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MAGYAR KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG 
VERSENYSZABÁLYZATA 

 
 
1. Bevezető: 

 
1.1. A kerékpáros sportág fejlődése, a sportolók, sportvezetők, sportszervezetek biztonsága és 

egészségük megőrzése érdekében, a hatályos Sporttörvény 22.§ (1) a-b) valamint a 23.§ (1-a) 
és (3-4-5) pontjai alapján, valamint összhangban az MKSz Alapszabályával, a Szövetség 
szabályzatok kiadásával biztosítja a sportág rendeltetésszerű működését.  
 

1.2. Az MKSz jelen szabályzat létrehozásával elősegíti, hogy a szabályoknak megfelelően 
szervezett sportesemények hozzájáruljanak a sportág népszerűsítéséhez, mert az egyes 
versenyek évről-évre, magas színvonalon történő megszervezése nélkülözhetetlen a sportág 
stabilitásához és fejlődéséhez.  
 

1.3. A jelen szabályozás célja, hogy az MKSz keretein belül sportoló versenyzők az MKSz által 
felügyelt versenyeken a hatályos törvények, az MKSz és az UCI szabályainak megfelelően a 
Szövetség által elvárt feltételek között versenyezhessenek.  
 

1.4. Az MKSz megalkotja a jelen versenyszabályzatot, amelyben: 
- a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág versenyrendszerét,  
- e versenyrendszer alapján szervezi a sportág versenyeit,  
- meghatározza a kerékpársport hazai versenynaptárát, 
- meghatározza a versenyrendezés minimum feltételeit,  
- rendelkezik az érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzők élet, baleset és 

felelősség biztosításáról, valamint a versenyszervezők és versenybírók 
felelősségbiztosításáról, 

- érvényesíti a környezet- és természetvédelmi valamint a közbiztonsági követelményeket. 
 

1.5. Az MKSz összhangban a hatályos Sporttörvény 22.§ (2) c) pontjával a versenyszabályzatot 
megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben - az MKSz 
Fegyelmi szabályzatában, a Sporttörvényben és külön jogszabályban meghatározottak szerint 
- sportfegyelmi jogkört gyakorol.  

 
 

1.6. Magyarország területén kerékpárverseny az MKSz jelen szabályzatban meghatározott 
előírások, valamint az ide vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak szerint szervezhető.  

 
1.6.1. A részben vagy egészben közúton, a közúti forgalom fenntartása mellett megrendezésre 

kerülő versenyek vagy 100 fő résztvevő feletti túrák esetében a közúti forgalom fokozott 
veszélyt jelent a sportolók számára. Ezért az ilyen események rendőri és egyéb útvonal 
biztosítása különös figyelmet igényel. A sportolók és a versenyek biztonsága érdekében 
az ilyen eseményeket kizárólag az MKSz engedélyével és ellenőrzése mellett lehet 
megrendezni. Az előzetes és a helyszíni ellenőri feladatokat az MKSz által delegált 
versenyellenőr a jelen szabályzat 12. pontja alapján látja el 

 
 
2. Értelmező rendelkezések 

 
2.1. MKSz: Magyar Kerékpáros Szövetség (a sporttörvény által szakszövetségi jogosítványokkal 

rendelkező társadalmi szervezet) 
 

2.2. UCI: Nemzetközi Kerékpáros Szövetség  
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2.3. Versenyszabályzat: a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz 
közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe foglalt 
összessége. A Versenyszabályzat tartalmazza a versenyrendszerben részt vevő sportolókra, 
szervezőkre, sportszakemberekre vonatkozó szabályokat, előírásokat és a sportszövetség 
eljárásának szabályait is. 

 
2.3.1. A Versenyszabályzatot az UCI szabályok változásakor, de legalább naptári évenként 

felül kell vizsgálni. 
 

2.4. Kerékpárverseny: a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI), a Magyar Kerékpáros 
Szövetség által meghatározott szabályok szerint szervezett, sportteljesítményt mérő erőpróba, 
ahol hivatalos eredménylista készül.  

 
2.5. Kerékpáros szabadidős esemény: Ide tartoznak azok a szabadidős kerékpáros 

sportesemények, amelyek szerepelnek az MKSz naptárában, a részvétel ingyenes és nem 
hirdetnek eredményt. 
 

2.6. A versenyrendszerbe tartozik minden olyan sportesemény, amelyet az MKSz által 
összeállított éves versenynaptár tartalmaz.  
 

2.7. Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 
 

2.8. Sportszervezet: sportegyesület, sportiskolák, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítványok és a sportvállalkozások. 
 

2.9. Versenyző: az a sportoló, aki az MKSz által kiállított versenyengedéllyel (licence) 
rendelkezik. 

 
2.9.1. Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen 

folytat sporttevékenységet.  
 

2.9.2. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül. 
 

2.10. Sporttevékenység: A kerékpár sportágban sporttevékenységnek minősül a kerékpársport 
szabályai szerint, kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett 
testedzés. 

 
2.11. Versenynaptár: Az MKSz elnöksége által szakáganként elfogadott éves eseménynaptár, 

amely minden szakág minden olyan versenyét tartalmazza, amely megfelel az MKSz által 
támasztott követelményeknek és kérte felvételét a naptárba. Az egyes szakágak 
versenynaptárait az elnökség a szakágak javaslata alapján véglegesíti. A szakágak egyedi 
javaslata alapján a versenynaptárba év közben is be lehet kerülni. A naptárba kerülési 
időpontokat az MKSZ szakáganként külön szabályozhatja.  

