
 

Az Országos OCR Sport Szövetség (HOCRA) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

Jóváhagyta a HOCRA Elnöksége a 4/2019 11.19.) számú határozatával.  

A szabályzat 2019.11.19-től hatályos  

 

A HOCRA Alapszabály (a továbbiakban: ASZ) 3.§ (2) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban SZMSZ) a következőkben állapítja meg:  

I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1.§  

HOCRA adatai  

(1) HOCRA képviselője: Elnök  

(2) HOCRA székhelye: 2624 Szokolya, Dózsa György út 32. 

(3) HOCRA iroda: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. BHSE irodaház, II. em. 38. 

(4) HOCRA elérhetőségei: e-mail cím: info@ocrsport.hu, web: www.ocrsport.hu 

(5)  HOCRA Fővárosi Törvényszéki nyilvántartási száma: 13-02-0007283; a HOCRA Fővárosi 

Törvényszéki lajstromszáma: 37.Pk.60.198/2017/6. 

 

2.§  

HOCRA jogállása  

Az Országos OCR Sport Szövetség (a továbbiakban Szövetség) a Nemzetközi OCR Sport Szövetség (FISO) 

Alapszabályában, a Polgári Törvénykönyvben és a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban 

Stv.) meghatározott, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (a továbbiakban Civil törvény) szerint működő, az OCR sport 

sportág feladatainak kizárólagos ellátására, tagjai (sportszervezetek) érdekvédelmére és a részükre való 

szolgáltatásokra, sportversenyek rendezésére, valamint a nemzetközi kapcsolatok ápolására létrehozott, 

jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező, közhasznú sportági országos szakszövetség.  

 

3.§  

Az SZMSZ hatálya  

(1) Az SZMSZ hatálya kiterjed a HOCRA-ra, az ASZ szerinti szerveire (szervezeti egységeire) és 

tisztségviselőire, továbbá a HOCRA munkavállalóira, ill. a HOCRA-val munkavégzésére irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személyekre, szervezetekre.  

 

II.  

HOCRA SZERVEZETE; SZAKMAI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE; TISZTSÉGVISELŐK 

FELADAT ÉS HATÁRKÖRE  

 



 

4.§  

HOCRA szervezetének felépítése  

(1) A HOCRA szervei:  

 

a) A Szövetség legfőbb szerve: küldöttgyűlés  

b) A HOCRA közvetlenül a küldöttgyűlésnek felelős szervei:  

- Szövetség ügyintéző/képviseleti szerve: Elnökség  

- Szövetség Felügyelő szerve: Felügyelő Bizottság 

c) A HOCRA Fegyelmi Bizottsága  

d) Az elnöksége döntésétől függően a HOCRA szakmai bizottsága(i)  

 

(2) A Szövetség küldöttgyűlés által választott vezető tisztségviselői:  

a) Elnök  

b) Ügyvezető alelnökök (1 fő)  

c) Felügyelő Bizottság Elnöke  

d) Felügyelő Bizottság tagok (2 fő)  

 

(3) A Szövetség elnöksége által választott tisztségviselői:  

a) Szakmai igazgató 

 

A HOCRA szervei  

5.§  

Küldöttgyűlés  

(1) A HOCRA legfőbb szerve a tagok képviselőiből (küldötteiből) álló küldöttgyűlés. A küldöttgyűlésre 

vonatkozó szabályokat az ASZ X. fejezete tartalmazza.  

(2) Az ASZ 10.§ (4,5,6) bekezdéseiben foglaltakból következően a HOCRA évi rendes küldöttgyűlést 

(továbbiakban küldöttgyűlés), az évi rendes küldöttgyűlés időpontjától eltérő időpontban megtartásra 

kerülő küldöttgyűlést (továbbiakban: évközi küldöttgyűlés) valamint rendkívüli küldöttgyűlést jogosult 

tartani.  

 (5) Küldöttgyűlés összehívása:  

a) A küldöttgyűlés összehívására az elnökség jogosult.  

b) A küldöttgyűlést minden év május 31-ig kell megtartani. Évközi küldöttgyűlést, az ASZ X. § (4,5,6) 

bekezdéseiben foglaltak alapján az elnökség bármikor és, bármely napirenddel jogosult összehívni.  

