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A MAGYARORSZÁGI OCR  SPORT SZÖVETSÉG 
ALAPSZABÁLYA 

 
 

Elhatározva a Magyarországi OCR Sport Szövetség létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek, 
valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi 
tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát: 
 
                                                                           I. Általános rendelkezések 
 
1.§ 

(1) A Magyarországi OCR Sport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Nemzetközi OCR 

Szövetség ((Federation Internationale de sports d’Obstacles (World OCR)) alapszabályában és a 
sportról szóló 2004. évi I. Törvényben (továbbiakban: Sporttörvény) meghatározott, a World OCR  
által  regisztrált tagként nyilvántartott, az OCR sportág feladatainak ellátására ( a sportágban 
sportversenyek szervezésére, a tagjai érdekvédelmére, valamint a sportág nemzetközi 
kapcsolatainak lebonyolítására) létrehozott, az e sportágban működő sportszervezetek által 
megalapított, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező sportági szövetség, mely 
jogi személy.  
 
(2) A Szövetség közhasznú szervezetként működő civil szervezet. A Szövetség a közhasznú 
tevékenysége során a Sporttörvény 22. §-ában meghatározott állami közfeladatokat látja el. A 
Szövetség tevékenysége a civil tv. 2. § 19. és 20. pontja pontját figyelembe véve, a Sporttörvényben 
meghatározott állami közfeladatok ellátására tekintettel közhasznú tevékenységnek minősül. A 
Szövetség olyan közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a fentiekben meghatározott 
közhasznú feladatokat látja el, valamint a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a szükséges társadalmi 
támogatottsága kimutatható. A Szövetség a közhasznú tevékenysége során a Sporttörvény 49. § b, 
c, d, e f, k, l, m, n pontjaiban meghatározott állami feladatok és Sporttörvény 55. § (1) a,b ,d 
pontjaiban, és  a (3) bekezdés a-d, és f, pontjaiban meghatározott helyi önkormányzati feladatok - 
figyelemmel a Sporttörvény  22. § (1) bekezdésében meghatározott alapvető sportági szövetségi 
feladatokra – ellátásában működik közre. 
 
(3) A Szövetség az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza. 
 
(4) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
 (5) A Szövetségre mint sportági szövetségre és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jogi személyekre és egyesületekre vonatkozó 
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szabályait (a továbbiakban: civil tv., illetve Ptk.), kell a Sporttörvényben meghatározott 
eltérésekkel alkalmazni.  
 

(6) Nyilvántartásba vételét követően a Szövetség szerepel a Budapest Környéki Törvényszék 

sportági Szövetségek nyilvántartásában a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályainak megfelelően, és 
alapszabályán kívül rendelkezik a sporttörvényben meghatározott, illetve külön jogszabályokban 
megállapított, a sportági Szövetségek részére kötelezővé tett szabályzatokkal. 
 
(7) Alkalmazni kell a Szövetségre a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályait is. 
 
(8) A Szövetség regisztrált tagja a Nemzetközi OCR Szövetségnek ((Federation Internationale de 
sports d’Obstacles (World OCR)) amelynek alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára 
nézve kötelezőnek ismeri el.  
 
 

II. 
A Szövetség adatai 

2.§ 

1. A Szövetség neve: Magyarországi OCR  Sport Szövetség 

 
2. A Szövetség rövidített elnevezése: MOSSZ. 
 
3. A Szövetség székhelye: 2624 Szokolya, Dózsa György út 32. 
 
4. A Szövetség alapító tagjainak nevét, székhelyét és képviselőjét tartalmazó tagnévsor az 

alapszabály 1. 2. számú mellékletét képezi. 
 
5. Az OCR sport körébe tartozik a sportág nemzetközi szövetsége (Federation Internationale de sports 

d’Obstacles (Wolrd OCR)) által meghatározott sporttevékenységek összessége melyek lényege 
akadályok leküzdése meghatározott keretek között. 

 
6.       A szövetség honlapjának címe: http://ocrsport.hu 
7. A Szövetség Logója: 
 

 
 
8. A Szövetség idegen nevű elnevezése: Hungarian OCR Sports Federation (HOCRA) 
 
9. A Szövetség működési területe: Magyarország 
 
10. A Szövetség alapítási éve: 2017. 
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III. 
A Szövetség célja, feladatai, tevékenysége 

 
3.§ 
 
(1) A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi az 1.§-ban meghatározott 
sportágban (OCR) folyó közhasznú tevékenységet, közreműködik a Sporttörvényben és az egyéb 
jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és 
tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.  
 
(2) A Szövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség 
tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti. 
 
4.§ 
 
(1) A szövetség alapvető feladata: 
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, 
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e 
versenyrendszer alapján szervezni a sportág felnőtt és utánpótlás versenyrendszerét, elemezni és 
korszerűsíteni azt (megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát), meghatározni a 
sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, 
c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág részvételét a 
nemzetközi sportkapcsolatokban, 
d) működtetni a sportág válogatott kereteit, képviselni a Szövetségen keresztül Magyarországot a 
nemzetközi sportrendezvényeken, 
e) elősegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 
f) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés 
fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról, 
g) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a többi sportszövetség, illetve más egyesületek, 
szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben, 
h) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a 
tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek képzését 
és továbbképzését, 
i) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 
végrehajtásáról,  
j) a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához előzetes 
hozzájárulást kiadni, 
k) engedélyezni a Szövetség által jóváhagyott hazai és nemzetközi versenynaptár alapján a 
sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt;  
l)  a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően ellenőrizni az OCR sportág versenyrendszerében 
szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos 
lebonyolítását, 
m) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi 
megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés. 
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(2) A szövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, 
illetve a jogszabályokban meghatározott további feladatokat. Ennek keretében különösen: 
a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, 
versenyzési engedélyük megadásával, valamint minősítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 
b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség 
által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők 
Magyarországon történő versenyzéséhez, 
c) kiadja a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol, 
d) érvényesíti a doppingtilalmat, a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények 
és módszerek tilalmának betartását ellenőrzi; fellép a sportmozgalomban ható valamennyi káros 
jelenség ellen, 
e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos 
sportági követelményeket és sportszakmai feltételeket 
f) közreműködés  a sportszakemberek képzésében, továbbképzésében (versenybírók képzésének 
és továbbképzésének szervezése, a versenybírók minősítése), 
g) szponzorálási és más kereskedelmi, valamint vagyoni értékű jogok hasznosításával összefüggő 
szerződések megkötése a sportág céljainak elérése érdekében,  
h) közreműködés a tagok közötti viták rendezésében,  
i) a sportágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása, a sportágban 
folyó szakmai munka figyelemmel kísérése és elősegítése; 
j) hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése, terjesztése, továbbá 
közreműködés a sportág színvonalemelését segítő tudományos kutatómunkában; 
k) felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben;  
l) a sportág központi nyilvántartásának vezetése; 
m) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás az országos szövetség vagyonával és szükség 
szerint vállalkozási tevékenység kifejtése; 
n) az OCR sportágban elláthatja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait,  
o) az OCR sportágban ellátja a szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is, 
p) hozzájárul a Magyarországon lebonyolításra kerülő OCR sportesemények szervezéséhez, 
megrendezéséhez, figyelemmel a Sportról szóló 2004. évi I. Törvény 65.§ (4) bekezdésében 
foglaltakra, 
q) ellátja az etikai, gyermekvédelmi, képesítési és sportegészségügyi, valamint egyéb 
szabályzataiban meghatározott feladatokat. 
 
