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A jelen nyilatkozatot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! 

NYILATKOZAT 

Alulírott, 

 

szervezet neve: ___________________________________________ 

székhelye: ___________________________________________ 

nyilvántartó szervezet (bíróság, hatóság) neve: ___________________________________________ 

nyilvántartási száma: ___________________________________________ 

a szervezet képviselőjének a neve: ___________________________________________ 

képviselet típusa (aláhúzandó): vezető tisztségviselő - szervezeti képv. - meghatalmazott1 

a fellebbezett határozat ügyszáma: ___________________________________________ 

elismerjük, hogy a HUNADO Doppingellenes Szabályzatának hatálya szervezetünkre is kiterjed, ezért az abban foglalt 

szabályok szervezetünk vonatkozásában kötelező erővel bírnak. E körben a jelen nyilatkozatunkkal is megerősítjük, hogy a 

fenti ügyben megfogalmazott fellebbezési kérelem alapján lefolytatandó másodfokú eljárás eljárási díját, azaz a másodfokú 

határozatban megállapított eljárási díjat, de legfeljebb  

 

bruttó 100.000,- Ft-ot (százezer forintot) 

 

a másodfokú határozat közlését követő 3 (három) munkanapon belül - a nemzeti doppingellenes szervezet feladatkörét és 

a doppingeljárások infrastrukturális kereteit biztosító - Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Magyar Antidopping Csoport ) fizetési számlájára (10400188-50526685-51681006; számlavezető pénzintézet 

neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.) történő banki átutalás, vagy banki befizetés útján megfizetjük, amennyiben 

másodfokon a jogorvoslati kérelmünknek nem, vagy csak részben megfelelő döntés születne.  

 

Elfogadjuk, hogy a határozat közlésének időpontja a) amennyiben a határozat szóban kihirdetésre került és a kihirdetés 

alkalmával képviseltetjük magunkat, úgy a kihirdetés napja, egyéb esetekben b) a határozat postai kézbesítésének a napja. 

Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert szervezetünk mint címzett képviselője úgy nyilatkozna, hogy a 

küldeményt nem vesszük át, a határozat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintendő. Amennyiben a 

határozat egyéb okból nem kerül kézbesítésre (így különösen, ha a határozat a Magyar Antidopping Csoporthoz  „nem 

kereste” jelzéssel érkezik vissza), a határozat a postai feladás napját követő 5. munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

Tudomásunk van arról, hogy az eljárási díj számlája a másodfokú határozattal együtt, postai úton kerül részünkre 

megküldésre. 

 

Kelt: ____________________ (helység), 2021.________ hó _________ napján 

 
 

P.h. 

 

 

________________________ 

 

sajátkezű aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

név: 

 

név: 

 

lakóhely: 

 

lakóhely: 

 

aláírás: aláírás: 

 

                                                 
1 A meghatalmazás csatolandó. 
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