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BEVEZETŐ 

 

1) A modern olimpizmus szülőatyja Pierre de Coubertin, akinek a kezdeményezésére rendezték 
meg a párizsi Nemzetközi Sport Kongresszust 1894 júniusában. A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottságot 1894. június 23. napján alapították. Az első újkori Olimpiai Játékok 
megünneplésére az első Olimpiász első évében, 1896-ban, Görögországban, Athénban került 
sor. Az olimpiai zászlót 1914-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Párizsi Kongresszusa 
fogadta el Pierre de Coubertin javaslatára. A zászló az összefonódó öt karikát jeleníti meg, 
amely az öt kontinens egységét, valamint a világ minden tájáról érkező sportolók találkozóját 
szimbolizálja az Olimpiai Játékokon. 

2) A Magyar Olimpiai Bizottság Magyarország kizárólagos nemzeti olimpiai bizottsági 
jogállással rendelkező független, autonóm működésű és irányítású köztestülete, amely 1895. 
december 19. napján alakult meg a hatodik nemzeti olimpiai bizottságként.  

3) A Magyar Olimpiai Bizottság elismeri és maradéktalanul elfogadja a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság, mint az Olimpiai Mozgalom legfőbb hatóságának és irányító testületének hatáskörét, 
amely alapján a Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Mozgalom jogalanya. 

4) A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya a Magyar Olimpiai Mozgalmat szabályozó 
dokumentum, amelynek célja, hogy 

- az Olimpiai Chartában foglaltak alapján rögzítse az olimpizmus alapelveit; 

- az olimpizmus alapelveivel összhangban útmutató legyen a Magyar Olimpiai Mozgalom 
számára, és meghatározza a Magyar Olimpiai Bizottság szervezetét, tevékenységét és 
működését, valamint 

- definiálja a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó 
szervezetek kapcsolatát és a közöttük fennálló jogokat és kötelezettségeket.  
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FOGALMAK 

 

A Magyar Olimpiai Mozgalomban és jelen Alapszabályban a következő fogalmak az alábbi 
jelentéssel bírnak: 

a) CAS (Court of Arbitration for Sport): Nemzetközi Sport Választottbíróság; 

b) Csapatvezető: az Olimpiai Eseményen részt vevő Magyar Csapattagok és Kísérők 
vezetője; 

c) Kísérő: az Olimpiai Eseményre a Magyar Olimpiai Bizottság által akkreditált azon 
személy, akinek tevékenysége a Magyar Csapathoz kapcsolódik, így különösen az edző, 
orvos, masszőr, gyógytornász, pszichológus, sporttudományos személyzet, technikus, 
menedzser, olimpiai attasé és a csapatiroda munkatársai; 

d) Küldöttség: az Olimpiai Eseményre a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított 
akkreditációs kártyával vagy edzéshelyszín-belépőkártyával kiutazó személyek 
összessége, a Küldöttség vezetője a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöke; 

e) Magyar Csapat: az Olimpiai Eseményen részt vevő Magyar Csapattagok összessége; 

f) Magyar Csapattag: az Olimpiai Eseményen sportolói akkreditációval részt vevő, és 
versenyszámában elinduló vagy tartalékként megnevezett sportoló; 

g) Magyar Olimpiai Mozgalom: egységes, szervezett és folyamatosan tevékeny 
közösség a Magyar Olimpiai Bizottság égisze alatt; 

h) Meghívott Vendég: az Olimpiai Eseményre a Magyar Olimpiai Bizottság által 
meghívott, az Elnök és a Főtitkár „kísérő vendég” kategóriájú akkreditációs kártyájával 
vagy a Magyar Olimpiai Bizottság „vendég” kategóriájú akkreditációs kártyájával 
kiutazó személy; 

i) MOB-tag: a Magyar Olimpiai Bizottság rendes tagja, jogait és kötelezettségeit az 
Alapszabály 8. §-a határozza meg; 

j) Olimpiai Charta: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapszabálya, az Olimpiai 
Mozgalmat szabályozó alapdokumentum; 

k) Olimpiai Csapat: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felügyelete alá tartozó Olimpiai 
Eseményen részt vevő Olimpiai Csapattagok összessége; 

l) Olimpiai Csapattag: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felügyelete alá tartozó Olimpiai 
Eseményen sportolói akkreditációval részt vevő, és versenyszámában elinduló vagy 
tartalékként megnevezett sportoló; 

m) Olimpiai Események: az Olimpiai Játékok, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(International Olympic Committee), az Európai Olimpiai Bizottságok (European 
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Olympic Committees), valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségének 
(Association of National Olympic Committees) felügyelete alá tartozó sportesemények; 

n) Olimpiai Játékok: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felügyelete alá tartozó nyári és 
téli Olimpiai Játékok; 

o) Olimpiai Mozgalom: egységes, szervezett, egyetemes és folyamatosan tevékeny 
közösség a Nemzetközi Olimpiai Bizottság égisze alatt;  