(3) A sportág céljainak elérése érdekében a szövetség – stratégiai fejlesztési céljaival összhangban 
- szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köthet, ideértve – a Sporttörvény 36-37. §-ában 
meghatározott módon – a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok 
hasznosítását is. 
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(4) Az OCR sportág rendeltetésszerű működése érdekében - a külön jogszabályokban előírt más 
szabályzatok mellett - a szövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő szabályzatokkal 
rendelkezik: 

a) versenyszabályzat, 
b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a versenyzők 

sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai előírásokat is, 
c) sportfegyelmi szabályzat, 
d) doppingszabályzat, 
e) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 

szabályzat, 
f) gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások e 

törvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami 
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormány rendeletnek megfelelő 
felhasználására vonatkozó előírásokat is, 

g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat, 
   h) etikai és gyermekvédelmi szabályzat, 
   i) sportegészségügyi szabályzat, amely tartalmazza különösen a sportsérülések megelőzésére, a 
sportegészségügyi ellátás biztosítására és a sportbiztosításra vonatkozó sportági előírásokat is. 

 
 
(5) A Szövetség kizárólag azokat a – Magyarországon megrendezett versenyekre vonatkozó - 
versenyjegyzőkönyveket és korcsoportos ranglistákat, valamint egyéb sportszakmai kiadványokat 
ismeri el a magyar OCR sport hivatalos dokumentumainak, amelyeket a Szövetség szakmai 
bizottsága hitelesített. 
 
(6) A Szövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az Szövetség 
tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti.  
 
(7) A Szövetség a szabályzatait a honlapján (www.ocrsport.hu) közzéteszi. 
 
(8) A magyar válogatott kerethez tartozó – állami, illetve szövetségi támogatásban részesülő 
versenyzők, illetőleg a válogatottnál alkalmazásban (jogviszonyban) álló sportszakemberek 
kötelesek az adott állami szerv  illetőleg a szövetség részéről megállapított támogatás 
felhasználására vonatkozó szabályokat mindenkor betartani, és külön megállapodásban 
kötelezettséget vállalni arra, hogy a támogatás nyújtásának időszakában nem távoznak külföldre, 
illetőleg külföldre távozásuk esetén a részükre nyújtott állami, szövetségi támogatás 
visszafizetésére kötelezettséget vállalnak. 
 
 
(9) A Szövetség a sportágában ellát szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat. Ennek 
keretében különösen: 
a) véleményt ad a természetvédelemmel, az oktatással, a vidék-/területfejlesztéssel, valamint a 
turizmussal összefüggő sportági kérdésekben, 
d) közreműködik a sportág szabadidős sporttevékenységéhez kapcsolódó sajátos útvonalak– így 
különösen a turista útvonalak és erdei utak karbantartásában, fejlesztésében, és tájékoztatást ad, 
ezek rendeltetésszerű használatára, kiemelten a természetvédelem és megóvás tekintetében, 
e) szakképzést tart – különös figyelemmel az utánpótlás nevelés tekintetében. 
 

http://www.ocrsport.hu/
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III. 

A Szövetség tagsága  
 

5.§ 
 
A Szövetség tagja lehet minden olyan sportegyesület (ideértve a Sporttörvény 15. §-ában 
meghatározott sportiskolákat és iskolai sportköröket és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítványokat, illetve sportiskolákat is), valamint a Sporttörvény szerinti sportvállalkozás, amely 
részt vesz a sportági versenyrendszerben, (a továbbiakban együtt: sportszervezet) feltéve, hogy a 
Szövetség Alapszabályát elfogadja.  
 
 
 
 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 

6.§ 
 
(1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.  
 
(2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, jogutód nélküli megszűnéssel 
vagy a sportágban a sporttevékenység befejezésével, illetve a tagdíjfizetési kötelezettség 1 évnél 
hosszabb időtartamú, -igazolhatóan átvett, a jogkövetkezményeket tartalmazó, a teljesítésre 
megfelelő határidőt engedő- felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén törléssel, az elnökség 
határozata alapján szűnik meg. Ha a tag nem felel meg az alapszabályban rögzített feltételeknek, 
a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról 
a Szövetség közgyűlése dönt. 
(3) A tagfelvétel kérdésében Szövetség elnöksége – írásbeli kérelemre a kérelem beérkezéstől 
számított 30 napon - írásban határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen, a kézbesítéstől 
számított 30 napon belül a Szövetség közgyűléséhez írásban lehet fellebbezni. A fellebbezést a 
következő közgyűlés tárgyalni köteles.  
 

 
7.§ 
 
(1) A tagsági jogviszonyát a tag a Szövetség elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez 
történő megérkezése napján szűnik meg. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején 
keletkezett kötelezettségei alól. 

 
(2) A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott, a fegyelmi szabályzatban 
meghatározott joghátrányként lehet alkalmazni. A Szövetségből csak az a tag zárható ki, aki a 
Szövetség alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan, vagy ismételten megsértette. A 
kizárásra irányuló eljárást bármely tag vagy a szövetség bármely szerve kezdeményezheti. A 
kizárási eljárást az elnökség folytatja le. 
 
(3) A Kizárásra irányuló eljárásban az eljárás alá vont tagot dokumentálhatóan értesíteni kell az 
erre vonatkozó eljárás megindításáról és részére lehetőséget kell adni, hogy jogi képviselőt 
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vehessen igénybe. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés 
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.  Az ülésen a tag a törvényes képviselő 
mellett, illetve helyett meghatalmazott képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását 
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia 
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától 
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.  A 
kizárásra irányuló eljárás, illetőleg a fegyelmi eljárás során, mind az eljárás kezdeményezésére 
vonatkozó, mind az eljárás során hozott érdemi, és az eljárást lezáró határozatot írásban, az átvétel 
igazolására alkalmas módon (ajánlott és tértivevényes postai küldeményként, illetve igazolt 
személyes átvétel útján) közölni kell az érintett személlyel. Biztosítani kell az eljárás alá vont 
személy számára, hogy védekezését az eljárás során szóban és írásban előterjeszthesse.  A kizárást 
kimondó határozat ellen az eljárás alá vont tag képviselője a határozat kézhezvételétől számított 
15 napon belül írásban fellebbezéssel élhet a Szövetség közgyűléséhez.  A fellebbezés beérkezését 
követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 60 napon belüli időpontra össze kell hívnia 
a rendkívüli közgyűlést.  Erre a közgyűlésre az eljárás alá vont tag képviselőjét meg kell hívni. A 
közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak 
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett 
taggal. 

 
(4) A sportszervezet tagságát az elnökség határozatban megszünteti, amennyiben sportegyesület 
esetén a sportágban működő szakosztályát megszünteti, vagy más sportegyesület részére átadja. 
 
     

 
8.§ 
 
(1) A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni. . A tagok személyére vonatkozó adatok nem 
nyilvánosak. 
 

(2) A Szövetség a sportoló sporttevékenysége feltételeinek és a sportág rendeltetésszerű 
működésének biztosítása, a sportág versenyrendszerének és versenyeinek szervezése, a nemzeti 
válogatott keretek működtetése és a sportolók nemzetközi sporteseményeken való részvétele 
érdekében kezeli a sportolók Sporttörvény 3. § (3) bekezdés a)–f) pontja szerinti adatait. 

 

(3) A Szövetség a sportolók egészségének védelme érdekében, a Sporttörvény 3. § (4) bekezdése 
végrehajtásához kezeli a sportoló sportegészségügyi ellenőrzésének adatait tartalmazó 
sportorvosi engedély vagy a Sporttörvény 3. § (4) bekezdés szerinti háziorvosi igazolás tartalmát. 

 

(4) A Szövetség az (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat a versenyengedély nyilvántartásának 
időtartama alatt, valamint a rajtengedély kiadásától számított négy évig kezeli. 

