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Magyar Kerékpársportok Szövetségének Nyilvántartási,
Igazolási és Átigazolási Szabályzata
A Magyar Kerékpársportok Szövetsége (továbbiakban: Szakszövetség) az alapszabály 6. § (1.) f)
pontja alapján meghatározott hatáskörében eljárva a kerékpáros sportágban (pálya, országút, bmx,
mountain bike, cyclo cross, terem, triál szakágakban) a Szakszövetséggel tagsági viszonyban álló
sportegyesületek, valamint sportvállalkozások (továbbiakban: sportszervezetek) a kerékpársportban
versenyző, sporttevékenységet folytató tagjainak, ill. alkalmazottjainak (továbbiakban: sportoló)
igazolásával (nyilvántartásba vétel), átigazolásával, és versenyengedély megadásával összefüggésben
a következő szabályzatot hozza:
1. A sportoló igazolása, versenyengedélye
1.1. A Szakszövetség versenynaptárában szereplő sporteseményeken - ha a Szakszövetség vagy a
versenykiírás másként nem rendelkezik - csak sportszervezettel tagsági vagy szerződéses
viszonyban álló, és a Szakszövetség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező versenyzők
vehetnek részt.
1.2. Igazolás: a sportszervezet és a vele tagsági vagy szerződéses jogviszonyban álló sportoló együttes
kérelmére a sportoló nyilvántartásba vétele.
1.3. Versenyengedély: a sportoló nyilvántartásba vételét igazoló, és a versenyeken való részvétel
lehetőségét biztosító közokirat (fényképes kártya).
1.3.1. A versenyengedélyt a Szakszövetség szakági szövetségei állítják ki, amely megfelel a
Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) előírásainak.
1.3.2. Egy sportolónak egy naptári évben csak egy versenyengedélye lehet.
1.3.3. Versenyengedély csak magyar állampolgár részére adható ki.
1.3.4. Az UCI előírásainak megfelelő versenyengedély (licensz) típusai:
 versenyző (rider)
 csapatvezető (team manager)
 edző (coach)
 orvos (doctor)
 szerelő (mechanic)
 sofőr (driver)
 szövetségi tisztségviselő (pontos meghatározás a licenszen)
 versenybíró (pontos meghatározás a licenszen)
 motorvezető (pacer) (stéher, derny)
 versenyszervező (pontos meghatározás a licenszen)
 egyéb, a sportág működésében résztvevő személy licensze
1.3.5. A versenyengedély kérő lap tartalma:
 Sportág / szakág
 UCI Kategória / Nemzeti kategória
 Egyesület
 UCI team neve, típusa
 A felhasználó neve
 Születési dátum
 Születésének helye
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Nemzetisége
Neme: férfi / nő
Anyja leánykori neve
Címe (irányítószámmal)
Amatőr / Hivatásos (munkaszerződés keretében sportol, vagy nem)