 
2.12. Előzetes nemzetközi versenynaptár: Azon versenyek összesége, amelyeket az MKSZ 

javasol az UCI éves versenynaptárába. 
 

2.13. Versenyengedély (licenc): MKSz-től igényelhető, olyan sportolói igazolvány, amely a 
sportolót versenyen vagy versenyrendszerben való részvételre feljogosítja. 

 
2.14. Versenyszervező az a sportszervezet (jelen szabályzatban sportegyesület és 

sportvállalkozás), amely az MKSz versenynaptárban szereplő eseményt szervez.  
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2.15. Főszervező: a kerékpárverseny teljes körű lebonyolításáért felelős természetes személy – 
alapesetben a versenyszervező sportszervezet képviselője, vagy annak feladatait szerződésben 
átvállaló személy. Főszervező csak 18. életévét betöltött személy lehet.  

 
2.16. Versenyigazgató: a kerékpárversenyen a Főszervezővel együttműködő személy, aki a 

rendezvény lebonyolítása során a sportszakmai és versenybiztonsági ügyekért felel. A 
Versenyigazgató a Főszervezővel és a főbíróval közösen a szükséges információk begyűjtése 
alapján dönt a verseny elindításáról és szükség esetén a verseny felfüggesztéséről vagy 
megállításáról. A Versenyszervező döntése alapján a Főszervező és a Versenyigazgató 
ugyanazon személy is lehet. Versenyigazgató csak 18. életévét betöltött, érvényes licenc-szel 
rendelkező személy lehet.  

 
2.17. Versenyellenőr: Az MKSz által egy adott sporteseményre delegált, a verseny szervezésének 

alapvető feltételeit ellenőrző, és a megvalósítás színvonalát regisztráló bírói licenc-szel 
rendelkező sportszakember. A Versenyellenőrt az MKSz küldi. 

2.18. Versenybíróság: Az UCI és/vagy MKSz által küldött és/vagy jóváhagyott, a verseny 
sportszakmai lebonyolítását felügyelő személyek. A versenybírók feladata a helyezések 
eldöntése, és a szabályok betartatása. A versenybírók a UCI és MKSZ szabályzatai alapján 
végzik munkájukat. Az egyes eseményeken dolgozó versenybírók minimális létszámát és 
minimális díjazását az MKSZ vagy az UCI meghatározza, attól függően, hogy MKSZ vagy 
UCI versenyről van szó. Versenybíró csak versenybírói végzettséggel rendelkező személy 
lehet. A versenybíróságot a versenybíróság elnöke vezeti, aki tartja a kapcsolatot 
versenyigazgatóval és a versenyellenőrrel. 

 
2.19. Főbíró: A versenybíróság vezetője, a Versenybíróság Elnöke. 

 
2.20. Pályabíró (marsall): A főszervező által felkért természetes személy(ek) aki a pályán 

felügyeleti feladatot lát el. 
 
2.21. Versenyszezon: A kerékpársport versenyszezonja alapesetben az adott év március 1. és 

október 30. között zajlik, de a szakágak más naptári időszakot is meghatározhatnak.  
 
2.22. Korosztályok: A korosztályokat a jelen Versenyszabályzat mellékletében az MKSz 

határozza meg az egyes szakágra vonatkozóan, igazodva UCI rendelkezéseihez. Alapelv, hogy 
egy korosztály egy naptári évre, verseny szezonra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a 
sportoló melyik hónapban tartja a születésnapját. Az egyik évről a másikra áthúzódó 
versenyszezon (cyclo-cross) esetében a teljes szezont a világbajnokság naptári évéhez 
igazodva kell lebonyolítani.  

 
 
3. Versenyzők jogállása és kötelmei 

 
3.1. Versenyző jogállása lehet: hivatásos vagy amatőr vagy regisztrált.  
 
3.2. Amatőr versenyzők: 

 
Az amatőr versenyzők sportszervezeti tagsággal rendelkeznek vagy a sportszervezettel 
szerződésben állnak. Sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr versenyzőnek 
minősülhet. (A tanulói jogviszony szünetelése az amatőr versenyző versenyengedélyének 
érvényességét nem érinti.) 

 
3.2.1. A sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr versenyző megállapodnak a 

sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a 
Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a sport 
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
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3.2.2. A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, de 

legfeljebb 1 évre köthető. A sportszerződés egy versenyrendszer (bajnokság) 
időtartamára is köthető. 
 

3.2.3. 18. életévét még be nem töltött versenyzővel kötött sportszerződés csak a versenyző 
törvényes képviselőjének előzetes beleegyezésével válik érvényessé. 

3.2.4. A hazai, illetve nemzetközi pénzdíjas versenyen, továbbá hivatásos, vegyes (nyílt) és 
amatőr versenyrendszerben részt venni kívánó amatőr versenyzőnek érvényes 
versenyengedéllyel kell rendelkeznie, valamint sportorvosi vizsgálaton, illetve 
doppingvizsgálaton köteles részt venni. 

 
3.2.4.1. A versenyengedélyt az amatőr versenyző 

- sportegyesület tagjaként vagy 
- a sportegyesülettel, a sportvállalkozással, a jogi személy nonprofit gazdasági 
társaságként működő sportiskolával, az utánpótlás-nevelés fejlesztését 
végző alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló személyként vagy 

- a köznevelési típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló személyként 
kapja meg. 