 
 
(5) A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 20.000,- Ft, amelyet 

a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 
8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 20. napjáig kell egy összegben, a 
Szövetség házipénztárába vagy a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 



8 
 

 A Szövetség megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének 
évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 
napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 20. napjáig köteles a szövetség 
házipénztárába vagy a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 
9.§ 
 
(1) A Szövetség tagjának jogai:  

a) meghatalmazottja (képviselője) útján szavazhat a közgyűlésen illetőleg jogosult a közgyűlés 
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, 

b) a meghatalmazott (képviselő) választhat és választható a Szövetség szerveibe vagy 
tisztségeire, 

c) észrevételeket, javaslatokat tehet a Szövetség és a sportág működésével kapcsolatban; 
d) ajánlásokat tehet a Szövetséget, A Szövetség szerveit, tisztségviselőit és a sportágat érintő 

egyéb kérdések megtárgyalására,  
e) tájékoztatást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről, továbbá betekinthet a Szövetség 

irataiba, amennyiben az nem sérti más tag személyiségi jogait és jogos érdekeit, 
f) jogosult a szövetség tevékenységében részt venni, a szövetség szolgáltatásait igénybe venni 

 
(2) A tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője 
útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű 
magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés 
kezdetén átadni. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal 
rendelkezik. 

 
 
(3) A Szövetség tagjának kötelezettségei:  

a) az ocr sport valamennyi szintjén a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése 
érdekében cselekvés, 

b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által 
hozott határozatoknak a betartása, 

c) a sportág népszerűsítése, 
d) a tagdíj  esedékességi határidőben történő fizetése, 
e) a sportág versenyrendszerében történő részvétel, 
f) Köteles székhelyének, továbbá képviselője lakcímének megváltozását, illetőleg egyéb 

lényeges adatának a megváltozását az adatváltozást követő 8 napon belül az elnökséghez 
bejelenteni. 

 
(4) A Szövetség tagja, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a 
tagok vagy a Szövetség szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat 
jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. 

 
(5) A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül 
lehet keresetet indítani a Szövetség ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy 
a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, 
jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat 
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meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes 
fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.  
 
  
(6) A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség 
tevékenységét. 
 
 
 
 

IV. 
10.§ 
(1) A Szövetség szervei:  

a) a közgyűlés 
b) az Elnökség 
c) a Felügyelő Bizottság 
d) a Jogi és Fegyelmi Bizottság  
e) a Sportszakmai Bizottságok: 

- OCR Szakmai Bizottság  
- Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság   

 
 (2) A Szövetség tisztségviselői: 

a) az elnök (vezető tisztségviselő) 
b) az  ügyvezető alelnök (vezető tisztségviselő) 
c) az elnökségi tag (vezető tisztségviselő) 
d) a Felügyelő Bizottság elnöke (tisztségviselő) 
 e)  a Felügyelő Bizottság tagjai ( tisztségviselők) 

 
 

V.  

A Szövetség közgyűlése 
 

A közgyűlés összehívása 
 

11.§ 
 
(1) A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. A Közgyűlést legalább 
évenként egy alkalommal össze kell hívni. Időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy 
hónappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről 
és a beterjesztett javaslatokról a szavazásra jogosultakat írásban (postai vagy elektronikus 
levélben) –az átvétel igazolására alkalmas módon- meghívó megküldésével értesítenie kell. A 
részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a Közgyűlés helyéről és időpontjáról a 
hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A Közgyűlésre a Szövetség 
Elnöksége a részvételre jogosultakon kívül másokat is meghívhat. 
A közgyűlési napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 
(2) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek.  
 



10 
 

(3) A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlés a 

megnyitását és a határozatképesség megállapítását követően egyszerű többségi szavazással 

levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. 

(4) A Szövetség tagjainak legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig írásban be kell jelenteniük a 
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottsághoz azt a személyt, aki Őket – alakszerű 
meghatalmazás birtokában - képviseli, és a szavazati jogot gyakorolja.  
 
(5) A Szövetség a közgyűlését a székhelyéül szolgáló épületben tartja, kivéve amikor az Elnökség a 

meghívóban a Szövetség székhelyén kívüli helyszínt határoz meg. A tag –képviselője útján- 
jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

 
(6) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen a részvételre jogosultak tagok képviselői) háromnegyede jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához. 
 
(7) A közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 
kivéve, a 12.§ (3) bekezdésében meghatározott napirend kiegészítés esetét, illetve ha valamennyi 
részvételre jogosult (tag képviselője) háromnegyede jelen van a közgyűlésen és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 
(8) A (6) és (7) bekezdésekben foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy 
megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának 
időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított 
harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.  
 
 

 
A Közgyűlés határozatképessége 

 
12.§ 
 
(1) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.  
 A közgyűlés határozatképességét minden érdemi határozat meghozatala előtt vizsgálni kell. Ha 
egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
 
(2) Ha a Közgyűlés eredeti időpontban határozatképtelen, a Közgyűlést 30 napon belül ismételten 
össze kell hívni. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban 
előre tájékoztatják. 
 
(3) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és a Szövetség szervei az 
elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolása mellett. A napirend 
kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelmet 
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az Elnökség elutasítja, vagy nem dönt róla, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 

A Közgyűlés napirendje 
 

13.§ 
 
(1) A Közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé.  
 
(2) A Szövetség rendes Közgyűlésének az alábbi napirendeket kell tartalmaznia:  

a) az elnökség tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló jóváhagyása, a  
mérleg és a közhasznúsági  melléklet elfogadása, 

b) a Szövetség éves szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása, 
c) a Felügyelő Bizottság beszámolója, 
d) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 

 
(3) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az Elnökség a tagnak - kérelmére - 
köteles felvilágosítást adni. 
 
 

A Közgyűlés hatásköre 
 

14.§ 
 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
a) az alapszabály megállapítása, illetve módosítása, 
b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás), a 
közhasznúsági melléklet, valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása, 
d) az elnökség évi beszámolójának elfogadása, 
e)  az éves költségvetés megállapítása, 
f) a szövetség elnökének, az ügyvezető alelnöknek, az elnökség további tagjának, a felügyelő 
bizottság (ellenőrző testület) elnökének és tagjainak, megválasztása, illetve visszahívása, 
g) a szövetség más szövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása, 
h) a szövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása, 
i) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló döntés, 
j) a szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról, 
k) a szövetség Sporttörvény 20. § szerinti országos sportági szakszövetséggé való átalakulása, 
l) tiszteletbeli címek adományozása (ilyen címek létesítése esetén) 
m) a tagfelvétel, valamint a kizárás és a tagság megszűntetése kérdésében hozott elnökségi 
határozatok elleni fellebbezések elbírálása; 
n) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása; 
o) új országos és területi szervezeti egység (megyei és regionális szervezet) létrehozása, illetve 
jogi személlyé nyilvánítása; 
p) a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása; 
q) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség a saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
r) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok vagy 
más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
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s) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 
(könyvvizsgáló alkalmazása esetén); 
t) a végelszámoló kijelölése, 
u) a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, 
jogról való lemondás, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, illetőleg annak 
jóváhagyása, 
v) mindaz, amit a Sporttörvény, más jogszabály, illetve az alapszabály a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés a saját hatáskörébe von.  
 
 

 
 
 

A Közgyűlés határozathozatala 
 

15.§ 
 
(1) A Közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a szavazásra jogosultak több mint 
felének "igen" szavazatával hozza.  Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ha 
az is egyenlő akkor a felvetett kérdést elvetettnek kell tekinteni.    