 



 

6.§  

Elnökség  

(1) A HOCRA ügyintéző/képviseleti szerve az elnökség. Az elnökség működésére, feladataira és hatásköreire 

vonatkozó főbb szabályokat az ASZ X.§ (13,14,15) bekezdései tartalmazza.  

 

Az elnökség működése:  

(1) Az elnökség részére az ügyvezető alelnök féléves üléstervet készít. Az ülésterv tartalmazza az ülések 

tervezett időpontját.  

(2) Az elnökség lehetőség szerint az üléstervben meghatározott időpontokban ülésezik.  

(3) Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti le. Távollétében a megbízott alelnök helyettesíti.  

(4) A meghívót úgy kell kiküldeni, hogy az elnökségi tagok, az állandó résztvevők, és a meghívottak a 

napirendet - a tárgyalandó anyagok írásos anyagjaival együtt - legalább egy héttel az ülés időpontja előtt 

megkapják.  

(5) Az ülés határozatképes, ha a működő elnökség legalább 50%-a + 1 fő jelen van (a működő elnökség 

fogalmába nem tartozik az, aki elnökségi tagságát bizonyos időre indokkal felfüggeszti).  

7.§  

Az elnök hatásköre az elnökségi ülések között  

Az elnökségi ülések közötti időszakban az elnök az ASZ alapján jár el a következők szerint:  

a) a Szövetség képviseletében köteles a testületi határozatokat (közgyűlés, elnökség) betartani, azoktól 

csak kedvezőbb döntés esetén térhet el;  

b) a testületi határozatok végrehajtása érdekében bármikor ellenőrizheti az iroda munkáját, utasíthatja a az 

Ügyvezetőt ;  

c) a szövetségi testületek és bizottságok üléseiről az iroda köteles tájékoztatni az elnököt, aki az üléseken 

bármikor részt vehet;  

 

8.§  

Felügyelő Bizottság (FB) 

(1) Az Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) működésére, feladat- és hatásköreire vonatkozó főbb 

szabályokat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. CLXXV. tv., a sportról szóló 2004. évi I. tv. és az ASZ X. fejezete tartalmazza.  

(2) Az FB további hatásköre, feladatai:  

a) az FB ellenőrzi a Szövetség működési rendjét, különös tekintettel a gazdálkodásra.  

i. A Szövetség vezetésének ellenőrzési körében az FB a HOCRA vezető tisztségviselőitől, tisztségviselőitől és 

munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a Szövetség könyveit és iratait megvizsgálja illetve 

szakértővel megvizsgáltatja.  

ii. Az FB elnöke köteles a közgyűlés előtt az FB tevékenységéről szóló beszámoló keretében véleményezni a 

számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.  



iii. Az FB előző pont alatti beszámolójában megfogalmazott véleménye nélkül a jelentésről és a mérlegről 

határozat nem hozható.  

b) Az FB tagjai a küldöttgyűlésen jelen lehetnek és felszólalhatnak.  

 

c) Az FB elnöke indokolt esetben eljárást kezdeményezhet a törvényességi felügyeletet gyakorló 

ügyészségnél a törvényes működés helyreállítása céljából.  

d) Az FB feladatai ellátásához - az elnökség előzetes hozzájárulásával - a Szövetség költségére szakértőt 

vehet igénybe –.  

e) A Szövetség alkalmazásában álló vezető tisztségviselőkkel kötendő ügyleteknél a Szövetséget az FB 

kijelölt tagja képviseli.  

(3) Az Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége:  

a) Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. 

Az FB tagját az e tisztséghez kapcsolódó tevékenységi körbe tartozó személy, vagy szervezet képviselője 

nem utasíthatja.  

b) Ha az FB tag az éves munka 50 százalékában – igazolt betegség, vagy hivatalos külföldi kiküldetés 

kivételével – csak elfoglaltságra hivatkozva, vagy indok nélkül nem vesz részt, úgy e tisztségből 

visszahívható.  

