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Terepakadályfutó és Akadálysport Szövetség

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Közgyűlés típusa: 2019/2. évi rendkívüli küldöttgyűlés

Időpontja: 2019. 11. 26. (kedd), 10.00 óra

Helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. BHSE irodaház

Jelenlevők: Mellékelt JELENLÉTI ÍV alapján

A  Közgyűlés  megállapítja,  hogy  a  Szövetség  elnöke  2019.  november  12.  napján  elküldte  a
tagegyesületek számára a közgyűlés meghívóját és tervezett napirendi pontjait. A Szövetség elnöke
továbbá előzetesen megküldte a tagegyesületek számára a következő dokumentumokat: (1) Belépési
Szabályzat (2) Működési Szabályzat (3) Technikai Szabályzat. 

A Közgyűlésen megjelent tagok száma a következő: 

- Aktuális taglétszám: 21

- Megjelent tagok száma: 10 rendes tag + 1 pártoló tag

- Szavazásra jogosult tagok száma: 11

Szavazásra jogosultak: 

1. GaborTeam SE: Zimányi Gábor
2. Honvéd Rákóczi SE: Dr. Szabó István 
3. Extreme Trail SE: Vitkai Elemér
4. Sport az Egészségért Egyesület: Fábián Miklós 
5. Mecsek Terepfutó és Akadálypálya Klub: Kovács Tibor
6. Honvéd Ezüstnyíl SE: Lendvai Gábor
7. Atomfutás SE: Schiffer István
8. PODIART SE: Stépán Zsolt
9. X2S Multisport Team: Tóth Viktor
10. HKSE: Rozina Tamás
11.  Brand Channel Kft: Tóth Tamás, mint pártolói tag

A Közgyűlés ennek alapján megállapítja, hogy az Alapszabály X/7. és 8. pontja szerint a Közgyűlés
határozatképes, mert azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt
vesz. 

2019/11/01. sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a következő személyeket: 

1



2019. 11. 26.

Levezető elnök: Stépán Zsolt, elnök

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Maklári-Papp Judit, Versenyzői Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv-hitelesítő 1: Bölcs Zoltán Jegyzőkönyv-hitelesítő 2: Szabó Nikolett

A Határozatot támogatók száma: 11 - A Határozatot ellenzők száma: 0 - Tartózkodott: 0

A  fentieknek  megfelelően  a  Közgyűlés  nyílt  szavazással,  egyhangúlag  elfogadta  a  jelen  pontban
meghatározott Közgyűlési Határozatot. 

A továbbiakban a  levezető elnök a  Közgyűlés  elé  terjeszti  a  közgyűlési  meghívóban meghirdetett
napirendi pontokat:

Előzmény:  

Levezető elnök kérdésére válaszolva, miszerint van-e egyéb napirendi pont a meghirdetetteken kívül,
a tagegyesületek nemleges választ adnak. Levezető elnök tájékoztatja az egyesületeket, hogy volt az
idén fegyelmi bizottsági  ügy – a fegyelmi bizottságot létre kell  hozni  majd.  Sportági  módosítások
miatt is szükség van erre, illetve versenyszervezői szempontból és versenyzői szempontból is voltak
olyan  problémák,  amiket  orvosolni  kell.   A  Szövetség  kéri,  hogy  az  érintett  egyesületek
kezdeményezzenek versenyzőkkel szemben eljárást – erre vissza fogunk térni. 

Jász-Kun Egyesület: nem teljesítették az Asz-ben foglat feltételeket (365 napon túli tagdíjelmaradás –
felszólító  levelekre nem történt reagálás).  Fel kell  szólítani  őket,  hogy a Szövetség megszünteti a
tagságukat, a versenyzőknek át kell igazolniuk.