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
    A közgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az a személy sem, 

a) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
 c) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 

      e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.    
Ha egy tag valamely kérdésben nem szavazhat, akkor Őt az adott szavazás szempontjából a 
határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. 
 Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
(2)  A 14.§ f) pontjában meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra 
jogosultak 2/3-ának "igen" szavazata szükséges. 
A Szövetség alapszabályának módosításához a közgyűlésen jelen lévő, szavazati joggal rendelkező 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának 
módosításához, valamint megszűnésének elhatározásához a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedének szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 

(3) A Közgyűlés nyílt szavazással hoz határozatot a tisztségviselők megválasztásakor.  
 
(4) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 
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- a Szövetség nevét és székhelyét; 
- a közgyűlés helyét és idejét; 
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

a nevét; 
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
- a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól 

tartózkodók számát. 
 

Az Elnökség köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet a Szövetség 
dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. 
 Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét  tartalmazó 
kivonatának a kiadását kérheti az Elnökségtől. 
 
(5) A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető, valamint a szavazásra 
jogosultak közül a Közgyűlés elején megválasztott 2 személy (tagi képviselő) írja alá hitelesítőként.  
A jegyzőkönyvet a közgyűlés időpontjától számított 60 napon belül a Szövetség honlapján meg kell 
jeleníteni minden mellékletével együtt. A közgyűlés határozatait a Szövetség honlapján történő 
megjelenítéssel kell közöltnek, kihirdetettnek tekinteni. 
 
(6) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, 
valamint képviselője nevét és lakóhelyét, székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke 
és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 
 
 
(7) A Közgyűlés nyilvános. A szavazásra jogosultak kétharmados határozatával a Közgyűlés a 
nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja, jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozással 
amennyiben ezt üzleti titok vagy személyiségi jogok védelme indokolja.  
 
(8) A Szövetség minden évben május 31. napjáig, a nyilvántartást vezető Országos Bírósági 
Hivatalnál a mindenkori előírásoknak megfelelően letétbe helyezi, illetőleg közzéteszi a pénzügyi 
beszámolóját (mérleg és eredmény levezetés), közhasznúsági mellékletét, a pénzügyi 
beszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítést, valamint a közhasznúsági melléklethez tartozó 
jogszabályokban előírt dokumentumokat, illetve könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói 
záradékot. A tárgyi dokumentációt a Szövetség a honlapján is teljes egészében közzéteszi és 
gondoskodik annak honlapon történő folyamatos elérhetőségéről a közzétételtől számított három 
évig. 
 
(9) A közgyűlés az éves beszámolót (az éves gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló és a a 
Szövetség tevékenységéről szóló beszámoló) és a közhasznúsági mellékletet is egyszerű 
többséggel, nyílt szavazással hagyja jóvá.  

 
(10) A Szövetség tisztségviselői tevékenységüket a Közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás 
ellenében látják el. 

 
(11) A Szövetség elnökségének tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a 

Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről és gazdasági 
helyzetéről beszámolni. 
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A tisztségviselők választása és visszahívása 
 

16.§ 
 
(1) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket határozott öt éves időtartamra választja 
meg. 
 
(2) A választást napirendre tűző Közgyűlés előtt egy hónappal a Szövetség elnöksége jelölő 
bizottságot választ, mely köteles a Szövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés 
lehetőségét biztosítani. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl, vagy a 
Közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával a jelölőlistára 
felvesz. A titkos szavazást megelőzően legalább két tagú szavazatszámláló bizottságot kell 
választani a jelölésnél nem érintett tagok közül, akik a titkos szavazást lebonyolítják, szavazatokat 
megszámolják. 
 
(3) A választás tisztségenként külön-külön történik (egy jelölt esetén –a közgyűlés döntése alapján- 
nyílt szavazással). 
 
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 
kétharmadának "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a Közgyűlés a szükséges 
döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Ebben az esetben a legkevesebb 
szavazatot kapott jelölt(ek) már nem vesznek részt a választásban.  

  
(5) Elnökké, ügyvezető alelnökké és elnökségi taggá, a felügyelő bizottság (ellenőrző testület) 
tagjává és elnökévé (illetve bármilyen szövetségi tisztségviselővé) olyan személy is választható, aki 
tisztségviselő választást lebonyolító közgyűlésen jelen van, de szavazati joggal nem rendelkezik, 
azonban valamely tagegyesület tagja. 
 
(6) A Szövetség tisztségviselője visszahívásának kezdeményezésére (13. § f) pont)  akkor kerülhet 
sor, ha az adott tisztségviselő a Szövetség alapszabályát súlyosan megsérti, illetve jogaival 
visszaélve, vagy kötelezettségeit megszegve a Szövetségnek , vagy a Szövetség valamely tagjának 
jelentős érdeksérelmet okoz, továbbá az OCR sportág jellegével, céljával és a sporttevékenység 
éthoszával összeegyezhetetlen magatartást tanúsít, valamint valamely bűncselekmény 
elkövetésében büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerősen megállapította.  
 
(7) A Szövetség vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. 
 

Az Szövetség rendkívüli Közgyűlése 
 

17.§ 
 
(1) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: 

a) a Szövetség Elnökségének határozata alapján; 
b) ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi; 
c) ha a Bíróság elrendeli; 
d) ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból 

megüresedik, továbbá, ha az Elnökség létszáma 2 főre csökken, illetve ha a Felügyelő 
Bizottság létszáma egyre csökken. 
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(2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől, a kezdeményezés 
kézhezvételétől számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra kell összehívni.  
 
(3) A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes Közgyűlésére vonatkozó szabályok az 
irányadóak.  

 
 

VI. 
 

A Szövetség elnöksége 
 

Az elnökség feladata és hatásköre 
 

18.§ 
(1) A Szövetség tevékenységét két Közgyűlés között a Szövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a 

Szövetség 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet 
jogszabály vagy alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.  

 
(2) Az Elnökség jóváhagyása szükséges a Nemzetközi OCR Szövetséghez ((Federation 
Internationale de sports d’Obstacles (World OCR)) történő versenyszámonkénti nevezés 
elküldéséhez. 
 
 (3) Az elnökség feladatai és hatásköre: 

a) a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának, Fegyelmi Szabályzatának, 
Doppingszabályzatának, a gazdálkodás-pénzügyi szabályzatának, a sportág 
versenyszabályainak, továbbá Nyilvántartási-, Igazolási- és Átigazolási Szabályzatának, 
valamint a 4.§ (4) bekezdésében meghatározott további szabályzatoknak a megállapítása és 
módosítása. Ezen testület hagyja jóvá a World OCR Versenyszabályainak Magyarországi 
honosítását is, 

b) a Szakmai Bizottság Elnökének kinevezése és felmentése, tagjainak megválasztása, a Jogi és 
Fegyelmi Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása és felmentése, illetve a 
Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása. 

c) a Szövetségi Kapitány kinevezése és felmentése, 
d) a sportág fejlesztési programjának kidolgozása, 
e) a sportág világversenyekre történő felkészülési programjának jóváhagyása, 
f) az egyéb bizottságok létrehozása, utóbbiak megszüntetése, 
g) a létrehozott bizottságok tagjainak megválasztása és felmentése; 
h) javaslat készítése a központi állami támogatás sportegyesületek (szakosztályok) közötti 

felosztására, 
i) a Szövetség Közgyűlésének összehívása, a közgyűlés napirendjének meghatározása, a 

tagság és a Szövetség szerveinek értesítése; 
j) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete; 
k) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, ennek ellenőrzése; 
l) a Szövetség működésével, valamint a sportággal kapcsolatos szabályzatok megállapítása és 

módosítása - az Alapszabály kivételével; 
m) a válogatási elvek meghatározása, a válogatott keretek kijelölése és felkészülési 

programjaik jóváhagyása; 
n) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör gyakorlása; 
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o)  állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel, illetve a szövetségi 
elismerések alapítása és adományozása; 

p) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése, 
javaslattétel nemzetközi tisztségviselők személyére; 

q) az éves költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló elkészítése és annak a Közgyűlés 
által történő elfogadásáig a Szövetség gazdálkodása folyamatosságának biztosítása. A 
beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a 350/2011. sz. Kormányrendeletben 
meghatározott közhasznúsági melléklet elkészítése; 

r) a bajnokságok és a szövetségi versenyek kiírása; 
s) a sportág hazai versenynaptárának jóváhagyása; 
t) a tagfelvételi kérelmek elbírálása,  
u) a nemzetközi sporteseményekre történő részvétel engedélyezése, rajtengedélyek kiadása; 
v) gazdálkodás az éves költségvetés szerint, 
w) a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; a 
működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők 
érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 
kezdeményezése; 

x) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala; 

y) a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztásának előkészítése; 

z) a Szövetség tagnyilvántartásának vezetése; 
aa) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
bb)  a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
cc) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a Polgári Törvénykönyvben előírt intézkedések megtétele; 
dd) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, továbbá a 

