
 
A Szenior Atléták magyarországi Szövetsége (Szamosz) keretén belül tevékenykedő 
atléták részére 
 
 

Tisztelt Sporttárs! 
 
 
  A szenior (veterán) atléták versenyszerű sportolás jogi helyzetének rendezése, a 
versenyszerű atlétika folytatásának feltételeiről ezúton tájékoztatlak.  
  
  A Szenior Atléták Magyarországi Szövetsége (Szamosz) 2005. év eleje óta a Magyar 
Atlétikai Szövetség (MASZ) jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, azaz 
alszövetsége.  
 
  A sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezései szerint sportszövetségnek csak 
sportszervezetek lehetnek tagjai.  
 
  Az Stv. a sportszervezetek két típusát definiálja: a sportegyesületet és a sportvállalkozást.  
A sportegyesület társadalmi szervezet, létrehozásához legalább tíz személy szükséges, amit 
székhelye szerint illetékes megyei (Fővárosi) Bíróság veszi nyilvántartásba. Alapszabálya 
szerinti alaptevékenysége sporttevékenység szervezése, sporttevékenység feltételeinek 
megteremtése egy vagy több sportágban.  
  A sportvállalkozással, mint sportszervezeti formával nem foglalkozunk, mivel az 
atlétikában, a MASZ tagjai között csak elvétve akad ilyen. 
 
  A fentiekből következik, hogy az a szenior (veterán) atléta, aki indulni kíván a Szamosz 
és/vagy a MASZ versenyrendszerében, az alábbi, alternatív lehetőségek közül választhat.  

1. alapító tagként létrehoz egy sportegyesületet legalább kilenc másik személlyel, akik 
nem kell, hogy mind szenior atléták (sőt atléták sem kell, hogy) legyenek. 

2. egy létező sportszervezetben, amelyiknek már tagja, vagy még nem tagja, de oda 
belép, legalább egy másik sporttárssal megalapítja a szenior atlétikai szakosztályt. A 
szakosztály is felruházható jogi személyiséggel, tehát önálló vezetése lehet, önálló 
gazdálkodást folytathat, amennyiben ennek Stv-beli feltételei teljesülnek. 

3. belép tagként a szenior atlétikával vagy atlétikával jelenleg is foglalkozó 
sportegyesületbe vagy szakosztályba. Jelenleg az országban ilyen sportszervezetek a 
mellékelt jegyzékben szerepelnek.  

 
  Felhívom figyelmedet, hogy a MASZ Alapszabály lehetővé teszi a tagszervezetei számára, 
hogy területi szövetségbeli (megyei, illetve budapesti atlétikai szövetségek) tagságuk mellett 
tagi jogviszonyt létesítsenek a Szamosszal is, amennyiben szenior szakosztállyal, vagy ilyen 
szakágban versenyző atlétával rendelkeznek. Tehát létező és MASZ-tag sportszervezet 
esetében nem akadály az, ha már tagja egy területi szövetségnek, mert annak megtartásával a 
Szamosznak is tagja lehet. 
 
  Amennyiben úgy döntesz/döntötök, hogy az 1-2. pont alatti lehetőségek bármelyikével élni 
kívánsz/kívántok, úgy felajánlom támogatásunkat a sportegyesület/szakosztály 
létrehozásához, elsődlegesen a szükséges iratok mintáinak rendelkezésre bocsátásával, illetve 
személyes konzultációval. 
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  Felhívom figyelmeteket arra, hogy éljetek a választás lehetőségével a fentiekben vázolt 
lehetőségek közül legkésőbb f. év szeptember 15. napjáig, mert a Szamosznak magánszemély 
nem lehet tagja. Tehát döntésed, döntésetek, illetve az azzal összefüggő feladatok 
végrehajtása, a versenyszerű szenior atlétikai tevékenység folytatásának elengedhetetlen 
feltétele.  
 
  Amennyiben a bíróság által nyilvántartásba vett veterán sportegyesületté alakultok, az azzal 
az előnnyel is jár, hogy pályázhattok többek között a Wesselényi alapítványra, az 
önkormányzatoknál, a „Mozdulj Magyarország!” programra, stb. 
 
 
Budapest, 2008. július 2. 
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               dr. Nagy Sándor  
              a Szamosz elnöke 

 
 