1.3.6. Az UCI elősírásainak megfelelő versenyengedély kötelező elemei:
Első oldal (fényképes oldal)
 INTERNATIONALE CYCLING UNION
 HUNGARIAN CYCLING FEDERATOIN
 Érvényesség éve
 The holder agrees to abide by regulations of the UCI and of the national federations.
 He accepts antidoping and blood tests provided by the rules and the sole competence of the
CAS.
 Should the photograph not be required, the holder must always able to present his licence
together with an other ID document bearing his photo
 Signature of the President
 Signature of the holder
Hátoldal:
 UCI Category:
 National Category:
 UCI Code:
 Number:
 Surname:
 First Name:
 Date of Birth:
 Nationality: .
 Address:
 Team:
 Club:
 Gender:
 Issued on:
1.3.7. A versenyengedély színe:
Az UCI szabályok szerint a versenyengedély évente más színű:
2006: zöld
2007: fehér
2008: sárga
2009: kék
2010: piros
2011: zöld, stb.
1.3.8. A versenyengedély használata itthon:
A versenyengedélyek hazai rendezésű MKSz naptárba tartozó és nemzetközi (UCI) versenyen
korlátozás nélkül jogosít a rajthoz állásra
1.3.9. A versenyengedély használata külföldön:
A versenyengedély külföldön kizárólag a versenyengedélyhez kapcsolt nemzetközi MKSzutasbiztosítás beélesítését követően használható. A biztosítás beélesítését a szakági szövetségek
irodái és/vagy a Szakszövetség irodája végzi. Az utazók névsorát a kiutazó csapatvezetőnek az
erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével a kiutazás előtt minimum három munkanappal el
kell juttatni az illetékes szakági szövetség vagy a szakszövetség irodájába, amelyen meg kell
jelölni:
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az utas nevét,
születési dátumát, valamint
a kiutazás és a visszaérkezés dátumát.
Az MKSz-utasbiztosítás fedezi az esetleg felmerülő külföldi betegszállítás, gyógykezelés és
hazaszállítás költségeit. Baleseti kártérítést a biztosítási csomag nem tartalmaz. A biztosításról
részletes információ az MKSz irodájában található. A biztosítás beélesítéséről az azt végző
szövetség visszaigazolást küld.
Az MKSz-utasbiztosítás árát a kiutazó versenyző egyesülete az MKSz részére utólag, számla
ellenében fizeti meg. Az MKSz-utasbiztosítás biztosítás árát az MKSz elnöksége határozza meg
és az igazolási és átigazolási szabályzat mellékletében teszi közé.
MKSz versenyengedéllyel rendelkező sportoló MKSz-utasbiztosítás nélkül külföldi
sporteseményen nem vehet részt. A szabály megszegői ellen az MKSz fegyelmi bizottsága jár
el. Az eljárás során felelősségre vonható az érintett sportoló, az egyesületi vezető és a kiutazó
csapatvezető, és a beélesítést végző szövetségi tisztségviselő.