 
3.2.4.2. A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr versenyző  

- a sportszervezetén vagy  
- azon az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványon keresztül, 

amellyel szerződéses jogviszonyban áll vagy  
- az iskolaként működő sportiskola tanulójaként, azon az oktatási 

intézményen keresztül, amellyel tanulói jogviszonyban áll vagy  
- a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő sportiskola 

sportolójaként azon a nonprofit gazdasági társaságon keresztül, amellyel 
szerződéses jogviszonyban áll nyújthatja be a sportszövetséghez.  

 
 

3.3. Hivatásos versenyzők 
 
3.3.1. A hivatásos versenyző – amennyiben törvény kivételt nem tesz — munkaszerződés vagy 

megbízási szerződés alapján jövedelemszerzési céllal fejti ki sporttevékenységét, 
feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként kerül 
kifizetésre. 
 

3.3.1.1. A hivatásos versenyzőnek a munkaviszony vagy megbízási jogviszony 
keretében kifejtett sporttevékenysége során történt balesete üzemi 
balesetnek minősül. A munkáltató vagy a megbízó köteles a hivatásos 
versenyző javára élet- és sportbaleset-biztosítást kötni.  

 
3.3.1.2. Hivatásos versenyengedély csak hivatásos versenyzői munkaszerződéssel 

vagy hivatásos versenyzői megbízási szerződéssel rendelkező versenyző 
részére állítható ki.  

 
3.3.1.3. A hivatásos versenyző a sportszervezettel kötött munkaszerződésben vagy 

megbízási szerződésben a jogviszony fennállásának időtartamára ruházza át 
sporttevékenységét a sportszervezetre. Ez a sportszervezet részéről a 
hivatásos versenyző igazolásának minősül, amelyet a sportszervezetnek a 
sportszövetség részére be kell jelentenie. A sportszövetség az igazolást 
nyilvántartásba veszi. Ezért a hivatásos versenyző a munkaszerződésben 
vagy a megbízási szerződésben megállapított külön ellenértékre tarthat 
igényt.  
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3.3.1.4. A munkaszerződés vagy a megbízási szerződés időtartamának lejártával, 

illetve a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés jogszerű megszűnése 
esetén e jog használati joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos versenyzőre. 
Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. 

 
3.3.1.5. Semmis az a szerződés, amely e jog, mint személyhez fűződő vagyoni értékű 

jog elidegenítésére vagy megterhelésére irányul. Ez a rendelkezés az amatőr 
versenyző versenyjogára is irányadó.  

 
3.3.2. A munkaszerződés vagy a megbízási szerződés fennállása alatt a versenyengedélyt 

megszerző sportszervezet — a hivatásos versenyző előzetes írásbeli hozzájárulásával — 
ezt a használati jogot ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezetre átruházhatja 
(átigazolás). A hozzájárulás megadásáért a hivatásos versenyző az átruházó 
sportszervezettől a megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat igényt. 
  

3.3.3. Az ideiglenes átigazolás a hivatásos versenyző munkaszerződését vagy megbízási 
szerződését nem érinti, azt az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak 
kell tekinteni. Végleges átigazolás esetén új munkaszerződést vagy megbízási szerződést 
kell kötni. 

 
3.3.4. A hazai, illetve nemzetközi pénzdíjas versenyen, továbbá hivatásos, vegyes (nyílt) és 

amatőr versenyrendszerben részt venni kívánó hivatásos versenyzőnek hivatásos 
versenyzői MKSz versenyzői engedéllyel kell rendelkeznie, továbbá sportorvosi 
vizsgálaton, illetve doppingvizsgálaton köteles részt venni. A versenyengedélyt az 
MKSz a hivatásos versenyző kérelmére adja ki. 
 

3.4. A versenyzők egyéb kötelességei: 
3.4.1. tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, aminek keretében 

tartózkodnia kell különösen: 
- doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 

tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy más, 
doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás 
kifejtésétől; 

- a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő 
befolyásolásától, a fogadási csalástól; 

- a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését veszélyeztető, a nézők 
viselkedését a sportrendezvény rendjének fenntartása szempontjából hátrányosan 
befolyásoló viselkedéstől tartózkodni 

3.4.2. sportorvosi alkalmassági vizsgálatokon való részvétel; 
3.4.3. a hazai és nemzetközi játék- és versenyszabályokat, valamint a sportággal kapcsolatos 

egyéb szabályokat betartani; 
3.4.4. más jogszabályokban, sportági szabályokban meghatározott doppingtilalmak betartása 

és a doppingvizsgálatokon való részvétel. 
 

3.5. A fenti kötelmek megszegése fegyelmi vétségnek minősül. 
 

4. Versenyrendszerben való részvételre vonatkozó követelmények: 
 
4.2. A hivatásos vagy a vegyes bajnokságban részt vevő sportszervezetekkel, illetve sportolókkal 

szemben támasztott követelmények: 
- érvényes versenyengedély 
- az MKSZ Alapszabályának és további szabályzatainak elfogadása 
- tudomásul veszi, hogy bekerül az MKSZ adatbázisába. 
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4.3. Amatőr versenyrendszerben (bajnokságban) az amatőr sportolók és sportegyesületek 
mellett hivatásos sportolók, illetve sportvállalkozások részvételének feltételei: 

- érvényes MKSZ versenyengedély, 
- az MKSZ Alapszabályának és további szabályzatainak elfogadása, 
- tudomásul veszi, hogy bekerül az MKSZ adatbázisába, 
- szakágvezetői engedély. 