1. napirendi pont – Új tagfelvételi kérelmek elfogadása, új tagok bemutatása

ÚJ  TAGFELVÉTELI  KÉRELEM  -  Yakuza  SE:  Horváth  András -  Hajsza-szervező,  a  Yakuza  SE  több
szakosztállyal  kb.  5  éve  létezik,  versenyszervezői  és  versenyző  tapasztalattal.  Levezető  elnök
tájékoztatja a közgyűlést, a Yakuza SE megküldte a Szövetség részére a szükséges dokumentumokat. 

BEMUTATKOZÁS - Sport az Egészségért Egyesület: Fábián Miklós -  5 éve üzemel, most alapítottak
akadályfutó szakosztályt, versenyszervező

BEMUTATKOZÁS – Mecsek Terepfutó és Akadálypálya Klub : Kovács Tibor – Család tulajdonában
van egy terület, egy működő lőtér jelenleg.  Military Games versenyt 2 éve szervezik. Év elején alakult
meg az egyesület, jövőre terv a tagtoborzás, versenyeket is szeretnének rendezni. Pécsi illetőségű. 

Az Elnökség tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a fentiek (és a beadott dokumentumok) alapján az
elnökség elfogadta a Yakuza SE tagfelvételi kérelmét.

2019/11/02. sz. Közgyűlési Határozat

A  Közgyűlés  megállapítja,  hogy  a  jelen  Közgyűlési  Határozat  meghozatalának  szempontjából  is
határozatképes az Alapszabály X/7. pontja alapján. 
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NAPIRENDI PONT 2. - Alapszabály módosítás

Sportági szövetség

Levezető  elnök  tájékoztatja  a  közgyűlést,  hogy  a  hazai  Szövetség  2016-alakult  meg,  es  3  éve  a
nemzetközi szövetség (FISO) tagja. Tejesült a 10 tagegyesület minimum, jelenleg 19 tagja van. 138
igazolt versenyzője van a Szövetségnek (100 a minimum). Előzetes információ alapján a Szövetség
megigényelheti a sportági szövetséggé válást a fentiek alapján. 

Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapszabály, Szövetség szervei

A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  az  elsőként  létrehozandó  dokumentum.  Induló  irat,  ez
folyamatosan bővülni fog az idők során. Vannak kötelező dolgok és egyéb szükséges, a szabályozásról
szóló paragrafusok. 

HOCRA  adatai:  TEFUTSZ  név  egy  korábbi  közgyűlésen  le  lett  cserélve  egy  nemzetközibb  névre:
HOCRA, így kerül beadásra a bíróságra. 

HOCRA jogállása – országos OCR Sport szövetség (beadás alatt)– innentől kezdve sportág. Kérdés
Fábián Miklós: mi a különbség a korábbi jogálláshoz képest? Stépán Zsolt: sportági szövetség csak egy
alakulhat országonként, emellett más nem alakulhat már meg ugyan ebben a sportágban. 

Szakmaigazgató:  Zimányi  Gábor,  Főtitkár:  választható,  jelenleg  nincs.  Jelenleg  a  partneri
megállapodáson kívül a Szövetségnek nincs bevétele, nem volt még állami támogatás. 

Fábián  Miklós:  mikor  válik  sportággá?  Rozina  Tamás:  3  hete  bejegyzésre  került  mint  sportág.
Február-március folyamán lesz ennek a hivatalos bejelentése. 4 feltétel van: FISO ebből 3-at már
teljesített, egy szavazás hiányzik még hozzá. Nemzetközi szinten 5 év kell ahhoz, hogy versenyeket
szervezhessen.   Tóth Viktor:  Olimpiai  sportág bejegyzésben is  az  utolsó fázisban vannak, 2028-as
olimpia a célzott  – 6 évvel előtte be kell, hogy jegyezzék mint sportág. Ez a nemzetközi szövetség
tájékoztatása értelmében formalitás. 

Rendes – rendkívüli küldöttgyűlés – Rendes évente 1x, rendkívüli gyűlés bármikor. Ki a küldöttgyűlés?
Aki szavazati joggal rendelkezik. Ez az Alapszabályban benne van. 