Szövetség egyéb szabályzatai, illetőleg a Közgyűlés a hatáskörébe utal, vagy amelyeket az 
Elnökség saját hatáskörébe von. 

 
(4) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készíteni. A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére 
másolatot kérhet. A mellékletnek tartalmaznia kell: 
 

1. Szövetség azonosító adatai. 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása. 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése. 
4. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely meghatározása. 
5. A közhasznú tevékenység célcsoportjának megadása. 
6. A közhasznú tevékenységből részesülők létszámának megadása. 
7. Közhasznú tevékenység főbb eredményeinek bemutatása. 
8. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, a 

vagyonelemeknek, azok értékének és a felhasználás céljának meghatározása. 
9. Cél szerinti juttatások kimutatása, és megnevezése. 
10. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások megnevezése, összesen és érintett 

tisztségviselőnként. 
11. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók megadása, az alábbiak szerint: 
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12. Éves összes bevétel, ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt 
összeg, közszolgáltatási bevétel, normatív támogatás, az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás, összes ráfordítások, ebből 
személyi jellegű ráfordítás, közhasznú tevékenység ráfordításai, adózott eredmény, a 
szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően) 

13. Erőforrás-ellátottság mutatói 
14. Társadalmi támogatottság mutatói 
15. A közhasznúsági mellékletben külön-külön kell megadni a támogatási program 

keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra 
vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat, 

16. Be kell mutatni a Szövetség által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és 
programokat, 

17. Be kell mutatni a Szövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen 
tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás 
megállapításához szükséges a Civil Tv. 32 . §-a szerinti adatokat, mutatókat. 

18.  A Szövetség a közhasznúsági mellékletet, a civil szervezetek gazdálkodás, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) sz. 
Kormányrendeletnek megfelelő formában és tartalommal készíti és fogadja el. 

 
(5) Az elnökség  köteles a rendkívüli közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha 

a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 
vagy 
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 
A fentiek miatt összehívott rendkívüli közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség 
megszüntetéséről dönteni. 

Az elnökség tagjai 
 

19.§ 
  
(1)  Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. A vezető tisztségviselői 
megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával 
jön létre. Az elnökségnek az a személy lehet tagja, aki megfelel a Ptk. (2013. évi V. tv.) 3:22.§-ában 
meghatározott feltételeknek.  A Szövetség vezető tisztségviselője (elnökségi tagja) és a felügyelő 
bizottság tagja olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő (elnökségi tag) és 
a felügyelő bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) 
bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő (elnökségi tag) és a felügyelő bizottság tagja az, akit 
e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, 
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 
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vezető tisztségviselő (elnökségi tag) és a felügyelő bizottság tagja az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevékenységtől. 
 
(2) Az elnökségi és felügyelő bizottsági tagok feladataikat személyesen kötelesek ellátni. Az 
Elnökség tagjai ügyvezetési tevékenységüket a Szövetség érdekeinek megfelelően kötelesek 
ellátni.  
 
(3) Az Elnökség tagjai: 

a) az Elnök, 
b) az Ügyvezető Alelnök, 
c) továbbá a Közgyűlés által választott elnökségi tag. 

 
(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:  

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; 
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban; 
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben a tisztségviselők döntéseivel 

kapcsolatban; 
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; 
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete; 
f) a Szövetség határozatainak és ajánlásainak megtartása, illetőleg végrehajtása.  
g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel, 
h) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 

 
(5) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.  
 
(6) Az elnökségi tagság (vezető tisztségviselői megbízatás) megszűnik: 

a) a mandátum lejártával; 
b) lemondással; 
c) visszahívással; 
d) elhalálozással. 
e)  a cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével 

(Ptk. 3:22.§). 
 

(7) A visszahívásra vonatkozó szabályokat a 16.§ (6) bekezdés tartalmazza. 
A vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság tagja a megbízatásáról a Szövetséghez 
címzett, a Szövetség Elnökségéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a 
Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
 (8) Az elnökség tagjainak létszáma 3 fő. 
 
  
20.§ 
 
A szövetség vezető tisztségviselői: 

Stépán Zsolt Antal (lakóhelye: 1108 Budapest, Kővágó utca 4.m, fsz. 1.) a Szövetség elnöke. A 
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Lőrinc 2000 SE (székhely: 1182 Budapest, Óhuta utca 58. sz.) nevében jár el. 
 
Az elnökség tagjai (a Szövetség elnöke mellett): 

Hallgatói és Közösségi Sportegyesület (székhely: 2624 Szokolya, Dózsa György 32.) a nevében 
eljár 
Rozina Tamás (lakóhelye: 2600 Vác, Kissánc dűlő 020020/002.) ügyvezető alelnök 

 Tóth Viktor Gábor (lakóhelye: 2083 Solymár, Bocskai utca 24/C) elnökségi tag 
  

A szövetség törvényes képviseletét az elnök és az ügyvezető alelnök látja el, 
          A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme mindkettőjük esetében: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja mindkettőjük esetében : önálló. 
 
 Az ügyvezető alelnök a Szövetség napi működtetését, a Szövetség ügyvitelének a adminisztratív 
folyamatait intézi elsődlegesen, illetőleg jogosult az elnök helyettesítésére annak akadályoztatása 
esetén. 
A Szövetség vezető tisztségviselői a 2020. június 23-ai országos sportági szövetséggé alakulást 
kimondó közgyűlésen a mandátumidejük végéig terjedő időszakra tisztségükben megerősítésre 
kerültek. 
 

 
Az elnökség működése 

 
21.§ 
 
(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.  
 
(2) Az Elnökség szükség szerint, de legalább 3 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, 
ha azt az Elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.  
 
(3) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha üzleti titok vagy 
a személyiségi jogok védelme indokolja, jogszabályban meghatározott esetben – az Elnökség a 
nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja. 
 
(4) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, a szakmai 
bizottság elnökét, a szövetségi kapitányt, illetve a területi (regionális) szövetségek részéről 
delegált személyeket. 
 
(5) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott 
észrevételek és javaslatok lényegét, valamint a meghozott határozatokat (a döntések időpontját, 
tartalmát és hatályát), azok sorszámát és a pontos szavazati arányokat a döntést támogatók és 
ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A határozatokról az érintett szerveket és 
személyeket, a határozatok megküldésével értesíti. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen 
szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, 
igazolható módon is közli a határozatoknak a szövetség honlapján történő közzétételével 
egyidejűleg. 
 

(6) Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 
kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább 8 nappal korábban -igazolható 
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módon - értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős 
esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az 
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra 
kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 
(7) Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés 

helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább 
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 
        Az elnökségi ülésre szóló meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell 

hozni. 
 