 
4.4. A hivatásos, illetve a vegyes (nyílt) versenyrendszerben (bajnokságban) részt vevő 

sportszervezetek pénzügyi, adminisztratív, technikai és szakmai követelményei: 
- MKSZ tagság, 
- nincs köztartozása, 
- nincs tartozása MKSZ felé. 

 
 
5. Sportszakemberek jogállása, kötelmei 

 
5.1. A tisztességes játék elveinek (fair play) megfelelően felkészíteni a sportolókat. 

 
5.2. A hazai és nemzetközi játék- és versenyszabályokat. valamint a sportággal kapcsolatos egyéb 

szabályzatokat betartani és betartatni. 
 

5.3. A sportszakember sportszakmai tevékenységéért, a szakmai tevékenységéhez, valamint az 
általa felkészített sportolók által elért eredményekhez igazódó mértékben díjazásra jogosult, 
kivétel amennyiben a felek erre vonatkozó kifejezett megállapodása alapján a sportszakember 
szakmai tevékenységét térítésmentesen végzi. 

 
5.4. A sportszakember köteles részt venni MKSz által szervezett kötelező továbbképzésen. 

 
5.5. A sportszakember szakmai tevékenysége körében köteles tartózkodni többek között 

különösen: 
- a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint 

doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartások 
elkövetésétől; 

- a verseny eredményeinek, egyes részelemének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő 
befolyásolásától, a fogadási csalástól; 

- a verseny biztonságos megrendezését, annak rendjét veszélyeztető, hátrányosan befolyásoló 
magatartástól; 

- a verseny tisztességességét veszélyeztető tiltott magatartástól, felkínált előnyök 
elfogadásától. 

 
6. Sportszervezetek kötelezettségei 

 
6.1. Versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincsen 90 napnál régebbi, 

lejárt köztartozása.  
 

6.2. Nem vehet részt versenyrendszerben az a sportszervezet 
- amely végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt áll; 
- elhatározta feloszlását; vagy 
- amelynél végelszámolási eljárás indult. 

 
 

7. Illetékes szövetségek 
 
7.1. Nemzetközi kerékpárverseny szervezésére az MKSz javaslatára az UCI ad engedélyt. 

Nemzetközi versenynek minősül az a verseny, amely az UCI versenynaptárában szerepel. 
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7.2. Országos kerékpárverseny szervezésére szakági javaslat alapján az MKSz ad engedélyt.  

 
 
8. Versenyrendszer 

 
8.1. A kerékpársportok versenyrendszere vegyes, abban amatőr, valamint hivatásos sportolók 

egyaránt részt vehetnek. 
 
 
9. Versenykiírás  

 
9.1. A versenykiírásnak legalább tartalmaznia kell: 

- a verseny nevét, 
- a verseny időpontját, 
- a verseny kategóriáját, besorolását, 
- a résztvevők korosztályait, 
- a verseny helyszínét, útvonalát, 
- a verseny díjazását, 
- pénzdíj esetén annak összegét, az egyes helyezésekig lebontva, 
- a verseny időrendjét, 
- a nevezés feltételeit és a nevezési díjat, 
- a szervező sportszervezet nevét, címét, elérhetőségét, 
- a Főszervező nevét, elérhetőségét, 
- a Versenyigazgató nevét, elérhetőségét, 
- nyilatkozatot arról, hogy a verseny besorolása alapján az UCI és/vagy MKSZ szabályai 

szerint zajlik, 
- nyilatkozat a közlekedési szabályok betartásáról, 
- legközelebbi kórház neve, címe. 

 
9.2. A versenykiírást a verseny előtt legkésőbb 4 héttel közzé kell tenni a verseny honlapján. Késés 

esetén késedelmi díj számítható fel. 
 
 
10. A versenynaptár összeállításának módja 

 
10.1. Az MKSz a Szakágak által küldött adatok alapján országos éves versenynaptárt állít össze. 

Az éves versenynaptárba való bekerülés érdekében a szakágak a szervezőkkel egyeztetéseket 
folytatnak minden év november 30-ig. A Szakágvezetők által javasolt szakági versenynaptárak 
alapján az MKSz minden év december 20-ig hagyja jóvá a következő év versenynaptárát. 
Indokolt esetben a december 20-i határidőn túl is bekerülhet egy verseny a naptárba, a jelen 
szabályzat mellékletben szereplő pótdíj megfizetése esetén. A bejelentési határidők 
szakáganként ettől eltérhetnek.  