1.4. A Szakszövetség az UCI szabályoknak megfelelő versenyengedélyen felül a Nemzeti
Sportszövetségtől (NSSz) az NSSz szabályzatainak megfelelően igényli a sportoló NSSz-nél
történt nyilvántartásba vételét igazoló plasztik kártyát is. Az NSSz plasztik kártya
versenyengedélyként nem használható.
1.5. Az igazolási kérelmet (továbbiakban versenyengedély) a sportoló sportszervezetének kell
benyújtania az MKSZ által erre a célra rendszeresített Versenyengedély-kérő lapon, annál a
szakági szövetségnél, amelynek a sportszervezet tagja. A versenyengedélyt az MKSz álltja ki a
mellékletben meghatározott időn belül.
1.5.1. A versenyengedély-kérelemhez csatolni kell a sportoló egy darab, 2 évnél nem régebbi
fényképét.
1.5.2. A versenyengedély-kérelemhez csatolni kell egy érvényes, 30 napnál nem régebbi sportorvosi
igazolást az erre rendszeresített Sportorvosi igazolási lapon (melléklet).
1.4.3. A kérelmen feltüntetett adatok hitelességét a sportoló - kiskorú esetén gondviselőjének –
aláírásával, valamint a sportszervezet aláírásra jogosult vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével
igazolja.
1.5.3. A versenyengedély kiállításáért díjat kell fizetni, amelyet a kérelmező a kérelem benyújtásával
egyidejűleg köteles megfizetni. A díj megfizetéséig a versenyengedély kiadása megtagadható.
1.5.4. A versenyengedélyért fizetendő díj mértékét a Szakszövetség elnöksége évente felülvizsgálja, és
mértékét megváltoztathatja. A díj mértékét elnökségi határozatban, jelen szerződés évente
változó mellékleteként teszi közzé.
1.5.5. A sportszervezet csak abban az esetben adhat le a versenyengedély kérő lapot, ha
 nincs fennálló tartozása az MKSz vagy annak szakági szövetsége felé, valamint ha
 igazolta, hogy nincs lejárt adótartozása. Az igazolást az APEH területileg illetékes irodájában
lehet kiváltani.
1.6. A sportoló nyilvántartásba vételét, a versenyengedély kiadását meg kell tagadni:
1.6.1. ha a Versenyengedély-kérelmet a sportszervezet tévesen vagy hiányosan - fénykép nélkül - ill.
olvashatatlanul állította ki,
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1.6.2. ha nincs hozzácsatolva érvényes, 30 napnál nem régebbi sportorvosi igazolás.
1.6.3. ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri,
1.6.4. ha az eljárási díj nincs kifizetve,
1.6.5. ha annak kiadása jogszabályba, illetve a Szakszövetség verseny- és egyéb szabályzataiba
ütközik,
1.6.6. ha a sportolót a kerékpár sportágban más szakági szövetségnél már nyilvántartásba vették.
1.6.7. ha a sportolót érvényes sportfegyelmi határozattal a versenyzéstől eltiltották.
1.7. A versenyengedélyt a kérelem alapján a Szakszövetség állítja ki. A Versenyengedély kérő lap
eredeti példánya a Szakszövetségnél, a másolati példány a szakágnál marad.
1.8. A Versenyengedély az UCI szabályoknak megfelelően egy naptári évre érvényes, azonban
versenyeken való részvételre csak az orvosi igazoláson meghatározott időpontig jogosít.
1.9. A 18 évnél fiatalabb sportolók sportorvosi igazolása 6 hónapig érvényes.
1.10. A versenyengedélyt lejárta után évente újra kell igényelni.
1.11. A versenyengedély-kérelmet a benyújtástól szabályzat mellékletében meghatározott időn belül el
kell bírálni, és amennyiben kizáró körülmény nincs, a versenyengedélyt a sportszervezet
számára át kell adni (vagy postára kell adni).
1.12. A versenyengedéllyel kapcsolatos negatív döntésekkel kapcsolatban a sportszervezet a
Szakszövetség elnökségéhez fellebbezhet. A beadványt követően a Szakszövetség a döntéséről
30 napon belül köteles a sportszervezetet írásban értesíteni.
1.13. Kettős állampolgárságú sportoló versenyzése, igazolása, nyilvántartása azonos elbírálás alá esik
a magyar állampolgárokéval, ha az egyik állampolgársága magyar. A kettős állampolgárságú
sportolónak igazolnia kell, hogy nem rendelkezik másik UCI tagállam által kibocsátott
versenyzési engedéllyel.
1.14. A versenyengedély érvényességi ideje alatt, a Szövetség szabályzataiban (verseny és fegyelmi)
meghatározott esetekben a versenyengedély visszavonható.
1.15. Doppingtilalom megszegése miatti büntetés hatálya alatt a versenyengedély érvényét veszti.
2. A sportoló átigazolása
2.1. Átigazolás: az átigazolást megelőző évben sportszervezetnél tagsági vagy szerződéses viszonyban
álló és versenyengedéllyel rendelkező sportoló más sportszervezet színeiben történő
igazolásának az Átigazolási Bizottság által történő jóváhagyása, átvezetése.
2.1.1. Ha egy sportoló egy évig nem rendelkezet versenyengedéllyel, akkor a versenyengedély
kérelme új igazolásnak számít.
2.2. A sportoló átigazolása a sportoló és az átvevő sportszervezet együttes kérelmére történik, a
Szakszövetség által rendszeresített Átigazolás-kérő lapon, amelyet a Szakszövetség irodájába, az
Igazolási és Átigazolási Bizottsághoz kell benyújtani.
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2.3. Átigazolási időszak: minden év november 1. és a következő év március 1. közötti időszak. Az
átigazolási időszakon kívüli átigazolás lehetséges abban az esetben: ha az átadó sportegyesület
vagy annak kerékpáros szakosztálya megszűnt, ha az átadó sportegyesület szerződésszegést
követett el, vagy különleges esetekben a Szakszövetség elnökségének döntése alapján.
2.4. Az érvényes szerződéssel nem rendelkező sportoló átigazolásáért az átadó sportegyesület
átigazolási díjat nem kérhet.
2.5. Az Átigazolás-kérő laphoz csatolni kell:
2.5.1. ha van, érvényes versenyengedélyt
2.5.2. az eljárási díj befizetését igazoló dokumentumot, vagy annak fénymásolatát,
2.6. A sportoló a sportszerződése érvényessége alatt, csak az átadó sportszervezet hozzájárulásával
igazolható át másik sportszervezethez.
