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett 

személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje, 

továbbítsa a Magyar Olimpiai Bizottság (www.mob.hu) által üzemeltetett Sportinformációs Rendszer számára, 

http://www.mob.hu/
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valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi 

szervénél ellenőrizze. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Curling 

Szövetség, mint szakszövetség az általa kezelt alábbi közösségi médiumokban (Facebook, Instagram, YouTube, 

www.curling.hu) a nevemet, születési dátumomat és arcképemet, illetve teljes alakos képemet vagy rólam készült 

videó felvételt – kizárólag a curling-sport népszerűsítése és hírközlés céljából közzétegye, továbbá a curling-

sport érdekében, híreket, cikkeket, interjúkat PR megjelenéseket jelentessen meg rólam. Tudomásul veszem, 

illetve tájékoztatást kaptam arról, hogy jelen nyilatkozatomat jogosult vagyok visszavonni, illetve külön 

kérelemre kérhetem a megjelenéseim törlését. 

 

 
SPORTORVOSI ENGEDÉLY – a sportorvos tölti ki 2. 

 

A sportorvosi vizsgálat elvégzésének időpontja: ................................................. 

A sportorvosi vizsgálat eredménye: ..................................................................... 

A sportorvosi engedély érvényességi időtartama: ................................................ 

 

 

Kelt: …………………………………. PH. ……………………………............... 

 

sportorvos aláírása
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2. sz. melléklet 

 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG ÁTIGAZOLÁSI LAP 

 

I.

A sportoló neve: ………………………………………... 

Szül. éve: ……………………………………………….

Anyja neve: ……………………………………………. 

Átvevő sportszervezet: ……………………………….... 

Nyilvántartási sz.: ……………………………………… 

 

II. 

Alulírottak kérjük az átigazolás jóváhagyását a……………..……………… sportszervezetbe.  

Kijelentjük, hogy az átigazolási kérelem a szabályzat előírásainak megfelel. 

 

 

…………………… ………………………….        PH      ………………………………. 

dátum      sportszervezet képviselője        sportoló aláírása 

 

 

Fiatalkorú sportoló esetén (18 év alatt) szülői hozzájárulás: Gyermekem átigazolásához hozzájárulok 

 

 

…..………………………. …………………………  

 dátum szülő/törvényes képviselő 

  
 

III. 

 
A sportoló előző sportszervezetének nyilatkozata (a megfelelő részt kérjük aláhúzni) 

a) átigazolásához hozzájárulunk 

b) átigazolásához nem járulunk hozzá, mert a sportolóval érvényes amatőr sportolói 

szerződésünk van 

 

 

…………………. …………………………. 

dátum PH sportszervezet képviselője 

 

  

IV. 

 

Az átigazolási lap bemutatásának időpontja: ………………………… 

 

 

…………….……. ………………………. 

dátum PH  Szövetség főtitkára 
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3. sz. melléklet 

 

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG KÖLCSÖNADÁS LAP
 

 

I. 

A sportoló neve:…………………………………….. 

Szül. éve:……………………………………………. 

Anyja neve:…………………………………………. 

Átvevő sportszervezet:……………………………... 

Nyilvántartási sz.: ………………………………….. 

 

II. 

Alulírottak kérjük a kölcsönadás jóváhagyását a……………..………….sportszervezetbe 

…………………....csapatba. Kijelentjük, hogy a kölcsönadási kérelem a szabályzat előírásainak 

megfelel. 

 

 

…………………… …………………………. PH ………………………………. 

dátum sportszervezet képviselője                               sportoló aláírása 

 

Fiatalkorú sportoló esetén (18 év alatt) szülői hozzájárulás: Gyermekem kölcsönadásához 

hozzájárulok 

 

 

…..……………………….                             …………………………  

 dátum szülő/törvényes képviselő 

 

 

III. sportoló kölcsönadó sportszervezetének nyilatkozata (a megfelelő részt kérjük aláhúzni) 

a) kölcsönadásához hozzájárulunk az adott évi Női, Férfi „A” ligás OCSB versenyre 

b) kölcsönadásához hozzájárulunk az adott évi Ifjúsági OCSB versenyre 

c) kölcsönadásához hozzájárulunk az adott évi Női, Férfi „B” ligás OCSB versenyre 

d) kölcsönadáshoz hozzájárul az adott évi Női, Férfi „A” és „B” ligás, illetve Ifjúsági versenyekre 

e) kölcsönadásához nem járulunk hozzá, mert a sportolóval érvényes amatőr sportolói 

szerződésünk van 

 

A kölcsönadott játékos sportegyesületünk ellen pályára léphet (a megfelelő részt kérjük aláhúzni) 

igen / nem 

 

 

…………………. …………………………. 

dátum PH sportszervezet képviselője 
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IV. 
 

A kölcsönadási lap bemutatásának időpontja: …...………………………. 

 

 
 

…………….…… ………………………. 

dátum PH Szövetség főtitkára
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4. sz. melléklet 

 
Nevelési költségtérítés mértéke 

 

1. év (szezon) után: 0 Ft 

2. év után: 100 000 Ft 

3. év után: 150 000 Ft 

4. év után: 200 000 Ft 

5. év felett: 250 000 Ft. 

 
 