(4) Az Felügyelő Bizottság működése:  

a) Az FB a Szövetség munkaszervezete útján szervezi meg tevékenységét.  

b) Az FB évente munkatervet állít össze, amelyben rendelkezik rendes üléseinek előrelátható napirendi 

pontjairól.  

c) Az FB iratait elkülönítetten kell kezelni és őrizni, határozatait évente újrakezdett emelkedő 

számsorrendbe kell nyilvántartani.  

d) Az FB tagjai megbízatásukkal kapcsolatban tudomásukra jutott bármilyen adat, tényismeret tekintetében 

titoktartási kötelezettséggel tartoznak, kivéve az elnökségi tagokkal és a közgyűléssel szemben, és ezen 

kötelezettségük a megbízatás megszűnését követő öt éven át fennáll.  

e) Az Felügyelő Bizottság ülése jelentési kötelezettséggel tartozik az Szövetség elnöksége felé 

 

9. §  

A HOCRA Fegyelmi Bizottsága és Etikai Szabályzata 

(1) A HOCRA Fegyelmi Bizottság összetételét, működését és eljárási rendjét az elnökség által elfogadásra 

kerülő Fegyelmi Szabályzat határozza meg.  

(2) Fegyelmi Bizottság tagjai: 

Elnök: Mindenkori Szövetség ügyvezető alelnöke 

Tagok: A Szövetség elnöksége által delegált (felkért) személyek, melyek az adott fegyelmi ügy által kerülnek 

kijelölésre. 

(3) A Bizottság feladatköre: 

Indokolt esetben értesíti a Szövetség elnökségét fegyelmi vétségről és megvizsgálja a normasértésben 

érintett(ek) felelősségét, a felelősséget enyhítő vagy súlyosbító körülményeket; 



a felelősség mértékét, az enyhítő és súlyosbító körülményeket figyelembe véve kiszabja a fegyelmi 

büntetést; 

olyan esetekben, amikor a normasértés körülményeinek feltárása szabálysértési- vagy büntetőeljárásban 

történik, a bizottság megvárja, amíg az illetékes szervek állapítják meg a személyi felelősséget, és azután 

hoz döntést a fegyelmi büntetésről; 

a döntéseket többségi nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

(4) Etikai Szabályzat 

A tagszervezetek és sportoló felelőssége, kötelezettsége 

(i) Az ASZ rendelkezéseinek értelmében, a tagszervezet köteles betartani/betartatni 

a HOCRA szabályzataiban foglaltakat. 

(ii) A sportegyesület és a szakosztály vezetőinek sport tevékenységhez, illetve sportágához kapcsolódó 

versenyszabályzat betartása minden sportoló (versenyző) számára kötelező. 

(iii) A Sportoló köteles az általa képviselt eseményen (hazai és nemzetközi versenyen) a 
tőle elvárható különleges gondossággal részt venni, és sportegyesületét és sportágát (Szövetségét) az 
alapvető lojalitási szempontok figyelembevételével képviselni. 

Nem megfelelő viselkedés, kommunikáció esetén a versenyző fegyelmi bizottság elé állítható licensze 

felfüggeszthető. 

 

 

10. §  

A HOCRA Szakmai Bizottsága 

(1) Bizottság feladata: 

(i) A bizottság saját hatáskörében határozatot hozhat. A bizottság határozata az elnökség határozatával 

nem lehet ellentétes.  

A bizottság által létrehozott (esetlegesen módosított) technikai és versenyszabályzat felügyelete és annak 

betartatása. 

A Bizottság határozatait, szabályzatait minden esetben a Szövetség elnöksége hagyhatja jóvá. 

(ii) A szakmai bizottság létszáma legalább 3 (három) fő. A bizottság tagjait a HOCRA elnöksége választja meg 

és hívja vissza. A bizottság(ok) tagja(i) legfeljebb 4 (négy) évre választhatók meg. A tagság a tag 

lemondásával, halálával szűnik meg, illetve a delegált tag esetében visszahívással is megszüntethető. A 

lemondott tag helyére a HOCRA elnöksége a lemondástól számított 60 (hatvan) napon belül új tagot 

delegál.  

(iii) Bizottság tagjai:  

- Elnök 

- 2 fő tag 

 A bizottság üléstervét maga állapítja meg. Bizottsági ülést kell összehívni, ha azt a bizottság elnöke, vagy 2 

(két) tagja együttesen az ok és a cél megjelölésével indítványozza.  