p) Olimpiai Tulajdonelemek: az Olimpiai Chartában meghatározott tulajdonelemek, 
amelyek kizárólagos jogtulajdonosa a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Olimpiai 
tulajdonelem különösen, de nem kizárólagosan az olimpiai jelkép, az olimpiai 
emblémák, az olimpiai zászló, az olimpiai jelmondat, az Olimpiai Játékokkal és az 
Olimpiai Mozgalommal összefüggő megnevezések (különösen, de nem kizárólagosan 
az „olimpia” és az „olimpiai” szavak), az olimpiai himnusz, az olimpiai láng és fáklya, 
valamint az Olimpiai Játékokkal kapcsolatban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a 
nemzeti olimpiai bizottságok és az Olimpiai Játékok szervezőbizottságai megbízásából 
készült zene- és audiovizuális művek és egyéb szellemi vagy művészeti alkotások; 

q) Olimpikon: az Olimpiai Játékokon sportolói akkreditációval részt vevő, és 
versenyszámában elinduló vagy tartalékként megnevezett sportoló; 

r) Politikai Felsővezető: a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár; 

s) Sportszövetségek: az országos sportági szakszövetségek és az országos sportági 
szövetségek; 

t) Tiszteletbeli Tag: a Magyar Olimpiai Bizottság különleges jogállású tagja, jogait és 
kötelezettségeit az Alapszabály 11. §-a határozza meg; 

u) WADA (World Anti-Doping Agency): Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség. 

 

Az Alapszabályban foglalt egyéb fogalmak jelentésére a jogszabályokban foglalt rendelkezések 
irányadóak.  
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AZ OLIMPIZMUS ALAPELVEI 

 

1) Az olimpizmus életfilozófia, amely az akarat és a szellem képességeit, mint egységes egészet 
fogja össze és dicsőíti. Egyesítve a sportot a kultúrával és a neveléssel, az olimpizmus olyan 
életforma kialakítására törekszik, amely a munkavégzés örömén, a példamutatáson és az 
általánosan elfogadott erkölcsi alapelvek tiszteletén alapszik. 

2) Az olimpizmus célja, hogy a sportot az emberiség harmonikus fejlődésének a szolgálatába 
állítsa egy békés társadalom előmozdítása és az emberi méltóság megőrzése érdekében. 

3) Az Olimpiai Mozgalom egységes, szervezett, egyetemes és folyamatosan tevékeny közösség 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság égisze alatt. Az Olimpiai Mozgalomhoz tartoznak mindazon 
természetes és jogi személyek, akiket inspirálnak az olimpizmus értékei. Az Olimpiai 
Mozgalom mind az öt kontinensre kiterjed, csúcspontja a világ sportolóinak a találkozója az 
Olimpiai Játékokon. Az Olimpiai Mozgalom jelképe az összefonódó öt karika. 

4) A sport gyakorlása alapvető emberi jog. Minden természetes személyt megillet a sportolás 
joga a hátrányos megkülönböztetés bármely megnyilvánulási formája nélkül, az olimpizmus 
szellemiségével összhangban, amely kölcsönös megértést követel a barátság, szolidaritás és 
tisztességes játék szellemében.  

5) A sport társadalmi keretek között működik, emellett az Olimpiai Mozgalomhoz tartozó 
szervezetek politikailag semlegesek, megilleti őket az autonómiához való jog, és terhelik őket 
az autonómiából fakadó kötelezettségek. Feladatuk a sport szabályrendszerének szabad 
meghatározása és annak ellenőrzése, szervezetük struktúrájának és irányításának 
meghatározása, az ideális irányítás alapelveinek betartása, a külső behatástól mentes 
választások megtartása. 

6) Az Olimpiai Mozgalommal és a magyar sport értékeivel összeférhetetlen a hátrányos 
megkülönböztetés bármely megnyilvánulása függetlenül attól, hogy közösségre vagy 
személyre irányul, akár nemzeti, faji, nyelvi, vallási, politikai, nemi hovatartozáson, bőrszínen, 
társadalmi vagy vagyoni helyzeten vagy szexuális orientáción alapul. 

7) Az Olimpiász időszaka négy egymást követő naptári évből áll, amely az első év január 1. 
napján kezdődik és a negyedik év december 31. napján végződik. A négyéves ciklusok az I. 
Olimpiász kezdetétől, 1896. január 1. napjától számítandók folyamatosan. 
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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § A Magyar Olimpiai Bizottság jogállása 

(1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság felhatalmazása és elismerése alapján a Magyar 
Olimpiai Bizottság Magyarország kizárólagos nemzeti olimpiai bizottsága.  

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Mozgalomhoz kapcsolódó 
versenysporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely 
nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. A Magyar Olimpiai 
Bizottságot a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság működésének részletes szabályait az Olimpiai 
Chartának, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság más szabályzatainak, határozatainak, 
valamint a jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a jelen 
Alapszabály határozza meg. 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független, azok részére anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi 
támogatást nem fogad el. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság magára nézve kötelező érvényűnek tartja az 
Olimpiai Chartában és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság más szabályzataiban 
foglaltakat. 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság illetékessége Magyarország közigazgatási határáig 
terjed. 

