
 

HUNGARIAN OCR ASSOCIATION (HOCRA)  

Szervezet (csatlakozás) Belépési Szabályzata! 

 

A tagegyesület belépési szándékát, versenyszervezési és alábbi kötelezettségeit, illetve lehetőségeit 

a Szervezeti belépési Szabályzat (SZBSZ) szabályozza,  

mely a HOCRA Szervezet Működési szabályzat (SZMSZ) képezi: 

Belépési szándék megfogalmazása a belépési lapon: Kategória megjelölés (A, B, C, D) 

Kategóriák: 

A kategória: 

-versenyzőket akar indítani az egyesület 

B kategória: 

-versenyszervező akar lenni az egyesület 

C kategória: 

-versenyszervező, illetve versenyzőkkel is foglalkozik az egyesület 

D kategória: 

–  Tag akar lenni a szervezet, (A szövetség tagja lehet az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki a szövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében 

aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja). A tag felvételét 
az alapszabály tartalmazza. 

 

 

A kategória feltétele: 

 

-Belépés elfogadásától számított 8 napon belül befizeti a tagsági díjat. 

- A Szervezet Működési Szabályzat elfogadása mely feltétele az éves tagságnak. 

-Adott tárgyévben a korábbi évben érvényes tagsággal rendelkező egyesület február végéig 

érvényesítheti a tagsági jogviszonyát. 

 –Az adott tárgyévben vagy maximum 12 hónapon belül legalább 3 versenyzővel részt kell vennie a 

versenyrendszerben. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a tagsága 30 napos felszólítási idő után az 

adott évre vagy maximum 12 hónapra felfüggesztésre kerül, amely alatt versenyzője nem vehet 

részt a bajnoki versenyrendszerben. Ebben az esetben egy versenyzőnek a felfüggesztéstől számítva 

soron kívül 30 napon belül van lehetősége átigazolnia.  

-A témához tartozó további kérdések a Versenyzői bizottság hatáskörébe tartoznak. 

-Átigazolási időszak: Tárgyév január 01.től – január 31-ig. 

-Versenyengedélyhez Sportorvosi igazolás szükséges. 

-Versenyző megnevezése:  

-ELIT versenyző.  

-AGE Group versenyző,  

-BASIC nem versenyző (alap reg.) 

 

 

 

B kategória feltételei: 

 

-Belépés elfogadásától számított 8 napon belül befizeti a tagsági díjat. 

-A Szervezet Működési Szabályzat elfogadása mely feltétele az éves tagságnak. 



-Adott tárgyévben a korábbi évben érvényes tagsággal rendelkező egyesület február végéig 

érvényesítheti a tagsági jogviszonyát. 

-Belépés elfogadásától számított 12 hónap után pályázhat kupafutam rendezésére, amennyiben van 

OCR verseny rendezési tapasztalata. 

-Belépés elfogadásától számított 24 hónap után pályázhat bajnoki futam (OB) rendezésére, 

amennyiben már rendezett kupafutamot. A versenyszervező egyesület teljesíti a versenyszervezési 

követelményeket:  

-OCR típusú versenyekhez a versenyszervezői engedély kiállítása a Szakmai bizottság hatásköre.  

(Amennyiben nem teljesíti ezeket, 12 hónapra felfüggesztésre kerül.) 

 

C kategória feltételei: 

 

-Belépés elfogadásától számított 8 napon belül befizeti a tagsági díjat. 

- A Szervezet Működési Szabályzat elfogadása mely feltétele az éves tagságnak. 

-Adott tárgyévben a korábbi évben érvényes tagsággal rendelkező egyesület február végéig 

érvényesítheti a tagsági jogviszonyát. 

 –Az adott tárgyévben vagy maximum 12 hónapon belül legalább 3 versenyzővel részt kell vennie a 

versenyrendszerben. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a tagsága 30 napos felszólítási idő után az 

adott évre vagy maximum 12 hónapra felfüggesztésre kerül, amely alatt versenyzője nem vehet 

részt a bajnoki versenyrendszerben. Ebben az esetben egy versenyzőnek a felfüggesztéstől számítva 

soron kívül 30 napon belül van lehetősége átigazolnia.  

-A témához tartozó kérdések a Versenyzői bizottság hatáskörébe tartoznak. 

-Átigazolási időszak: Tárgyév január 01.től – január 31-ig. 

-Versenyengedélyhez Sportorvosi igazolás szükséges. 

-Versenyző megnevezése:  

-ELIT versenyző.  

-AGE Group versenyző,  

-BASIC nem versenyző (alap reg.) 

-Belépés elfogadásától számított 12 hónap után pályázhat kupafutam rendezésére, amennyiben van 

OCR verseny rendezési tapasztalata. 

-Belépés elfogadásától számított 24 hónap után pályázhat bajnoki futam (OB) rendezésére, 

amennyiben már rendezett kupafutamot. A versenyszervező egyesület teljesíti a versenyszervezési 

követelményeket:  

-OCR típusú versenyekhez a versenyszervezői engedély kiállítása a Szakmai bizottság hatásköre.  

(Amennyiben nem teljesíti ezeket, 12 hónapra felfüggesztésre kerül.) 

 

 

D kategória feltételei: 

 

-Belépés elfogadásától számított 8 napon belül befizeti a tagsági díjat. 

- A Szervezet Működési Szabályzat elfogadása mely feltétele az éves tagságnak. 

-Adott tárgyévben a korábbi évben érvényes tagsággal rendelkező egyesület február végéig 

érvényesítheti a tagsági jogviszonyát. 

 

1-es számú melléklet: Tagszervezeti belépési adatlap (aláírva) 

2-es számú melléklet: Promóciós megállapodás ( aláírva) 

 

 

Készült:  

Budapest 2019. augusztus.01-én 

Módosítva:2019.12.03 

 