1  tagegyesülettől  1  személy  rendelkezik-e  szavazati  joggal?  Ez  legyen-e  benne  egyértelműen  az
Alapszabályban. Mikortól tag a tag?  Rozina Tamás:  Amint az erre jogosultsággal rendelkező szerv
elfogadja  tagként.  Stépán  Zsolt:  Hazai  Sportszövetségre  vonatkozó  szabályozások,  ebben  a
sorrendben: Sporttörvény, Alapszabály, SZMSZ. Küldöttgyűlés bármit belerakhat az ASZ-be, csak nincs
szükségszerűsége ha azt más szabályzat már tartalmazza (elég hivatkozni rá). 

Sztakó Attila: Honlapon legyen egyértelműen, egy adott időpillanatban kik a tagok.  Stépán Zsolt: Ez
fent van most is.  15 tag fent van most.  Rozina Tamás:  Elnökség dönt a tagfelvételről.  Az, hogy a
küldöttgyűlés is elfogadja, gesztus. 

SZMSZ  Elnökségi  hatáskör:  ügyvezető  alelnök  Rozina  Tamás.  Napi  szintű  ügyintézés  a  feladata.
Főtitkár kell-e? Az egy alkalmazott, jogokat és kötelezettségeket ki kell dolgozni. Egyelőre társadalmi
munka. Elnökségi hatáskörben van a szakmaigazgató és a főtitkár kinevezése is. 
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Ellenőrző  testület  -  felügyelő  bizottság.   Sztakó  Attila:  ugyanaz  legyen  a  neve  az  összes
dokumentumban. Új név: Országos OCR Sport Szövetség, OCR SZÖV. – ez lesz a hivatalos név, ha a
bíróság bejegyzi. Rozina Tamás: 2 fázisban megy a Sportági bejegyzés, a jelenlegi Alapszabály be van
adva,  sportági  szövetség  ezzel  tud  lenni.  Második  fázisban  igényeljük  meg  a  szakági  szövetség
státuszt, itt már előírtan kötelező bizottságok és szabályozások szerint kell működnie a Szövetségnek.
A külföldi világszövetségnél HOCRA néven van megjelenítve a Szövetség, ezt megjelenítheti bárki. 

Két  lépcsős  alapszabály-módosítás  van:  1.  most  be  van  adva,  a  2.  lesz  januárban.  Stépán  Zsolt:
SZMSZ-t mindenki értelmezze. Minden tagegyesület tegye meg majd észrevételeit – ezt átnézzük. 2.
fázisban kell csak beadni. 

Etikai szabályzat – ezt is véleményezze minden tagegyesület. Védi a tagokat, sportolókat, de egyben
szabályozza  is.  Minden  egyesület  kommunikálja  a  sportolói  felé.  Szövetség  a  tagegyesülettel
foglalkozik, az egyesület foglalkozik a sportolókkal. Akinek bármilyen problémája, mondandója van,
az elnökség felé vagy a versenyzői bizottság felé kommunikáljon, ne pedig ilyen-olyan fórumokon. 

OCR képviselők- társadalmi munka.  Olyan embereket keresünk, akik versenyeznek OCR sportban,
vállalják,  hogy a Szövetség által  megfogalmazott feltételeket (pl.  kijelölt hétvégi  képzés) teljesítik.
Horváth András: Kell civil, de mindenki most ezért ül itt, ide is kell ez a képzés. Stépán Zsolt: nekünk
kötelező ezt képviselni, minden megállapodás erről szól. Szövetség  elsődlegesen a tagegyesületek
felé  tud  kommunikálni,  a  versenyzők  felé  az  egyesületek  és  a  versenyzői  bizottság  adja  át  az
információkat, plusz az OCR képviselők. 

OCR képviselő: mit kell nyújtani neki és mit kell teljesíteni. Pillanatnyilag 15 képviselő jelentkezett.
Milyen eszközkészletet kapnak? OCR képviselők a versenyzői bizottság alá fognak tartozni. Fognak
kapni tájékoztató anyagot (képzés keretében), és a Szöv. által biztosított eszközöket. 