 
10.2. A versenyszervezői szándékot a versenybejelentő nyomtatványon vagy az MKSz honlapján 

(www.bringasport.hu) található, a szakágak speciális kérdései alapján összeállított felületen 
kell bejelenteni minden év november 30-ig (UCI kategória esetén június 1-ig). A bejelentésnek 
tartalmaznia kell:  

- a verseny nevét, 
- tervezett időpontját, 
- naptártorlódás esetén a második lehetséges időpontot 
- a verseny helyszínét 
- a szakág által meghatározott kategóriát, nemet és korosztályt 
- a szervező adatait:  
∙ név 
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∙ címe, elérhetősége 
∙ képviselő neve 
∙ kapcsolattartó neve, elérhetősége 

- verseny honlapját / vagy a rendező honlapját, ahol a versenykiírás elérhető 
- egyéb, az adatlapon szereplő kérdésekre adott válaszokat 
 

10.3. A versenynaptárba azok a kerékpárversenyek kerülhetnek, amelyek szervezői az MKSz-szel 
kötött szerződésben vállalják, hogy a sportág szabályait valamint a jelen versenyszabályzatban 
foglaltakat betartják, és a versenynaptárba kerülési díjat megfizették, igazolták, hogy az MKSz 
felé nincs rendezetlen tartozásuk. A versenyért, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos 
kötelezettségekért a sportszervezet és annak képviselője a Ptk. szerint felelősséggel tartozik.  

 
 
11. Szerződéskötés a versenyszervező és a Szövetség között 

 
11.1. A versenyszervező sportszervezet az MKSz-szel a szervezéssel kapcsolatban minden év 

február 28-ig (cyclo-cross esetében szeptember 1-ig) szerződést köt. Mintaszerződést a 
szabályzat melléklete tartalmazza. 

 
11.2. Magyar bajnokság és magyar kupafutam esetén a szerződésnek tartalmaznia kell a Szövetség 

és a Versenyszervező közötti vagyoni értékű jogok, reklámjogok megosztását is. 
 

11.3. A szervező kérésére lehetőség van több éves szerződés megkötésére is az MKSz valamint a 
szervező sportszervezet között.  

 
11.4. A szerződés része a Rendezői Felelősségvállaló Nyilatkozat, amelyben a szervező vállalja 

szabályok szerinti lebonyolítást, és a versenyszervezéssel kapcsolatos esetleges UCI vagy 
MKSz büntetések kifizetését, és elismeri az eseménnyel kapcsolatos teljes körű felelősségét. 
Megadja a jelen versenyszabályzatban meghatározott felelősök nevét és elérhetőségét 
(versenyigazgató, főszervező).  

 
 
12. Szövetségi igazolás kiadása 

 
12.1. Az MKSZ, mint illetékes Szövetség a szerződéssel egy időben igazolást adhat ki a 

versenyszervező kérésére, amellyel a versenyszervező igazolhatja a támogatói, szponzorai, az 
együttműködő önkormányzatok, közútkezelők, erdészetek, rendőrség, valamint minden 
illetékes hivatal és hatóság felé, hogy az adott esemény az MKSz szabályai szerint kerül 
megrendezésre.  

 
 
13. Versenyellenőr küldése 

 
13.1. A pontszerző versenyeken a Versenyellenőr szerepét a Főbíró látja el. Ezek: 

- Magyar Bajnokságok 
- Magyar Kupák 
- Ranglista versenyek. 

 
13.2. A Magyarországon rendezett UCI versenyeken a Versenyellenőr szerepét az egyik kijelölt 

MKSZ bíró látja el.  
 

13.3. Az MKSz minden további, a versenynaptárban szereplő eseményekre versenyellenőrt küld, 
akinek tiszteletdíját a sportesemény szervezője fizeti, kivéve ha MKSz és az esemény 
szervezője másként állapodnak meg.  
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13.4. A versenyellenőr a szakág által a versenynaptárban szereplő versenyre kiküldött szakértő, 
aki megfigyeli és ellenőrzi a sportági szabályok betartását, ellenőrzi, hogy a sportesemény 
megfelel-e az MKSz által elvárt biztonsági minimumfeltételeknek, valamint megfigyeli, és 
dokumentálja a szervezés színvonalát szervezők, a versenybírók, a sportolók és más 
közreműködők munkáját. 
 

13.5. Az MKSz legkésőbb a versenyt megelőző két hónappal kijelöli a versenyellenőrt, és erről 
értesti a szervezőt.  
 

13.6. A Versenyellenőr legkésőbb az esemény előtt 30 nappal bekéri a szervezőtől a hatósági 
engedélyeket vagy a hatóság által befogadott engedély kérelmeket, kivéve ha az esemény 
szervezője és MKSz között létrejött megállapodás másképp rendelkezik 
 

13.7. A Versenyellenőr verseny helyszínén meggyőződik róla, hogy 
- a helyszínen van-e megfelelő, előzetesen leegyeztetett létszámú rendőr, polgárőr, 

szervező, mentő.  
- rövid pályák esetén személyesen ellenőrzi a nyomvonalat, annak biztonsági 

kiépítettségét. (Ha a nagy távolságok miatt ez a teljes útvonalra nem lehetséges, úgy a 
rendelkezésére álló információk alapján készíti el a jegyzőkönyvet.) 

Amennyiben jelen pontban meghatározottak ellenőrzése alapján olyan súlyos hiányosságokat 
talál, amely a verseny biztonságos lebonyolítását veszélyezteti, úgy ezt bevezeti a 
jegyzőkönyvbe és jelzi a Versenybíróság Elnökének és a Főszervezőnek, akik ezen 
információk alapján döntést hoznak a rajtot illetően.  

 
13.8. A Versenyellenőr feladata a verseny után: a Versenyellenőr a versenyt követően a 

tapasztalatai alapján jegyzőkönyvet készít, amelyben értékeli a verseny szervezési, 
szolgáltatási színvonalát a szakág által előre meghatározott szempontok szerint (célkapu, 
dobogó, wc, parkoló, stb…). Az értékelés, minősítés befolyásolhatja a következő évi 
naptárban a verseny besorolását, kategóriáját.  
 