 

2. § A Magyar Olimpiai Bizottság neve, székhelye, alapítása és címere 

(1) Magyar Olimpiai Bizottság rövidített neve: MOB 

(2) Magyar Olimpiai Bizottság angol nyelvű elnevezése: Hungarian Olympic 
Committee 

(3) Magyar Olimpiai Bizottság székhelye: 1124 Csörsz u. 49-51. 
Budapest, Magyarország 

(4) Magyar Olimpiai Bizottság működési területe: Magyarország 

(5) Magyar Olimpiai Bizottság alapításának ideje: 1895. december 19. 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság jogosult Magyarország címerének és zászlajának 
használatára. 
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(7) A Magyar Olimpiai Bizottságnak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 
jóváhagyott címere fehér alapon Magyarország címere, amely alatt az Olimpiai 
Mozgalmat szimbolizáló színes olimpiai ötkarika foglal helyet az alábbiak szerint: 

 

(8) A jelen Alapszabály 2. § (7) bekezdésében megjelölt címer védjegyoltalom alatt 
áll. 

(9) Az olimpiai jelképet Magyarország területére kiterjedően az olimpiai jelkép 
oltalmát rögzítő, Nairobiban 1981. szeptember 26. napján elfogadott nemzetközi 
szerződés kihirdetéséről szóló 2008. évi LX. törvény védi. 
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II. FEJEZET 
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KÜLDETÉSE ÉS 

CÉLJAI 

 

3. § A Magyar Olimpiai Bizottság küldetése és céljai 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság küldetése az Olimpiai Chartával összhangban az 
Olimpiai Mozgalom fejlődésének elősegítése, népszerűsítése és védelme. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság célja: 

a) az olimpizmus népszerűsítése, kiemelten a sport és a nevelés területén. Ennek 
érdekében olimpiai nevelési programokat népszerűsít a sport- és testnevelési 
intézményekben, az oktatási rendszer valamennyi szintjén, ezen túlmenően 
az olimpiai nevelésnek, az olimpiai eszme népszerűsítésének, az olimpiai 
gondolat ápolásának szentelt intézményeket hoz létre, úgymint Magyar 
Olimpiai Akadémia, Magyar Olimpiai Múzeum, valamint az Olimpiai 
Mozgalommal kapcsolatba hozható kulturális programokat szervez, ideértve 
az Olimpiai Eseményeken létrehozandó nemzeti házat; 

b) az Olimpiai Chartában foglalt rendelkezések betartatása a Magyar Olimpiai 
Mozgalomhoz tartozó szervezetek körében; 

c) a versenysport és a szabadidősport fejlesztésének ösztönzése; 

d) Magyarország magas szintű olimpiai eredményességének elősegítése; 

e) a sportvezetők képzése, figyelemmel arra, hogy az hozzájáruljon az 
olimpizmus alapelveinek terjesztéséhez; 

f) a hátrányos megkülönböztetés és az erőszak minden formája elleni fellépés; 

g) a doppingellenes küzdelemben való részvétellel a tiszta sportolók 
védelmének, valamint a sportolók egészsége megőrzésének az elősegítése; 

h) a sportolók egészségügyi ellátását és egészségét szolgáló intézkedések 
ösztönzése és támogatása; 

i)  a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő működés és ennek ösztönzése a 
Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó szervezetek körében; 

j) a sport eszközeivel hozzájárulás a fiatal nemzedékek fizikai, szellemi és 
erkölcsi neveléséhez, kiemelten a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, 
az esélyegyenlőség, a nemzeti önazonosságtudat, a környezettudatos 
magatartás elsajátítását, elősegítve egy jobb világ és egészségesebb 
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társadalom megteremtését, a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a becsületes 
játék jegyében; 

k) az állami sportirányítással, önkormányzatokkal, Sportszövetségekkel, 
sportszervezetekkel és a sport támogatóival együttműködve a sportolók 
Olimpiai Eseményekre való felkészülésének és azokon való részvételének 
elősegítése; 

l) annak elősegítése, hogy az Olimpiai Charta vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban Magyarország a jövőben Olimpiai Eseménynek adjon otthont. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság köteles megőrizni függetlenségét, és ellenállni 
minden nyomásgyakorlásnak, különös tekintettel a politikai, jogi, vallási vagy 
gazdasági befolyásnak, amely akadályozhatja az Olimpiai Charta betartásában. 
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III. FEJEZET 
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG FELADATAI 

 