Belépési szabályzat 

Rozina Tamás: A-B-C-D kategória: versenyzők, versenyszervezők, mindkettő, pártolói tag. Akik már
tagok, nekik csak egy módosítás lesz, be kell majd jelölni a kategóriát. (Minden évben meg kell újítani
a tagkérelmet). Alapszabály tartalmazza, hogy minden ilyen tagnak egyenlő szavazati joga van. Ha
erre van javaslat, várják. 

Sztakó  Attila:  Promóciós  szerződés?  –  Mindenki  véleményezze.  Lendvai  Gábor:  legyen  előzetes
forduló, ahol ezeket át lehet beszélni előzetesen.  Rozina Tamás: Célja, egymás versenyeit közösen
promotálni,  megosztani  közösségi  médiában,  nem  egy  napra  szervezni  a  versenyeket.  Szövetség
célja: minél kevesebb, de minőségi OCR versenyt kell szervezni. Szakmai bizottság jelenleg: Rozina
Tamás és Lendvai Gábor, Szakmai igazgató: Zimányi Gábor. 

Bajnoki és kupafutamok részvételi és rendezési feltételei

Versenyzői kategóriák: Elit / AG / Basic – véleményt kérünk ide. Basic-nek nem kötelező OCR kártya,
versenyezhet. AG: OCR Kártya, kötelező egyesületi tagság. Elit: AG versenyző megigényelheti az elit
kategóriát,  egyesületi vezető jóváhagyása alapján.  OCR Képviselők feladata  lesz  többek között az
erről szóló tájékoztatás a versenyző felé.  
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Vita:  Országos  bajnoki  futamokról  beszélünk,  annak  vannak  bizonyos  minőségi  követelményei.  A
basic versenyzőnek is van büntető feladata. Kupafutam: basic versenyzőnél a szervező eldöntheti,
büntető nélkül futhat vagy választ büntetőt. Stépán Zsolt: Lehet akadályfutó versenyt rendezni, csak
nem lesz az országos bajnoki futam és kupafutam.  Utánpótlás nevelése a fontos. Szabályok kellenek.
Lesznek veszteségek, de sportággá kell válni. Országos bajnoki futamban elvileg külön kell az elit és az
AG futam. Az éves kártyaigénylésnél el kell dönteni, hogy melyik kategóriában kiván versenyezni a
bajnokságokon a versenyző – év közben nincs átjárási lehetőség. Az egyesület dönti el, hogy melyik
kategóriájú versenyző legyen. Versenyzői bizottság kiadja a támpontokat a versenyzőknek. A mostani
AG kategóriájú versenyzők lehetnek elitek jövőre. Ez az éves pontrendszer átrendezését is magával
vonja. Elit versenyző, kupafutamokon AG-ben tud indulni, OB futamokon csak Elitben. 

Rozina Tamás: Bizonyos szabályokat be kell tartani. 2022-re beadtuk az EB rendezési kérelmet. Ehhez
fel kell nőni. Bizonyos szintet meg kell ugrani. Ne a könnyebb ellenállás mentén haladjunk. Olimpián
egy kategória lesz, az elit. 

Vitkai  Elemér:  Utánpótlás,  gyerek-akadályokra  rá  kell  menni.  HOCRA annak a kvalifikációját  fogja
visszaigazolni, aki minden szempontból megfelel a nemzetközi szabályoknak, életkor szerint is. 

Január  31-ig  kell  leadni  az  OCR kártya  iránti igénylést  +  orvosi  igazolást.  Kártya  érvényessége  a
sportorvosi  igazoláshoz  kötött.  Kártya  lejáratakor  új  kártyát  kell  csinálni,  új  érvényességű
sportorvosival.  Legkésőbb 10 nappal  verseny előtt (vagy  a  nevezési  határidő lejártáig)  lehet OCR
kártyát igényelni. 