13.9. Az MKSz a Versenybíróság által készített jegyzőkönyv alapján súlyos hiba, szabálytalanság 
esetén figyelmeztetéssel, vagy pénzbüntetéssel sújthatja a vétkes sportvezetőt vagy sportolót. 
A pénzbüntetést az MKSz számára kell megfizetni.  
 

13.10. A versenyellenőr napidíját, utazását és ellátását (több napos verseny esetén a szállását is) az 
MKSz biztosítja abban az esetben, ha a Versenyellenőr nem dolgozik Versenybíróként is a 
versenyen. Ha Versenybíróként is dolgozik, akkor rá is a Versenybírói Szabályzat vonatkozik.  

 
 
14. A versenyek és a versenyek szervezőinek védelme 

 
14.1. A versenynaptárba bejelentett versenyek és szervezőik folyamatos védettséget kapnak az 

MKSz-től addig, amíg az MKSz és az UCI szabályai szerint bonyolítják le a versenyeket, és a 
jelen versenyszabályzatot betartják.  
 

14.2. Az MKSz versenynaptár összeállítása során, az előző évi MKSz versenynaptár alapján 
védettséget élvez*:  

- a verseny szervezője,  
- a verseny neve,  
- a verseny időpontja az adott helyszínen,  

*Ez alól kivételt képez, ha a bejegyzett szervező nem „saját jogon”, hanem megbízás alapján 
végzi a szervezői tevékenységét.  

 
14.3. A védettség jelentése: az MKSz nem vesz fel a versenynaptárába olyan új eseményt, amely: 
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- vagy neve azonos, hasonló vagy összetéveszthető egy korábbi, a versenynaptárban már 
szereplő esemény nevével, 

- vagy időpontjában és helyszínében összetéveszthető egy korábbi, a versenynaptárban 
már szereplő eseménnyel, 

- vagy más okból súlyosan sérti egy korábbi, a versenynaptárban már szereplő esemény 
érdekeit. 

 
14.4. A védettség a szabályoknak megfelelő szervezés esetén folyamatos, évről évre megújuló. 

Amennyiben egy, a versenynaptárban korábban szereplő verseny egy (1) évben nem kerül 
megrendezésre, de a naptárbekerülési díj megfizetésre került úgy a következő évben még a 
védelem fennáll a szervező felé. Vagyis azonos nevű eseménnyel más szervezőt nem jegyez 
be az MKSz a versenynaptárba. Ez alól kivétel, ha az eredeti szervező külön, írásban lemond 
szervezési jogáról.  
 

14.5. Amennyiben az eredeti szervező az utolsó sikeres versenyt követő második évben sem kíván 
a szervezés jogával élni, úgy a jelentkező szervezők közül pályázat útján az MKSz választ új 
szervezőt az adott versenyre.  
 

14.6. A védettséget elveszíti az a verseny és versenyszervező: 
 

14.6.1. Aki/amely nem fizeti meg az MKSz számára a versenynaptárba kerülési díjat. 
 

14.6.2. Aki/amely súlyosan vét az MKSz és az UCI szabályai vagy más törvények, 
rendeletek ellen. 
 

14.6.3. Nem tartja be a versenyrendezői szerződésben foglaltakat. 
 

 
15. Magyar Bajnokság / területi bajnokság 

 
15.1. Az MKSz az UCI ajánlásának megfelelő időpontban szervezi meg az adott szakág vagy 

versenyszám Magyar Bajnokságát. Magyar Bajnoki cím minden, az UCI által elismert 
versenyszámban adható. A szakágak javaslatára, az MKSZ jóváhagyását követően más 
versenyszámokban is adható magyar bajnoki cím. Jelen szabályzat melléklete tartalmazza 
azon versenyszámokat, amelyekben az MKSz magyar bajnokot hirdet.  
 

15.2. Egy adott versenyszámban, egy adott korosztályban, egy évben csak egy Magyar Bajnoki 
cím adható ki.  
 
15.2.1. Magyar Bajnokság díjkiosztóján kötelező átadni a bajnoki mezeket a meghatározott 

korcsoportokban 
 

15.2.2. A nemzeti himnusz lejátszásával kell rangot adni az eseménynek.  
 

15.3. Magyar Bajnokságot az MKSz-szel a Magyar Bajnokság szervezésére megbízási 
szerződéssel rendelkező sportszervezet szervezhet.  
 

15.4. A Magyar Bajnokságon azokban a versenyszámokban és kategóriákban ahol Magyar 
Bajnoki cím szerezhető csak versenyengedéllyel rendelkező versenyző indulhat.  
 

15.5. A területi (megyei) bajnokság kiírására, szervezésére, a területi (megyei) kerékpáros 
szövetség, annak hiányában az MKSz megbízásából a területi bajnokság szervezésére 
megbízási szerződéssel rendelkező sportszervezet jogosult.  
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16. Versenyruházat, bajnoki mezek: 
 
16.1. A bajnoki mezek viselésére az UCI szabályok vonatkoznak. A Magyar Bajnokságon bajnoki 

mez viselése nem megengedett.  
 

16.2. A galléron és a mez ujján lévő trikolor csíkot a volt bajnokok viselhetik, miután elvesztették 
a bajnoki címüket, az UCI szabályok szerint.  
 

