
VERSENYENGEDÉLY IGÉNYLŐ NYOMTATVÁNY 
Magyar Kerékpáros Szövetség – 1011 Budapest, Bem rakpart 26. – licenc@bringasport.hu 

 

MKSZ ADATOK (a Magyar Kerékpáros Szövetség tölti ki) 

UCI ID  Versenyengedély száma  

EGYESÜLET ADATAI (hivatalos név a bírósági bejegyzés alapján, az eredménylistán a csapatnév szerepel) 

Hivatalos név VÁGTA MULTISPORT CLUB Csapatnév VÁGTA MULTISPORT CLUB 

SPORTOLÓ ADATAI 

Vezetéknév vezetéknév Keresztnév keresztnév 

Állampolgárság állampolgárság Anyja neve anyja neve 

Születési hely születési hely Születési idő 1900.01.01 

Irányítószám irányítószám Település település 

Közterület neve utca, tér, stb. Házszám házszám, emelet, ajtó stb. 

E-mail cím minta@email.hu Telefonszám (20) 123-5678 

Vész esetén értesítendő (név, telefonszám): név, telefonszám 

TOVÁBBI ADATOK 

Elit kategóriában kíván versenyezni? 
Amennyiben nem saját korosztályában kíván versenyezni. 

IGEN ☐ NEM ☐ 

TRIÁL szakágban kíván versenyezni? 
Sajátosságai miatt a vonatkozó kategória nem kerül rá a licenc kártyára. 

IGEN ☐ NEM ☐ 

Versenyző státusza főállású, hivatalos sportoló? 
Főállású, hivatásos sportoló csak az a versenyző lehet, aki 
jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen végzi a tevékenységét! 

IGEN ☐ NEM ☐ 

Elsősorban milyen szakágban kíván versenyezni? szakág 

Kártya formában kérem a versenyengedélyt? 
A versenyengedély elektronikusan kerül kiküldésre a megadott e-mail 
címre, de továbbra is lehetőség van kártya formátumban kérni! 

IGEN ☐ NEM ☐ 

Amennyiben nem elektronikus licencet kér igényli a kártya 
postázását? 
A versenyengedély átvehető az MKSZ Irodában, de továbbra is lehetőség 
van a kártya kártya postázására! 

IGEN ☐ NEM ☐ 

 

Tudomásul veszem, hogy versenyengedélyem külföldön csak az Magyar Kerékpáros Szövetség utasbiztosítás élesítésével együtt érvényes. Ennek 

érdekében a biztosítást az indulás előtt minimum 48 órával klubom vezetője a Magyar Kerékpáros Szövetség honlapján megrendeli. 

Tudomásul veszem, hogy az MKSZ és az UCI szabályainak be nem tartása vagy figyelmen kívül hagyása büntetést von maga után, amely az 

engedélyem visszavonását is eredményezheti. A WADA és MACS doppingszabályzását elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom. 

Elfogadom, hogy az MKSZ a megadott adataimat tárolja és kapcsolattartásra használja. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.  

KLUB VERSENYZŐ 

Dátum:  
 

Dátum:  
 

képviselő aláírása versenyző aláírása 

P.H.  

 