Átigazolás:  január  1-31.  Év  közben  átigazolás  csak  az  érintett  egyesületek  (mindkét  oldal)
jóváhagyásával lehetséges, és ebben az esetben a versenyző elveszíti az addig gyűjtött pontjait 

Alapszabály módosítás: OCR kártyája a versenyzőnek egyszerre csak egy egyesülettől lehet, amelyik
érvényes. Az egyesületek év közben is megállapodhatnak az átigazolástól, de az egyikből ki kell lépni
ahhoz, hogy a másikba belépjen. Ez egyesületi hatáskör, nem pedig szövetségi hatáskör. Szövetség:
január 31 utáni belépési kérelem esetén a Szövetség bekéri a mindkét fél (átadó, átvevő egyesület)
által aláírt, lepecsételt átigazolási dokumentumot. 

A  versenyzői  támogatást  a  Szövetségtől  a  versenyző  kapja,  az  egyesületén  keresztül  –  az  a
tagegyesület ahol épp a versenyző van. 

Akadályok  típusai –  Technikai  szabályzat  leírja,  hogy  melyik  futamban  hány  és  milyen  típusú
akadálynak  kell  lennie.  Nemzetközi  szabályozás  van  erre.  B  típusú  akadályok:  átlagos  akadályok,
ezeknek van technikai leírása, alap-paraméterek.  Lendvai Gábor: piktogram alapján nem tudsz egy
akadályt megcsinálni.  Horváth András:  egzakt követelményrendszert  kell  kitalálni,  hogy később se
legyen megkérdőjelezhető.  86 tagországból legalább 70 a Strong Viking akadályait használja az OCR
sportban. 

Fontos lesz: az akadály befogadóképessége. Indítás: van erre szabály?  Az is fontos, egy akadály hol
helyezkedik el a pálya során. Előírás: a verseny előtt meghatározott idővel nyilvánosságra kell hozni a
pályarajzot, illetve az akadályok 90%-át. Lehetnek olyan akadályok, amit nem kötelező megcsinálni a
basic futamban – pálya átszalagozása, de lehet külön basic pályát is csinálni

2020-as versenynaptár tervezet, javaslat
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Szervezési időpont javaslatok:

- Extreme Trail SE: május 2 és október 3. 
- Honvéd Ezüst Nyíl SE: április 18. Vulcan, szept. 5 vagy 26, MSR honvédségfüggő
- Running Warriors: május 9-10.
- Szentes: július 24-25 (OB), aug. 8-9 Sarud (bajnoksági futam?)
- Yakuza SE: áprilisban rövidpályás, Pannonhajsza: május 30-31, Nemzeti Hajsza nem lesz
- Sport az Egészségért Egyesület: május x ?, július 18 Lupa vagy június 10., Pákozd aug. 22-

23 vagy 29-30 egy 24 órás verseny

Május vége után szervezett verseny EB kvalifikációt nem jelent, VB kvalifikációt viszont igen.  Fábián
Miklós: Miért nem csinálunk közösen egy versenyt hamarabb? Március – áprilisban. 

Tagegyesületek írják  meg,  mikor  akarnak futamot rendezni,  milyen kategóriájút.  A Szövetség ezt
nyilvánosságra hozza december 31-ig. 

Hajsza rövidpályás verseny – ez is lehet kvalifikációs verseny. A ninja 100-hoz hasonlítható. 

Spartan versenyek regisztrációja már nyitva van. Ne legyen ütközés. (Nagykanizsa Spartan: április 4-
5.)

15.00 órakor jegyzőkönyv lezárva. A fenti jegyzőkönyvet az aláírásommal hitelesítem: 

Jegyzőkönyvvezető: __________________________________________________________________

Dr. Maklári-Papp Judit / Aláírás

Jegyzőkönyv-hitelesítő 1:______________________________________________________________

Bölcs Zoltán / Aláírás

Jegyzőkönyv-hitelesítő 2: ______________________________________________________________

Szabó Nikolett/ Aláírás
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