16.3. A Magyar Bajnoki vagy a válogatott mezre hasonlító csapatmezek használata az MKSz 
versenyrendszerében nem megengedett. 
 

16.4. Díjkiosztón kerékpáros ruházatban, csapatmezben (vagy az egyéb szabályok szerinti 
mezben) és zárt cipőben kell megjelenni. A kerékpárját csak az első helyezett viheti a 
dobogóhoz. 
 

16.5. A versenyzők a verseny során csak saját csapatuk mezét vagy a szabályzatok szerint 
megengedett egyéb mezt viselhetik.  
 

16.6. A csapatok a csapatmezeken bármilyen céget, terméket vagy szolgáltatást reklámozhatnak - 
kivéve a Sporttörvényben meghatározott, egészségre káros termékeket, szolgáltatásokat - az 
UCI szabályokat figyelembe véve  
 

16.7. Az MKSz versenynaptárban szereplő eseményeken a közerkölcsöt sértő ruházat viselése 
nem megengedett.  
 

16.8. Minden versenyzőnek figyelnie kell arra, hogy az általa használt eszközök (kerékpár a hozzá 
tartozó alkatrészekkel, fejvédő, ruházat,) minőségükkel, anyagukkal és kivitelezésükkel ne 
jelentsenek veszélyt önmagára és más versenyzőkre nézve. 
 

16.9. Fejvédő viselése becsatolva a pályabejáráson, edzésen és a versenyen is kötelező. A 
fejvédőnek vagy a DIN, vagy az ANSI nemzetközi szabványoknak meg kell felelnie. 
 

16.10. Rádió vagy bármilyen távolsági kommunikációs eszköz használata a versenyzőknek a 
verseny időtartama alatt tilos. 
 

16.11. A versenyzőnek a versenyzés közben média eszköz (mobiltelefon, zenelejátszó, hangrögzítő 
eszköz) használata nem engedélyezett.  
 

16.12. Képrögzítő eszköz használata az UCI szabályai szerint. 
 
 
17. Magyar Kupa 

 
17.1. Az MKSz szakágai az illetékességi körükben meghatározhatják azon kerékpárversenyek 

körét, amelyeket a szakági Magyar Kupa-sorozat versenyei közé emelnek.  
 

17.2. A szakágak a Magyar Kupa-sorozat versenyeire speciális szabályokat is kidolgozhatnak. 
 

17.3. A szakágak minden évben összetett eredményt hirdetnek (Magyar Kupa győztes) a magyar 
kupa sorozat eredményei alapján. Az eredményszámítás módját a szakágak határozzák meg. 
 

 
18. Versenykategóriák 
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18.1. A szakágak az illetékességi körükben meghatározhatják az egyes kerékpárversenyek 
kategóriáit (pl. I., II., III. kategória).  

 
19. Ranglista 

 
19.1. Az MKSz szakágai a maguk által meghatározott és a szezon első versenyét megelőzően 

közzétett szempontok alapján alakítják ki a sportolók éves korcsoportonkénti ranglistáját.  
 

19.2. A ranglistába minden, az UCI, az MKSz és az UCI más tagszervezeteinek versenynaptárában 
szereplő esemény beleszámít(ható). Az egyes versenyeken elért eredményeket a versenyek 
kategóriája alapján egy, a verseny értékét is jelző szorzó-számmal kell a ranglistába bevezetni.  

 
19.2.1. A szorzószámok meghatározásánál cél, hogy a felnőtt és a nemzetközi események 

magasabb pontértéket jelentsenek.  
 

19.3. Az egyes szakágak versenyszámok szerinti bontásban a sportolók egész éves eredményei 
alapján korcsoportonkénti összetett eredményt hirdetnek (Ranglista győztes). 

 
 
20. Felelősség- és balesetbiztosítás a versenyeken 

 
20.1. A versenynaptárba tartozó események teljes körű, harmadik fél felé is érvényesíthető 

felelősségbiztosítását az MKSz biztosítja.    
 

20.2. A felelősségbiztosítás fedezetét a versenynaptárba kerülési díj tartalmazza, amelyet a 
versenyszervezőnek a szerződéskötésig kell befizetnie az MKSz számlájára. A 
versenynaptárba kerülési díjat minden évben az MKSz Elnöksége határozza meg.  
 

20.3. A versenyek biztosítási csomagja balesetbiztosítást nem tartalmaz! 
 

20.4. A sportolók és sportszakemberek hazai és nemzetközi balesetbiztosításának és 
felelősségbiztosításának részleteit az Igazolási és átigazolási szabályzat tartalmazza. 

 
 
21. Útvonal biztosítás a versenyeken 

 
21.1. A közúton, vagy erdei utakon megrendezésre kerülő versenyeket mindig az engedélyben 

szereplő módon, a közlekedési szabályok (KRESZ) betartásával kell megrendezni. Erre a 
versenykiírásban fel kell hívni a sportolók, sportvezetők figyelmét. 

 
21.2. Zárt pályának csak azok az útvonalak tekinthetők, ahol a Versenyszervező vagy a 

megbízásából eljáró személyek a verseny ideje alatt korlátozzák az útvonalra vonatkozólag a 
gyalogos és/vagy közúti forgalmat. Zárt pályán a KRESZ szabályaitól eltérően is lehet 
versenyezni. 