4. § A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság stratégiai jellegű feladatai keretében: 

a) javaslatot tesz az Olimpiai Mozgalomhoz kapcsolódó versenysport stratégiai 
fejlesztési céljaira és irányaira;  

b) figyelemmel kíséri a Sportszövetségek által elkészített sportági stratégiai 
fejlesztési koncepciók megvalósítását;  

c) együttműködik az állami sportirányítással és a további sportköztestületekkel 
a sport stratégiai fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában;  

d) az olimpizmus jegyében segíti az ifjúság fizikai, szellemi és erkölcsi 
nevelését, támogatja a tisztességes játék szellemében való versenyzést, fellép 
a sportmozgalomra ható káros jelenségek, különösen a tiltott 
teljesítményfokozás, valamint a sporteredmények tiltott eszközökkel, 
módszerekkel történő befolyásolása és a fogadási csalás ellen, végrehajtja az 
Olimpiai Mozgalomnak a versenyek manipulációja megakadályozásáról 
szóló szabályzatában foglaltakat;  

e) figyelemmel kíséri az olimpiai felkészülés rendszerét és szakmai javaslatot 
tesz az Olimpiai Eseményekre történő felkészülés és az azokon való részvétel 
támogatására; jóváhagyja a Sportszövetségek éves olimpiai felkészülési 
programját és nyomon követi annak megvalósítását; értékeli a 
Sportszövetségek olimpiai felkészülési programjáról készített szakmai 
beszámolót; 

f) együttműködik az állami sportirányítással és a Sportszövetségekkel a 
sportszakemberek képzési programjainak meghatározásában;  

g) együttműködik az állami sportirányítással a sporttudomány és a sporthoz 
kötődő felsőoktatás fejlesztésével összefüggő szakmai feladatok ellátásában, 
valamint közreműködik a korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, 
alkalmazásában, segítve a hatékony módszerek és eljárások széleskörű 
terjesztését;  

h) a doppingellenes tevékenységről szóló jogszabályokban meghatározottak 
szerint közreműködik a doppingellenes tevékenységgel összefüggő 
sportszakmai feladatok ellátásában. 
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(2) A Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatási feladatai keretében: 

a) javaslatot tesz az Olimpiai Mozgalomhoz kapcsolódó versenysporttal 
összefüggő kormányzati intézkedések és szabályozási koncepciók 
megtételére, véleményezi az Olimpiai Mozgalomhoz kapcsolódó 
versenysporttal összefüggő jogszabálytervezeteket;  

b) biztosítja a Sport Állandó Választottbíróság működési feltételeit; 

c) támogatja a sportolók, sportszakemberek képzését és továbbképzését, a 
sportolói kettős karrier programokat. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Mozgalomhoz kapcsolódó 
versenysporttal összefüggő állami sportcélú támogatások tervezésével, 
elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatai keretében: 

a) felhívja a Sportszövetségeket a Sportszövetség következő évi szakmai 
tervének és finanszírozási koncepciójának elkészítésére, a központi 
költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó 
javaslatot tesz; 

b) javaslatot tesz az Olimpiai Mozgalomhoz kapcsolódó versenysporttal 
összefüggő állami sportcélú támogatások felosztási elveire;  

c) dönt a részére rendelkezésre bocsátott állami sportcélú támogatások 
felhasználásáról és folyósítja a támogatásokat, koordinálja és nyomon követi 
a rendelkezésére bocsátott állami sportcélú támogatás felhasználását, részt 
vesz a részére juttatott állami sportcélú támogatás felhasználásával 
kapcsolatos elszámolási feladatokban, amelynek keretében elszámoltatja a 
kedvezményezettet a továbbadott támogatásról, valamint elszámol a 
támogatással; 

d) részt vesz a Gerevich Aladár-sportösztöndíjrendszer működtetésében, ennek 
keretében javaslatot tesz az ösztöndíj mértékére, tárgyévi szövetségi 
keretösszegére és adományozásának feltételeire; 

e) ellátja a nyugdíjas olimpiai, világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, 
valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas 
sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésével kapcsolatos 
feladatokat, gondozza a sporttémájú művészeti pályázati programokat. 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Mozgalomban ellátott feladatai 
keretében: 

a) elősegíti az Olimpiai Mozgalom fejlődését, népszerűsíti az olimpizmust; 
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b) végrehajtja az Olimpiai Chartában, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság más 
szabályzataiban és határozataiban a nemzeti olimpiai bizottságok részére 
megállapított irányelveket, célkitűzéseket és feladatokat, biztosítja ezek 
betartását és érvényesülését; 

c) az állami sportirányítással és a Sportszövetségekkel együttműködve elősegíti 
a versenyzők Olimpiai Eseményekre való felkészülését, illetve az azokon 
történő részvételét; 

d) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai 
Szabályzatával összhangban támogatja a tisztességes játék szellemében való 
versenyzést és felkészülést; 

e) fellép a hátrányos megkülönböztetés és az erőszak minden megnyilvánulási 
formája ellen a sportban; 

f) az Olimpiai Tulajdonelemek védelme érdekében együttműködik a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, intézkedéseket tesz az Olimpiai 
Tulajdonelemek Olimpiai Chartába ütköző használatának megakadályozása 
érdekében; 