 
(8) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésén a szavazati jogában nem korlátozott tagjainak több 

mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül 
ismételten össze kell hívni, amennyiben a napirendi pontok között határozathozatalt igénylő 
is van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 

 
 
(9) Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással, a megjelent tagok több mint felének "igen" 
szavazatával (egyszerű szótöbbséggel) hozza. Szavazategyenlőség esetén a felvetett kérdést 
elvetettnek kell tekinteni. 
 
(10) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki: 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére 
másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
  e)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 vagy akinek közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,  
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által 
a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

 

(11) Az Elnökség és a felügyelő bizottság tagjai a Szövetség tagjai részére kötelesek a Szövetségre 

vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Szövetségre vonatkozó iratokba és 
nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökségi és a 
felügyelő bizottsági tag a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az 
elnökségi és a felügyelő bizottsági tag megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való 
betekintést, ha ez a Szövetség üzleti titkát sértené, vagy ha a felvilágosítást kérő a jogát 
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a 
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felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó 
Törvényszéktől kérheti a Szövetség kötelezését a felvilágosítás megadására. 

 
 

(12) A Szövetség vezető tisztségviselője az ügyvezetési tevékenysége során a Szövetségnek 

okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a 
Szövetséggel szemben. 
 

(13) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet és a Szövetséget is előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 

VII.  
 
 

A Szövetség Elnöke 
 

22.§ 
 
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője. 
 
(2) Az Elnök feladata és hatásköre:  

a) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése; 
b) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok 

végrehajtásának ellenőrzése; 
c) a Szövetség alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; 
d) a Szövetség önálló és általános jogkörű képviselete; 
e) a hírközlő szervek részére nyújtott tájékoztatás koordinációja, 
f) mindazoknak a feladatokban az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a 

Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal. 
 
(3) Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Ügyvezető Alelnök helyettesíti.   

                                                                                      

VIII. 

A Szövetség Ügyvezető Alelnöke 
 

23.§ 
 
(1) A Szövetség Ügyvezető Alelnöke a Szövetség napi működtetését, a Szövetség ügyvitelének a 
adminisztratív folyamatait intézi elsődlegesen, illetve az elnököt helyettesíti akadályoztatása 
esetén. Mint az elnökség választott tagja, részt vesz az elnökség ülésein és munkájában. Az 
Ügyvezető Alelnök az Elnök felkérésének megfelelően konkrét, eseti ügyekben eljár, képviseli és 
érvényesíti a Szövetség érdekeit. 
(2) A szövetségi ügyvezető alelnök főbb feladatai: 
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• folyamatosan részt vesz a Szövetség elnökségének munkájában,  

• helyettesiti az elnököt,  

• önállóan és általános jogkörrel képviseli a szövetséget, 

• a Szövetség napi ügyvitelét, adminisztratív teendőit intézi, e vonatkozásban irányítja a 
Szövetség alkalmazottait, tisztségviselőit 

• a szakmai bizottság tagjaként részt vesz annak ülésein, 

• segíti a szakmai bizottság munkáját a sportág világversenyekre történő felkészülési, 
illetve a válogatott keretek éves szakmai programjának kidolgozásában, ellátja a 
versenybírókkal összefüggő Szövetségi, szakmai feladatokat, 

• részt vesz a szakmai követelmények és válogatási elvek kidolgozásában, 

• közreműködik az általános szakmai szövetségi feladatok ellátásában, 

• kapcsolatot tart sportszakmai ügyekben a mindenkori állami sportigazgatási szerv 
illetékes szervezeti egységével és a szövetség működése szerint illetékes sport 
köztestülettel, 

• kapcsolatot tart a sportágban tevékenykedő edzőkkel, szakemberekkel, 

• ellenőrzi a Szövetségi kapitány tevékenységét 

• ellátja mindazokat a szakmai és egyéb feladatokat, amellyel az elnökség megbízza. 
 

 
(3) A Szövetség Ügyvezető Alelnöke feladatait a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározottak szerint látja el. 
 

IX. 
A Felügyelő Bizottság  

 
24.§ 
 
(1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére -

5 éves időtartamra - 1 elnökből és további 2 tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. A 
Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre. 

A Felügyelő Bizottságnak az a személy lehet tagja aki megfelel a 19. § (1) bekezdésében 
részletezett, illetve a  Ptk. (2013. évi V. tv.) 3:26.§-ában meghatározott feltételeknek. 
 
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel 
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. [Ptk. 3:26. § (2)] 

 
(2) A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. 
 
(3) A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja: 
 
a) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és hozzátartozója, valamint a 
Szövetség Elnöke, Ügyvezető Alelnöke és Elnökségi tagja, 
b) a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, 
c) aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó 
személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak 
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hozzátartozói. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Szövetség cél 
szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az 
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója. 
 
(4) Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője és tisztségviselője (elnökség és a felügyelő 
bizottság tagja) az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt 
– annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 
és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette, illetőleg törölte. Ez a tilalom az adott közhasznú szervezet megszűnését követően 
három évig áll fenn. 
 
(5) A Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai a 2020. június 23-ai országos sportági 
szövetséggé alakulást kimondó közgyűlésen a vezető tisztségviselők mandátum idejének végéig 
terjedő időszakra tisztségükben megerősítésre kerültek. 
 
(6) A felügyelőbizottság tagjai: 
 
 A felügyelőbizottság elnöke: 
 Horváth István 

(lakóhelye: 2624 Szokolya, Dózsa György utca 32.) 
 
 A felügyelőbizottság további tagjai: 
    Szauer Bence 
    (lakóhelye: 2600 Vác, Nagymezőutca 13., 4/14 ) 

   Gonda Attila 
   (lakhelye: 2133 Sződliget, Iparos park 076/20 hrsz.) 
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 
venni. A felügyelőbizottság tagjai a szövetség ügyvezetésétől (elnökség) függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 
(7) Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás: 

a/ visszahívással; 
b/ lemondással; 
c/ a felügyelőbizottsági tag halálával; 
d/ a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 
f/ a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

(8) A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Szövetség működőképessége 
ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
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(9) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A Felügyelő Bizottság éves 
ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség Elnökségét tájékoztatja. A Bizottság azonban 
saját döntése alapján a fenti tervtől el is térhet. A Felügyelő Bizottság tagjai a testület munkájában 
személyesen kötelesek részt venni.  
 
 

(10) A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. A 
felügyelőbizottsági ülést a felügyelőbizottság elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt 
kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható 
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő 
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 
 A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a 

felügyelőbizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a felügyelőbizottsági tagok 
álláspontjukat kialakíthassák. 

 
(11) A felügyelőbizottság határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén 
a szavazati jogában nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok több mint a fele jelen van. Két 
felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 

 
(12) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, 

vagy akinek közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,  
bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által 
a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

 
(13) A felügyelőbizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és az érintett 

tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli 
a határozatoknak a szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
 
(14) A felügyelő szerv tagja a Szövetség vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A 
felügyelő szerv tagja kötelezően vesz részt a vezető szerv ülésén, ha jogszabály így rendelkezik. 
 
 



25 
 

A Felügyelő Bizottság feladatai 
 
25.§ 
 
A felügyelő bizottság feladata a szövetségi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a 
szövetségi határozatok végrehajtásának, betartásának és a Szövetség működésének, ügyvezetése 
tevékenységének gazdálkodásának ellenőrzése a Szövetség érdekének megóvása céljából, ennek 
keretei között különösen: 
 

a) a Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; 
b) a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése; 
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése; 
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata 
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata; 
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 
g) a Szövetség - vagyon megóvása érdekében - szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése.  
 