 
21.3. A Versenyszervező feladata, hogy a sportolók testi épségének és a verseny tisztaságának 

megőrzése érdekében részleges útvonal-biztosítással teremtse meg a balesetmentes versenyzés 
lehetőségét.  

 
21.4. Azokon a részben vagy egészben közúton történő szabadidős eseményeken, melyeken a 

rendező nevezési vagy részvételi díjat szed is kötelező feltétel a rendőri biztosítás. 
 
21.5. A részben vagy egészben közútön történő verseny és/vagy szabadidős események általános 

útvonal-biztosítási tervét melléklet tartalmazza. 
 



MKSz versenyszabályzat – 2017.   

Oldal 13 / 14 
 

 
22. Egészségügyi biztosítás a versenyeken 

 
22.1. A szervező köteles a sporteseményhez megfelelő orvosi ellátást biztosítani. E nélkül a verseny 

nem indítható el. 
22.1.1.1. Szabadtéri kerékpárverseny nem indítható el legalább egy mentőautó és 

szakértő mentő-személyzet jelenléte nélkül.  
 

22.2. 500 főt meghaladó nevezői létszám esetén egy „esetkocsi” és egy szállító mentőautó jelenléte 
szükséges.  

 
22.3. Nagy létszámú eseményen a mentőjárművek mellett javasolt egészségügyi sátor felállítása is 

a célterületen.  
 
22.4. Lakott területtől távoli versenyen is biztosítani kell az esetleges sérült szállítását, akár az 

erdőből is.  
 
22.5. A szervező felelőssége meghatározni az adott esemény egészségügyi biztosításában résztvevő 

személyek és járművek számát.  
 
22.6. A mentő egységek összeállításánál figyelembeveendő szempont, hogy sérült(ek) elszállítása 

esetén a verseny orvosi biztosítás nélkül nem maradhat.   
 
22.7. 5/2006 (II. 7.) EüM rendelet szabályozza a mentést végző járművek személyzetét és 

összetételét.  
 
 
23. Környezet és természetvédelem 

 
23.1. A versenyek szervezői és résztvevői kötelesek mindent megtenni a természet megóvása a 

környezet védelme érdekében.  
 
23.2. A szervezőknek az érintett hatóságok engedélyeiben meghatározott környezet- és 

természetvédelmi szabályokat különös figyelemmel kell teljesíteniük.  
 

 
24. Vagyoni értékű jogok hasznosítása a versenyeken 

 
24.1. A vagyoni értékű jogok hasznosításáról az MKSz külön szabályzata rendelkezik. Vitás 

kérdésekben az ott szabályozottak az irányadóak. (Versenyek reklámfelületei, kereskedelmi 
és reklámjogok a versenyek helyszínén, stb.) 

 
24.2. A vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló MKSz szabályzatot a szakágak kiegészíthetik a 

szakág sajátosságainak megfelelően. A szakági kiegészítések nem mondhatnak ellent az 
MKSz szabályzat alapelveivel és szándékával. 

 
 
Záró rendelkezések: 
Jelen szabályzatot az MKSz elnöksége 2017. április 5.-i ülésén elfogadta (2017.04.05. 4. számú 
határozat), amely szerint a szabályzat 2017. május 1. napján lép hatályba.  
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A szakágak a mellékletek elkészítésére 2017. április 30.-ig kapnak haladékot. 
 
Mellékletek 

 
Jelen versenyszabályzat mellékletei:  
 
1.a. Versenynaptárba kerülési és egyéb, a Versenyszabályzatban szereplő díjak 
1.b. Magyar Bajnoki versenyszámok szakáganként 
1.c. Verseny bejelentő formanyomtatvány – szakáganként 
1.d. Mintaszerződés az MKSZ és a Versenyszervető között kötendő szerződéshez. 
1.e. A részben vagy egészben közútön történő verseny és/vagy szabadidős események általános 

útvonal-biztosítási terve 
1.f. Versenyszabályok. A szakágak magyar nyelvű versenyszabályait a szakágak az UCI szabályok 

alapján készítik el, és csatolják a jelen Versenyszabályzathoz. A szakági szabályok egyes 
indokolt esetben eltérhetnek a nemzetközi szövetség (UCI) szabályaitól azzal a kitétellel, hogy 
a nemzetközi szabályoktól való eltérést jelezni kell - azon pontokban, melyek esetében az UCI 
csak javasol és a Nemzeti Szövetségekre hagyja a döntést. Amennyiben ellentmondás 
mutatkozik a szakági és az MKSZ szabályzat között, úgy automatikusan az MKSZ szabályai 
az érvényesek. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a MKSZ és az UCI szabályzat között, 
úgy automatikusan az UCI szabályai az érvényesek. 
A szakági versenyszabályokban kell meghatározni a korcsoportok számát is. 
1.f.i.1. Országúti versenyszabályok  
1.f.i.2. Pálya versenyszabályok 
1.f.i.3. Cyclo-cross versenyszabályok 
1.f.i.4. XC versenyszabályok 
1.f.i.5. DH versenyszabályok 
1.f.i.6. 4x versenyszabályok 
1.f.i.7. Enduro versenyszabályok 
1.f.i.8. BMX versenyszabályok 
1.f.i.9. Triál versenyszabályok 
1.f.i.10. Terem versenyszabályok 
1.f.i.11. Melléklet a versenyengedély kiváltásáról 
 