A bizottságok ügyviteli és adminisztrációs feladatait a bizottságok elnöke (vezetője) látja el, és a bizottság 

határozataival kapcsolatos döntéseket a Szövetség elnöksége felé köteles terjeszteni. 

 



11.§  

A HOCRA Bizottságai 

Létrehozás, megszüntetés, felfüggesztés   

(1) A HOCRA bizottságainak működését az elnökség felfüggesztheti. Amennyiben a felfüggesztett bizottság 

a funkcióját tartósan nem tölti be, az ezzel ellenkező elnökségi döntésig működéséből felfüggesztettnek kell 

tekinteni.  

 

 

12. §  

Versenyzői Bizottság 

(1) A Versenyzői Bizottság tagjait a HOCRA elnöksége egy évre választja meg.  

(2) A Versenyzői Bizottság feladata, hogy a regionális, illetve országos szervezete irányításával – a 

mindenkori hatályos OCR sportág szabályai maradéktalan betartása mellett – segítse a Magyarország 

területén megrendezésre kerülő OCR sportág versenyeinek (kupafutamok, bajnokságok) kommunikációját, 

a versenyzők hiteles tájékoztatása és a versenyekkel kapcsolatos visszajelzések kezelése. 

(3) A Bizottság ügyviteli és adminisztrációs feladatait a bizottságok elnöke (vezetője) látja el, és 

észrevételeivel kapcsolatos döntéseket a Szövetség elnöksége felé köteles terjeszteni. 

 (4) A Versenyzői Bizottság működési rendjét - az elnökség működésére vonatkozó szabályok figyelembe 

vételével maga alakítja ki.  

 

 

IV. 

13.§  

A HOCRA TAGSÁGI VISZONYAI  

Tagfelvétel, melyet a Tagszervezeti Belépési Szabályzat határoz meg; 

(1) A HOCRA tagjai az ASZ V.§ meghatározott szervezetek lehetnek. Tagfelvétel kérdésében az elnökség 

dönt. A tagsági jogviszony keletkezésére és megszűnésére az ASZ 6,7.§ szakasza irányadóak.  

(2) A tagfelvételi kérelmet a HOCRA elnökségéhez kell benyújtani, amely kérelem tartalmazza a kérelmező 

tagfelvételre irányuló kifejezett kérelmét, illetve a kérelmező arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy 

a kérelmező a HOCRA ASZ-át és további működési szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el és a 

Belépési (csatlakozási) szabályzatot aláírásával elfogadja. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező által 

kitöltött erre rendszeresített formanyomtatványt (adatlap), mely a HOCRA honlapjáról letölthető. A 

tagfelvételi kérelmet és mellékletét eredeti példányban és a kérelmező által szabályszerűen aláírva kell 

benyújtani.  

Szükséges dokumentumok: 

- Belépési Nyilatkozat (aláírva, lepecsételve) 

- Aláírási címpéldány (Tagszervezet képviselője) 

- Szervezeti bírósági kivonat (végzés) 

- NAV 0-s igazolás ( vagy Köztartozás mentességi igazolás) 

(3) A tagfelvételi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az elnökség dönt. 



V.  

14.§  

JOGORVOSLAT  

A küldöttgyűlés és az elnökség határozata elleni jogorvoslat  

(1) Az elnökség határozatát jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz illetve a HOCRA ASZ-nek vagy 

egyéb szabályzatának megsértésére hivatkozással a küldöttgyűléshez intézett fellebbezéssel lehet írásban 

megtámadni a sérelmezett határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. A fellebbezést a 

küldöttgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell előterjeszteni.  

(2) A küldöttgyűlés határozatát a Fővárosi Törvényszék előtt lehet megtámadni.  

(3) A HOCRA bármely szervének törvénysértő határozata esetén a Fővárosi Főügyészséghez lehet fordulni.  

 

 

VI. 

15.§  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

Jelen szabályzatot az Országos OCR Sport Szövetség elnöksége a 4/2019 11.19. számú határozatával 

fogadta el, és az elfogadását követően azonnal hatályba lép.  

 

 