26.§ 
 
(1) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba (számviteli nyilvántartásaiba, a Szövetség könyveibe)  
betekinteni, azokat és a Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
valamint szerződéseit megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltatni, a Szövetség tisztségviselőitől, 
munkavállalóitól tájékoztatást kérni.  
 
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség 
Elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső 
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.  
 
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon 
belül - tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, egyúttal 
ennek megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.  
 
(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől 
számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.  
 
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem 
vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez 
fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli Közgyűlés összehívását.  
 
(6) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,  
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 
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(7) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze 
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv (döntéshozó, illetőleg ügyvezető 
szerv) összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes 
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság 
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
(8) A felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve  (közgyűlés) elé kerülő előterjesztéseket 
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A 
Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.  
 
(9) A Felügyelő Bizottság eljárására és működésére a jelen fejezetben nem szabályozott 
kérdésekben az elnökség működésére vonatkozó szabályokat és a Civil Tv.  rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
(10) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a Szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való 
felelősség szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben. 
 
 

X. 
A Jogi- és Fegyelmi Bizottság  

 
27.§ 
 
(1) Az Elnökség 3 tagú Jogi- és Fegyelmi Bizottságot választ.  
 
(2) A Bizottság a Szövetség Elnöksége és tisztségviselői számára jogi és fegyelmi ügyekben 
javaslatot tehet, felkérésükre tanácsokat, tájékoztatásokat adhat, és önállóan is állást foglalhat. 
 
(3) A Bizottság fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatait és hatáskörét az Szövetség Fegyelmi 
Szabályzata állapítja meg. A Bizottság döntései ellen a Szövetség Elnökségéhez lehet fellebbezéssel 
élni, a másodfokú fegyelmi eljárás lebonyolítása és a döntéshozatal az Elnökség hatáskörébe 
tartozik. 
 
(4) A Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek és azzal munkaviszonyban 
nem állhatnak. 
 
 

XI. 
Sportszakmai Bizottság(ok) 

 
28.§ 
 
(1) A Szövetség elnöksége az Alapszabályban meghatározott szakfeladatok ellátására 
bizottságokat hozhat létre.  
 
(2) A bizottságok elnökeit, tagjait, valamint egyes feladatokra referenseket az Elnökség legfeljebb 
5 éves időtartamra választja. 
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(3) A bizottságok és a referensek feladatait és hatáskörét a Szövetség Szervezeti és Működési 
Szabályzata, a bizottságok működésének szabályait az Elnökség által jóváhagyott saját működési 
szabályzatuk határozza meg.  
 
(4) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal 
rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.  
 
(5) A bizottságok üléseit a bizottságok elnökei vezetik. A bizottság üléseire meg kell hívni a 
Szövetség elnökét és ügyvezető alelnökét.  
 

XII. 
A Szövetség gazdálkodása és vagyona 

 
29.§ 

 
(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
(2)  A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez.  
A Szövetségnek a cél szerinti (közhasznú) tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A Szövetség működéséhez 
szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési 
költségei fedezésére kapott támogatás vagy adomány, 
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 
d) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel,  
e) tagsági díjak, 
 f) költségvetési támogatás,  
g) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, 
h) a tagszervezetek által befizetett - jogszabályban vagy közgyűlési határozatokban - megállapított 
egyéb díjak, 
i) a nemzetközi szervezetektől kapott támogatás, 

j) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, melyek kizárólag a Szövetség 

közhasznú tevékenységeire forgathatók vissza, és azok céljait és működőképességének 
fenntartását nem veszélyeztethetik.,     
k) a Szövetség által kiszabott pénzbüntetések, 
l) versenyzők külföldi szerződéskötéséből, versenyzéséből származó bevételek, 
m) amennyiben a Szövetség így dönt, befektetési tevékenységből származó bevétel, 
n) pályázat útján, vagy egyedi döntéssel kapott, illetőleg az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott költségvetési támogatás, illetve a 
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege, 
 o) egyéb, más bevételek. 
Az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli közszolgáltatási 
szerződés alapján lehet a Szövetségnek bevétele. A szerződésnek tartalmaznia kell a támogatással 
való elszámolás feltételeit és módját. 
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(3) A Szövetség költségei: 

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
kiadások),  

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások),  

c) a gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,  
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység (szolgáltatásnyújtás) érdekében 

felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani, valamint 
e) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több 
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása ; 

     f) a-e pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
A Szövetség a bevételeit és költségeit ráfordításait a fentiek szerinti részletezésben elkülönítetten, 
a számviteli előírások szerint tartja nyilván. A Szövetség működési és egyéb költségeit ráfordításait 
(kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, 
az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente 
megosztani. A Szövetség a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és 
a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. 

 
(4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A 
Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - nem felelnek. A 
Szövetség gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt csak az Alapszabályában 
meghatározott tevékenységre fordíthatja. A Szövetség befektetési tevékenységet nem folytat. 
A Szövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, és a tagok részére nyereséget nem 
juttathat. 
 
(5) A Szövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végezhet vállalkozási tevékenységet. A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez, a közhasznú tevékenységet 
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott 
támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Szövetség a cél 
szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 
(6) A Szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt vagy olyan 
vállalkozást végezhet, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősség mértéke nem 
haladja meg a vállalkozásba vitt vagyonának mértékét.  
 
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a Szövetség által a vállalkozás 
(gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is. 
 
(8) A nemzeti válogatott keretekkel kapcsolatos költségek, illetve a kártérítési felelősség a 
Szövetséget terhelik, ugyanakkor megilletik a nemzeti válogatott keretek működéséből származó 
bevételek is. 
 
(9) A Szövetség a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások illetve a Szövetség 
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által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások 
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
(10) A Szövetség bármely cél szerinti juttatását az alapszabályban meghatározottak szerint 
(amennyiben a közgyűlés, vagy az elnökség így dönt) pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a 
pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes 
körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott 
nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat . 
 
(11) A Szövetség köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 

készíteni, melynek tartalmát az alapszabály a fentiekben a 18. §-ában határozza meg. A 

közhasznúsági mellékletet a Szövetség a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni, 
illetve közzétenni.  
 
(12) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási-pénzügyi 
szabályzata határozza meg. 
 
(13) A Szövetség gazdálkodására, beszámolási rendjére a Civil törvény közhasznú szervezetek 
gazdálkodására, beszámolási rendjére vonatkozó szabályait is alkalmazni kell. 
 
 

XIII. 
A Szövetség megszűnése 

 
30.§ 
 

A Szövetség megszűnésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. 
(Ptk.), valamint a Sportról szóló 2004. évi I. Tv. rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 

XIV. 
 

Záró rendelkezések 
 
31.§ 

 
(1) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 
 
 
(2) A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetőleg a Szövetségben 
folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig 
nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyet a Szövetség Elnöksége nem 
tárgyalta. 
 



30 
 

(3) A Szövetség Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos 
értelmezésére a Szövetség Elnöksége jogosult. Az Elnökség állásfoglalása a Szövetség valamennyi 
tagjára, illetőleg szervezetére nézve kötelező.  
 
32.§ 
 
(1) Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok 
Tárában. 
 
(2) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, hatályának és 
meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők 
számarányának (lehetőség szerint személyének is.). 
 
(3) Az elnökség a testületi szervek határozatait a Szövetség székhelyén lévő hirdetőtáblán történő 
elhelyezés útján hozza nyilvánosságra. A határozatokat az elnökség köteles az érintettekkel az 
átvétel igazolására alkalmas módon közölni, valamint a Szövetség honlapján megjeleníteni. 
 
(4) A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, valamint a Szövetség 
közhasznúsági mellékletébe és az ahhoz kapcsolódó dokumentációba a Szövetség székhelyén – 
előre egyeztetett időpontban – bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot készíthet.  
 