2.6.1. Sportszerződéssel rendelkező sportoló átigazolása az átadó sportszervezet hozzájárulása nélkül
történhet:
2.6.1.1. ha az átadó sportszervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét bizonyíthatóan nem
teljesítette.
2.6.1.2. ha az átadó sportszervezet vagy a sportszervezet kerékpáros szakosztálya megszűnt.
2.6.1.3. ha lejárt, vagy érvénytelen a szerződéses sportoló szerződése.
2.7. Nem lehet átigazolni a sportolót, ha:
2.7.1. az átigazolási-kérelmet a kérelmező tévesen vagy hiányosan, illetve olvashatatlanul állította ki.
2.7.2. a sportolónak a régi sportszervezettel a sporttevékenység folytatására érvényes szerződése van,
és a szerződés idő előtti megszüntetéséhez az átadó sportszervezet nem járul hozzá.
2.7.3. az eljárási díj nincs kifizetve.
2.8. A sportszerződés érvényessége alatt a sportoló csak hozzájárulásával igazolható át más
sportszervezetbe. A sportoló a hozzájárulás megadását térítés megfizetéséhez nem kötheti. Az
ezzel ellentétes megállapodás semmis.
2.9. Érvényes sportszerződés hiányában a sportoló korábbi sportszervezete az átigazolásáért nevelési
költségtérítést, átigazolási díjat nem kérhet, az ezzel ellentétes megállapodás semmisnek
tekintendő.
2.10. Az átigazolási-kérelmen a sportolónak nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor van-e
érvényes sportolói szerződése régi sportszervezetével. Ha van, akkor az átadó sportszervezet
aláírásra jogosult vezetője 15 napon belül köteles nyilatkozni, és az átigazolási lapon aláírásával
és bélyegzővel igazolni, hogy a sportoló átigazolásához hozzájárul-e vagy nem. Ennél hosszabb
ideig visszatartott átigazolási kérelem elbírálásánál az eljárást lefolytató Igazolási és Átigazolási
Bizottság úgy járhat el, mintha az érintett sportoló érvényes szerződéssel nem rendelkezne.
2.11. A 18 éves, vagy fiatalabb korú sportoló sportszerződést, csak törvényes képviselője útján köthet.
Az így megkötött szerződés akkor érvényes, ha azt a sportoló törvényes képviselje, a sportoló és
a sportszervezet is aláírta.
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3. Különleges átigazolások
3.1. Sportszervezet, vagy a sportszervezet kerékpáros szakosztályának megszűnése esetén, valamennyi
sportolójuk szabadon, térítés nélkül átigazolható.
3.1.1. A sportszervezet megszűnését - ha ezt a Szakszövetségnek hivatalosan nem jelentették be bírósági végzéssel kell igazolni.
3.2. Sportszervezeti névváltoztatás esetén a sportoló részére a sportszervezet új nevével új versenyzési
engedélyt kell kiállítani az eljárási díj egyidejű megfizetésével.
4. Az igazolt sportolók nyilvántartása
4.1. Az igazolási, átigazolási eljárás lefolytatására a Szakszövetség Igazolási és Átigazolási Bizottsága
az illetékes. Az igazolási feladatokat a Szakszövetség a szakági szövetségek részére adja át. A
szakági szövetségek az igazolásokról, a versenyengedélyek kiadásokról naprakész nyilvántartást
vezetnek, amelyet változás esetén, elektronikus úton eljuttatnak a Szakszövetség irodájába.
4.2. Az igazolt sportolók nyilvántartásának pontos, naprakész vezetéséért a Szakszövetség elnöke vagy
főtitkára által megbízott munkatársa a felelős.
4.3. A Versenyengedély-kérő lapot, az ellenőrzés és az igazolási eljárás lefolytatása után, az MKSz
irattárában kell elhelyezni, egy pecséttel és aláírással ellátott másolatot pedig a szakági
szövetségben kell megőrizni.
4.4. Az Átigazolást-kérő lap eredeti példányát az eljárás lefolytatása után a versenyengedély-kérő lap
mellé, az irattárba kell elhelyezni, egy-egy MKSZ pecséttel és aláírással ellátott fénymásolt
példányt, pedig az érintett sportszervezeteknek és szakágnak kell megküldeni.
4.5. Az igazolt sportolókról számítógépes nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapíthatók a
sportolók személyi adatai, sportszervezetük neve, igazolás esetén az igazolás időpontja,
átigazolás esetén pedig az átadó és átvevő sportszervezet neve, és az átigazolás időpontja.
4.6. A versenyengedély közokirat, a tulajdonosa köteles annak megőrzéséről és megvédéséről
gondoskodni.
4.7. Elveszett, megsemmisült és használhatatlanná vált versenyengedély pótlása a nyilvántartási lap
adatai szerint lehetséges, külön eljárási díj megfizetése után.
4.8. A Versenyengedély-kérő lapok, Átigazolás-kérő lapok, Sportorvosi igazolás nyomtatványok
biztosítása
a
szakági
szövetségeken
keresztül
a
Szakszövetség
feladata.
Formanyomtatványokból az MKSZ mintapéldányokat biztosít a sportszervezetek részére,
melyeket szabadon sokszorosíthatnak. A nyomtatványokat a Szakszövetség honlapján letölthető
(word, pdf) formátumban is elérhetővé kell tenni.
4.9. A Szakszövetség a versenyengedély kérelmeket és a kapcsolódó adatlapot a versenyengedély
kiadásától számított négy évig köteles megőrizni irattárában.
4.10. Az MKSZ és a sportszervezetek kötelesek gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett
valamint az annak kiállításához felhasznált személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséről.
5. Az igazolás, nyilvántartás az átigazolás és a versenyengedély kiadás pénzügyi feltételei
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5.1. A Szakszövetség az igazolással, nyilvántartással, az átigazolással és a versenyengedély kiadással
kapcsolatos költségek fedezésére eljárási díjat állapíthat meg, melyet köteles közzétenni. Ha
ennek nyilvános közzététele elmarad, a díj a szervezetektől nem kérhető.
5.2. Az eljárási díjakat a Szakszövetség elnöksége hagyja jóvá.
5.3. A versenyengedély kiadásáért, nyilvántartásáért, az átigazolásáért, azok másolatainak kiállításáért
fizetendő eljárási díjakat a szakági szövetségeken keresztül a Szakszövetségnek kell előzetesen
megfizetni.
6. Mellékletek
A Jelen szabályzat mellékletei:

Versenyengedély árak és eljárási díjak

Versenyengedély kérő lap

Átigazolási lap

Sportorvosi nyomtatvány

Külföldi utasbiztosítás kérő formanyomtatvány

Külföldi utasbiztosítás visszaigazolás formanyomtatvány
Hatályba léptetés
A szabályzatot az MKSZ elnöksége a 2005. december 20-i ülésén fogadta el.
Jelen igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzat 2006. január 1-én lép hatályba.

Eisenkrammer Károly
Magyar Kerékpársportok Szövetségének
elnöke

MKSz Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzata

8. oldal

I. számú melléklet
Versenyengedély árak és eljárási díjak:
2006. február 15-ig leadott versenyengedély kérő lap esetén (vagy első licenszes versenyzők számára
év közben is):

’A’ kategóriás felnőtt versenyző: 5000.- Ft

’B’ kategóriás felnőtt versenyző: 2000.- Ft

’C’ kategóriás felnőtt versenyző: 2000.- Ft

U19 kategória részére: 1500.- Ft

U15 kategória részére: 1000.-Ft
A versenyzőket a 2005 évi szakági ranglista alapján a szakági szövetség sorolja kategóriákba.
Alapesetben minden versenyző ’B’ kategóriásnak minősül.
2006. március 15-ig leadott versenyengedély kérő lap esetén:

’A’ kategóriás felnőtt versenyző: 5500.- Ft

’B’ kategóriás felnőtt versenyző: 2500.- Ft

’C’ kategóriás felnőtt versenyző: 2500.- Ft

U19 kategória részére: 2000.- Ft

U15 kategória részére: 1500.-Ft
2006. március 15 után leadott versenyengedély kérő lap esetén:

’A’ kategóriás felnőtt versenyző: 6000.- Ft

’B’ kategóriás felnőtt versenyző: 3000.- Ft

’C’ kategóriás felnőtt versenyző: 3000.- Ft

U19 kategória részére: 2500.- Ft

U15 kategória részére: 2000.-Ft
Versenyengedély (licensz) elkészítésének ideje:

Február 15-ig leadott versenyengedély kérő lap esetén: két hét

Március 15-ig leadott versenyengedély kérő lap esetén: két hét

Március 15. után leadott versenyengedély kérő lap esetén: egy hét
Egyéb eljárási díjak:

Elvesztett versenyengedély pótlásának díja: 2000.- Ft.

Átigazolás eljárási díja: 5000.- Ft.
A nemzetközi, MKSz-utasbiztosítás ára

250.- Ft/fő/nap

Külföldi hivatalos út esetén kiváltása kötelező!