g) ellátja a magyarországi olimpiai pályázatokkal összefüggésben az Olimpiai 
Chartában, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság más szabályzataiban és 
határozataiban a nemzeti olimpiai bizottságok részére megállapított 
feladatokat; 

h) javaslatot tesz az Olimpiai Chartával és az Olimpiai Mozgalommal 
kapcsolatosan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság irányába, beleértve az 
Olimpiai Események szervezését; 

i) véleményezi az Olimpiai Események rendezéséért benyújtott pályázatokat; 

j) részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bizottságainak munkájában a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság felkérésére; 

k) együttműködik az Olimpiai Kongresszus előkészületeiben; 

l) együttműködik a nemzetközi szövetségekkel. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság az utánpótlás-nevelés területén ellát minden olyan 
feladatot, amelyet a jogszabályok a feladatai közé sorolnak. 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos 
feladatai keretében:  

a) elismeri és maradéktalanul elfogadja a WADA Doppingellenes 
Szabályzatában foglaltakat; 

b) a WADA Doppingellenes Szabályzatát betartja és a Magyar Olimpiai 
Mozgalomhoz tartozó szervezetekkel betartatja; 
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c) összhangban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppingellenes 
rendelkezéseivel és a WADA Doppingellenes Szabályzatával megalkotja 
doppingellenes szabályzatát, amelyet jóváhagyásra megküld a WADA 
számára. 

(7) A Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Eseményekkel kapcsolatos feladatai 
keretében:  

a) dönt a sportolók nevezéséről és a Kísérők akkreditációjáról, meghatározza a 
Magyar Csapat tagságának feltételeit, a Magyar Csapattagok jogait és 
kötelezettségeit, valamint hasznosítja a Magyar Csapattal, valamint a Magyar 
Csapat Olimpiai Eseményeken történő részvételének előkészítésével, 
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos vagyoni értékű jogokat. A 
Magyar Olimpiai Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy 
kialakítsa, szervezze és vezesse az Olimpiai Eseményeken részt vevő 
Küldöttséget, valamint ellássa a nevezéssel és akkreditációval kapcsolatos 
feladatokat;  

b) ellátja a Küldöttség Olimpiai Eseményeken történő részvételével kapcsolatos 
utazásszervezési feladatokat, feladata annak betartatása, hogy a Küldöttség az 
olimpizmus értékeinek megfelelő, sportszerű magatartást tanúsítson; 

c) biztosítja a Küldöttség formaruházatát és sportruházatát, kizárólagos 
hatáskörrel rendelkezik a Küldöttség formaruházatának, illetve 
sportruházatának meghatározására az Olimpiai Események ideje alatt, 
valamint az Olimpiai Eseményekkel kapcsolatos rendezvényeken; 

d) kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a magyarországi Olimpiai Események 
rendezési jogáért benyújtásra kerülő pályázati kérelmek jóváhagyására; 

e) nemzeti házat működtet az Olimpiai Eseményeken. 

(8) A Magyar Olimpiai Bizottság ellát minden olyan feladatot, amelyet az Olimpiai 
Charta, valamint a jogszabályok a feladatai közé sorolnak. 

(9) A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai ellátása során együttműködik az állami 
sportirányítással és az önkormányzatokkal, valamint a sportban tevékenykedő 
szervezetekkel, különösen a Magyar Edzők Társaságával, az Országos 
Sportegészségügyi Intézettel, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi 
Egyetemmel, a Magyar Sporttudományi Társasággal, a Magyar Sportorvos 
Társasággal, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületével, a 
Sportegyesületek Országos Szövetségével, a Magyar Sportújságírók 
Szövetségével, a Nemzeti Sportközpontokkal, a Magyar Olimpiai Bajnokok 
Klubjával, a „Halhatatlan Magyar Sportolók” Egyesületével, valamint a Magyar 
Paralimpiai Bizottsággal, a Nemzeti Versenysport Szövetséggel, a Nemzeti Diák, 
Hallgatói és Szabadidősport Szövetséggel és a Honvédelmi Sportszövetséggel. 
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IV. FEJEZET 
A MAGYAR OLIMPIAI MOZGALOMHOZ TARTOZÓ 

SPORTSZÖVETSÉGEK 

 

5. § A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó sportszövetségek 

(1) A Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó Sportszövetségek alapszabályának és 
tevékenységének összhangban kell állnia a Magyar Olimpiai Bizottság 
Alapszabályával, az Olimpiai Chartával, a WADA Doppingellenes 
Szabályzatával, valamint a sportágat irányító nemzetközi szövetség 
szabályzataival. Az Olimpiai Chartában foglaltakkal összhangban a 
Sportszövetségeknek meg kell őrizniük függetlenségüket és autonómiájukat a 
sportáguk irányítása során. 