(5) Szövetség működésének rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról, illetve 
beszámolói közlési módjáról a Szövetség székhelyén lévő hirdetőtáblán történő elhelyezés, 
valamint a www.ocrsport.hu honlap útján tájékoztatja a nyilvánosságot. 
 
(6) A Szövetség nevének, jelképeinek, illetve az általa rendezett sporteseményeknek bármilyen 
üzleti alapon, vagy egyéb módon történő hasznosítása kizárólag a Szövetség elnökségének 
előzetes jóváhagyása alapján történhet. 
 
(7)  A Szövetség alapszabályát a Szövetség céljának figyelembevételével kell értelmezni. 
 
 
33.§ 
 
(1) A Szövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja. 
 
(2) Az ügyész keresete alapján a bíróság akkor is felfüggesztheti a Szövetség ügyintéző, képviselő 
szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő biztost rendelhet ki, ha a 
Szövetség számviteli jogszabályok szerinti eredménye egymást követő két évben negatív, és 
kötelezettségei legalább ötven százalékkal meghaladják saját vagyonának mértékét. Ha a 
rendeltetésszerű gazdálkodás nem állítható helyre, a felügyelő biztos javaslatot tesz az ügyésznek 
a szövetség bírósági feloszlatásának kezdeményezésére. 
 
34.§ 

 
A Szövetség, illetőleg a közhasznú szervezeti minősítésének nyilvántartásba vételével 

(változásbejegyzésével, törlésével) kapcsolatos eljárást a Budapest Környéki Törvényszék 

http://www.muugras.hu/
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végzi. A Szövetség a fentiekben megjelölt eljárásokban a bekövetkezett változásokat azok 

bekövetkeztétől számított 60 napon belül jelenti be a Budapest Környéki Törvényszéknek. 

A jelen, módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Magyar OCR 
Szövetség közgyűlése, úgy is mint sportági szövetséggé alakuló közgyűlés 2020. június 23. napján 

fogadta el, majd a Budapest Környéki Törvényszék hiánypótlása alapján az 
502/2020. sz. Kormányrendelet szabályainak alkalmazásával egy 
elektronikus kapcsolattartással megtartott közgyűlés döntésével 
2012.március 22. napján jegyzőkönyvezett formában módosította és a 
módosításokkal egysége szerkezetben elfogadta.  
                                                    

Budapest, 2021. március 22. 
                                                                                                  ------------------------------- 
                                                                                                            Stépán Zsolt Antal 
                                                                                                                   Elnök 
 

ZÁRADÉK 
Igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdésében előírtak alapján módosított és 

egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel a közgyűlés által elfogadott 
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A módosított alapszabály a 
módosításokkal egységes szerkezetben került megjelenítésre. A módosított rendelkezések  
nagyobb, 16-os betűmérettel vastagított és aláhúzott formában kerültek megjelenítésre, míg a 
törlendő rendelkezések a módosítás tervezetében nagyobb, 16-os  betűmérettel és áthúzással 
szerepelnek. A korábbi 2020. június 23-án eszközölt módosítások vastagítással és aláhúzással 
szerepelnek. 

Az alapszabály felülvizsgálatára és új, egységes szerkezetben történő elfogadására a Szövetség 
országos sportági szövetségi státuszúvá alakulása, illetőleg közhasznú jogállásúvá válása, 
névváltozása és az ezzel összefüggő jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés igénye, 
továbbá a Budapest Környéki Törvényszék hiánypótlási felhívásában meghatározottak 
teljesítése  adott okot. 

Az alapszabály hatályos tartalmát a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdésében foglaltak 
alapján igazolom. 

 

------------------------------ 

Dr. Koszoru István ügyvéd 

Budapesten, 2021. március 22. napján 

 Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2021. március 22. napján. 
                                                                                                             Dr. Koszoru István ügyvéd 
KASZ: 36063615                                                              2483 Gárdony, Reviczky u.43/B. 
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2. sz. melléklet: 

 
A Magyar OCR Sport Szövetség tagjegyzéke, tagnyilvántartása 2021. március 22. napján: 

No. Tagszervezet neve Székhelye Képviselő neve bírósági nyt. száma 

1. Lőrinc 2000 Szabadidő 
Sportegyesület 

1182 Budapest, Óhuta 
u. 58. 

Hörl Kálmán 01-02-0007939 

2. RW Akadálysport Egyesület 2624 Szokolya, Dózsa 
György út 32. 

Rozina Tamás 01-02-0015630 

3. PODIART SPORTEGYESÜLET 2610 Ősagárd, 
Szabadság utca 8. 

Dr. Kökényesi Imre 12-02-0002086 

4. Honvéd Rákóczi 
Sportegyesület 

6600 Szentes, 
Csongrádi út 108. 

Dr. Szabó István 06-02-0002311 

5. TovaFutók Sportegyesület 8400 Ajka, Szabadság 
tér 4 A. 

Dr. Péntek Zoltán 19-02-0003532 

6. Honvéd "Ezüst Nyíl" 
Sportegyesület 

8500 Pápa, Vaszari út 
101. 

Bíró András Attila 19-02-0000166 

7. EXTREME TRAIL HUNGARY 
SPORTEGYESÜLET 

4400 Nyíregyháza, 
István utca 58. fsz./2. 

Vitkai Elemér 15-02-0003853 

8. ATOMFutás Sport Egyesület 7743 Romonya, 
Barackos út 13. 

Scheffer István 17-02-0002004 

9. Skorpió Szombathely 
Ökölvívó és Harcművészet 
Sportegyesület 

9700 Szombathely, Váci 
M. u. 31.III/12 

Varga Roland 
Kocsis Gábor 

18-02-0200409 

10. OCR GaborTeam 
Margitsziget Sportegyesület 

1151 Budapest, 
Csobogós utca 1. 1/6. 

Bölcs Zoltán László 
Zimányi Gábor 

01-02-0017053 

11. Mecsek Terepfutó és 
Akadálypálya Klub 

7631 Pécs, Kemény 
Zsigmond utca 117 B 

Kovács Tibor 02-02-0003853 

12. Sport az Egészségért 
Egyesület 

5600 Békéscsaba, 
Kazinczy lakótelep 

29/C. I./4. 

Fábián Miklós 
Kocsis Katalin 

04-02-0003247 

13. Triatlon a Természetért 
Tereptriatlon Sportegyesület 

2083 Solymár, Nádas 
utca 1223/4 

Szabó Tamás 01-02-0011496 

14. Szombathelyi Egyetemi 
Sportegyesület 

9700 Szombathely, 
Károlyi Gáspár tér 4. 

Dr. Polgár Tibor 
Hurtik Péter János 

18-02-0000166 

15. Mindszenti Testedző Sport- 
és Rekreációs Egyesület 

6630 Mindszent, 
Horváth Gyula utca 89. 

Nagy Péter 06-02-0003168 

16. „Yakuza Fitness Szabadidő 
SE” Egyesület 

9012 Győr, Tűzkő-kert 
út 11. 

Kiss László 08-02-0062948 

17. OCR STORM 
SPORTEGYESÜLET 

6772 Deszk, külterület 
010/20.hrsz 

Szekeres Eszter 06-02-0003426 

18. Magyar Futósport Egyesület 2336 Dunavarsány, 
Patak u. 3. 

Tóth Tamás 13-02-0007778 

 

Budapest, 2021. március 22. 

   ………………………………. 

Stépán Zsolt Elnök 

 e l n ö k   
Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2021. március 22. napján. 
                                                                                                             Dr. Koszoru István ügyvéd 
KASZ: 36063615                                                              2483 Gárdony, Reviczky u.43/B. 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum STÉPÁN ZSOLT ANTAL ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.03.05. 10.30.33


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: stepanzs1@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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