(2) A Sportszövetségek küldetése és feladatai az Olimpiai Mozgalomban: 

a) az olimpizmussal összhangban a sportágukra vonatkozó nemzetközi és 
hazai szabályok érvényre juttatása; 

b) a sportáguk fejlesztésének biztosítása Magyarország magas szintű olimpiai 
eredményességének elősegítése érdekében, a fejlesztési célok 
meghatározása során az olimpizmus érvényre juttatása; 

c) hozzájárulás az Olimpiai Chartában meghatározott célok 
megvalósításához, különösen az olimpizmus népszerűsítésével és az 
olimpiai neveléssel; 

d) a sportági versenyrendszer kialakítása és működtetése, a válogatott keretek 
működtetése, a nemzetközi versenyeztetés során az olimpizmus 
elsődlegességének biztosítása; 

e) a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködve a sportolók olimpiai 
felkészülésének szervezése, az Olimpiai Eseményeken való részvétel 
előkészítése és szervezése; 

f) a sportág részvételének a nemzetközi sportkapcsolatokban történő 
szervezése során az Olimpiai Chartában meghatározott célok 
megvalósításának elősegítése; 

g) a sportági képzésben az olimpiai nevelés érvényesítése, az olimpizmus 
népszerűsítése; 
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h) tevékeny közreműködés az egészséges életmód kialakításával összefüggő 
célkitűzések megvalósításában, a doppingellenes küzdelemben való 
részvétellel a tiszta sportolók védelmének elősegítése, valamint a tiszta 
sport védelme. 
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V. FEJEZET 
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG TAGSÁGA 

 

6. § Magyar Olimpiai Bizottság tagjai 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság tagjai azok a nagykorú, büntetlen előéletű magyar 
állampolgárok, akik elismerik és magukénak vallják az olimpizmust, készek 
elősegíteni a Magyar Olimpiai Bizottság működését:   

a) akiket a soron következő nyári és téli Olimpiai Játékok programján szereplő 
sportágak magyar bíróság által nyilvántartásba vett országos sportági 
szakszövetségei (a továbbiakban: olimpiai sportágak országos sportági 
szakszövetségei) taggá delegálnak, az alábbiak szerint:  

aa) szervezetenként 3 fő – akik közül lehetőség szerint 1 fő különböző 
nemű – MOB-tag delegálására jogosultak azok az olimpiai sportágak 
országos sportági szakszövetségei, amelyek versenyzői a legutóbbi 5 
nyári és 5 téli Olimpiai Játékok valamelyikén arany-, ezüst- vagy 
bronzérmet szereztek; 

ab) szervezetenként 2 fő – lehetőség szerint különböző nemű - MOB-tag 
delegálására jogosultak azok az olimpiai sportágak országos sportági 
szakszövetségei, amelyek versenyzői a legutóbbi 5 nyári és 5 téli 
Olimpiai Játékok valamelyikén legalább egy IV-VI. helyezést 
szereztek; 

ac) szervezetenként 1 fő MOB-tag delegálására jogosultak az aa)-ab) 
pontokba nem tartozó olimpiai sportágak országos sportági 
szakszövetségei; 

b) akiket az alábbiakban felsorolt szervezetek taggá delegálnak: 

ba) Magyar Edzők Társasága – 4 fő, 
bb) Magyar Sportorvos Társaság – 1 fő, 
bc) Magyar Sportújságírók Szövetsége – 2 fő, 
bd) Magyar Sporttudományi Társaság – 1 fő, 
be) Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete – 1 fő, 
bf) Megyei Jogú Városok Szövetsége – 5 fő, 
bg) Fővárosi Önkormányzat – 2 fő, 
bh) „Halhatatlan Magyar Sportolók” Egyesülete – 1 fő, 
bi) Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja – 3 fő, 
bj) Országos Sportegészségügyi Intézet – 1 fő, 
bk) Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem – 1 fő,  
bl) Sportegyesületek Országos Szövetsége – 12 fő, 
bm) Nemzet Sportolói – 1 fő, 
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bn) Nemzeti Sportközpontok – 1 fő, 
bo) SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság – 1 fő, 
bp) Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség – 1 fő, 
bq) Magyar Paralimpiai Bizottság – 1 fő, 
br) Nemzeti Versenysport Szövetség – 1 fő, 
bs) Honvédelmi Sportszövetség – 1 fő;  

 
c) a Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottsága által delegált 3 fő – akik 

közül 1 fő különböző nemű -, amelyből 1 fő a Sportolói Bizottság elnöke, 2 
fő a Sportolói Bizottság által maguk közül választott tag; 

d) pozíciójából fakadóan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar 
állampolgárságú tagjai, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 
elismert, az Olimpiai Mozgalomhoz tartozó nemzetközi szervezetek magyar 
állampolgárságú elnökei; 

e) a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének adományozása alapján – 
amelynek során törekedni kell arra, hogy mindkét nem megfelelően 
képviselve legyen –  6 fő, akik kimagasló tevékenységükkel a Magyar 
Olimpiai Bizottság célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását huzamosabb 
ideig eredményesen segítették elő, illetőleg erkölcsi vagy anyagi 
támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel kiemelkedően támogatják a 
Magyar Olimpiai Bizottság tevékenységét. 

(2) A sportág olimpiai programon való szereplése tekintetében a sportágnak a nyári 
és téli Olimpiai Játékok programján való szerepléséről szóló végleges döntéstől a 
nyári és téli Olimpiai Játékok évének december 31. napjáig terjedő időszak 
irányadó. 

(3) Az Olimpiai Chartával összhangban a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésében 
és Elnökségében biztosítani kell az olimpiai sportágak országos sportági 
szakszövetségei által delegált MOB-tagok többségét. 

(4) 1Politikai Felsővezető nem lehet a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 

(5) Nem lehet a Magyar Olimpiai Bizottság tagja a kiszabott büntetés időtartamára, 
akinek a terhére jogerősen doppingvétség elkövetése került megállapításra.  

(6) Nem lehet a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták. 

 

 
1 Hatályos: 2025. január 1-jétől 



  

 19 

7. § A tagsági jogviszony létrejötte 

(1) A MOB-tagok tagsági jogviszonya a Főtitkár általi nyilvántartásba vétellel 
keletkezik.  

(2) A 6. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott tagok nyilvántartásba vételére 
akkor kerülhet sor, ha 

- a delegáló szervezet a delegálásra vonatkozó írásbeli kérelmét megküldi a 
Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkárának, amellyel kéri a tagnak delegált 
természetes személy nyilvántartásba vételét, a kérelemhez csatolni kell a 
delegált személy büntetlen előéletét igazoló hatósági bizonyítvány eredeti 
példányát és a delegált személy nyilatkozatát, amelyben magára nézve 
kötelezően elismeri és elfogadja az Olimpiai Charta, valamint az Alapszabály 
rendelkezéseit, az olimpiai eszme és az olimpizmus alapelveit, valamint  

- a delegált személlyel kapcsolatban nem merül fel kizáró ok.  

(3) A 6. § (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott tagok nyilvántartásba vételére 
akkor kerülhet sor, ha 

- a pozíciójából fakadóan vagy adományozás alapján tagságra jogosult személy 
kérelmet nyújt be a Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkárának a nyilvántartásba 
vétel érdekében. A kérelemhez csatolni kell a büntetlen előélet tényét igazoló 
hatósági bizonyítvány eredeti példányát, valamint egy nyilatkozatot, amelyben 
a tagságra jogosult személy magára nézve kötelezően elismeri és elfogadja az 
Olimpiai Charta, valamint az Alapszabály rendelkezéseit, az olimpiai eszme és 
az olimpizmus alapelveit; valamint 

- a pozíciójából fakadóan vagy adományozás alapján tagságra jogosult 
személlyel kapcsolatban nem merül fel kizáró ok. 

(4) A soron következő Közgyűlés előtti nyilvántartásba vétel feltétele, hogy a 
nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok a Közgyűlést megelőző 10. 
napig hiánytalanul benyújtásra kerüljenek a Magyar Olimpiai Bizottság 
Főtitkárának. A Főtitkár a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos döntésről a kérelem 
beérkezésétől számított 10 napon belül értesíti a delegáló szervezetet és a delegált 
személyt, illetve a pozíciójából fakadóan vagy adományozás alapján tagságra 
jogosult személyt. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság tagjait a Főtitkár tartja nyilván. 

 
 
8. § A MOB-tagok jogai és kötelezettségei 

(1) A MOB-tag jogosult: 

a) részt venni a Magyar Olimpiai Bizottság tevékenységében és rendezvényein; 
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b) választani és tisztségre pályázni a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségében 
és Felügyelő Bizottságában; 

c) szavazati joggal részt venni a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésén és - 
megválasztása esetén - a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének, illetve 
bizottságainak tevékenységében; 

d) javaslatot tenni, és véleményt nyilvánítani a Magyar Olimpiai Bizottság 
működésével, tevékenységével kapcsolatban. 

(2) Az Olimpiai Chartával összhangban a nyári és téli Olimpiai Játékokkal 
kapcsolatos szavazati joggal kizárólag az olimpiai sportágak országos sportági 
szakszövetségei által delegált tagok, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság 
Elnökségének tagjai és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar állampolgárságú 
tagjai rendelkeznek a Közgyűlésben. 

(3) A MOB-tag a Magyar Olimpiai Bizottság nevében kötelezettséget nem vállalhat, 
kivéve, ha tisztsége az Alapszabály szerint erre feljogosítja. 

(4) A MOB-tag köteles: 

a) jelen Alapszabály és az Olimpiai Charta rendelkezéseit betartani, és elkövetni 
minden tőle elvárhatót, hogy ezek rendelkezéseinek érvényt szerezzen; 

b) elősegíteni a magyar sport és az Olimpiai Mozgalom fejlődését és 
eredményességét, népszerűsíteni az olimpizmust; 

c) részt venni a Közgyűlés és – megválasztása esetén – az Elnökség, illetve a 
bizottságok ülésein; 

d) betartani a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése által hozott határozatokat, 
valamint azok betartását biztosítani; 

e) bejelenteni büntetett előéletűvé válását. 

(5) A tag a tagság fennállása alatt a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének vagy 
Elnökének - a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetését tartalmazó - 
felhívására, a felhívástól számított 15 munkanapon belül, vagy ha e határidőn belül 
a felhívott személyén kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését 
követően haladéktalanul, a Főtitkár részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt 
a tényt, hogy büntetlen előéletű. 

 

9. § A MOB-tag tagsági jogviszonyának megszűnése 

(1) A MOB-tag tagsági jogviszonya megszűnik: 

a) a MOB-tagságból való visszahívással; 

b) elhalálozással; 
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c) lemondással; 

d) a Közgyűlés általi kizárással; 

e) büntetett előéletűvé válással vagy a 8. § (5) bekezdésben meghatározott 
igazolási kötelezettség mulasztásával; 

f) a 6. §-ban foglalt kizáró ok vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 

g) 2a 70. életév betöltése évének december 31. napján, a 9. § (4) bekezdésben 
meghatározottakra figyelemmel; 

h) a Közgyűlésen való részvétel egymást követő 3 alkalommal történő 
elmulasztásával. 

(2) A tagsággal járó kötelezettségeit vagy jelen Alapszabály, az Olimpiai Charta, 
illetve az Etikai Szabályzat rendelkezéseit súlyosan megszegő, vagy a tagságra 
egyébként érdemtelenné vált MOB-tagot a Magyar Olimpiai Bizottság 
Elnökségének vagy Etikai Bizottságának javaslatára a Közgyűlés a tagok közül 
kizárhatja. 

A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról és lehetőséget kell 
biztosítani számára a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására. 

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének kizárásról rendelkező határozatát 
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell 
a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot írásban, igazolható módon 
közölni kell a kizárással érintett MOB-taggal. A határozat a közléssel lép hatályba. 

(3) Az (1) bekezdés a)-c), és e)-h) pontokban meghatározott megszűnési ok 
bekövetkezése esetén a MOB-tag tagsági jogviszonya a Magyar Olimpiai 
Bizottság Közgyűlésének külön döntése nélkül szűnik meg, az a) pontban írt 
esetben a nyilvántartásból való törlés időpontjában, a b) és e)-h) pontokban írt 
esetekben az ok bekövetkeztének időpontjában, a c) pontban írt esetben attól az 
időponttól kezdve, amikor az ok bekövetkezéséről a Magyar Olimpiai Bizottság 
hivatalos tudomást szerzett. 

(4) 3A 70. életévét betöltő MOB-tag tagsági jogviszonya legkésőbb a 70. életéve 
betöltése évének december 31. napján megszűnik. A Magyar Olimpiai Bizottság 
Elnökségének javaslatára a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyszeri 
alkalommal, legfeljebb 4 évvel meghosszabbíthatja a 70. életévét betöltő MOB-
tag tagsági jogviszonyát. A 6. § (1) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott tagok 
tagsági jogviszonya meghosszabbításának előfeltétele, hogy a meghosszabbítás 

 
2 Hatályos: 2025. január 1-jétől 
3 Hatályos: 2025. január 1-jétől 
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iránt a delegáló szervezet kérelmet nyújt be a Magyar Olimpiai Bizottság 
Elnöksége felé. 

(5) A MOB-tag visszahívására kizárólag a delegálásra jogosult szervezet jogosult, 
amely a Közgyűlést megelőző 10. napig a visszahívásra vonatkozó írásbeli 
kérelmét megküldi a Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkárának, amellyel kéri a 
MOB-tag nyilvántartásból való törlését.  

A választott tisztségviselők MOB-tagsága a delegáló szervezet részéről 
visszahívással nem szüntethető meg választott tisztségük betöltésének ideje alatt.  

 
10. § A Magyar Olimpiai Bizottság Tiszteletbeli Tagja és tiszteletbeli elnöke 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Tiszteletbeli Tagjává az a büntetlen előéletű magyar 
állampolgár választható, aki kimagasló tevékenységével a Magyar Olimpiai 
Bizottság célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását huzamosabb ideig 
eredményesen segítette elő, illetőleg erkölcsi vagy anyagi támogatásával, szakmai 
hozzáértésével kiemelkedően támogatja a Magyar Olimpiai Bizottság 
tevékenységét. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság Tiszteletbeli Tagjának választásáról a Magyar 
Olimpiai Bizottság Elnökségének javaslatára a Magyar Olimpiai Bizottság 
Közgyűlése határoz.  

(3) Annak, aki legalább 3 olimpiai ciklus alatt töltötte be a Magyar Olimpiai Bizottság 
elnöki tisztségét, tiszteletbeli elnöki cím adományozható. A tiszteletbeli elnöki 
cím adományozásáról a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökének javaslatára a 
Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése határoz. 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöki címet egy személy viselheti 
egyidejűleg. A tiszteletbeli elnöki címmel rendelkező személyre a jelen 
Alapszabály Tiszteletbeli Tagokra vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 
11. § A Magyar Olimpiai Bizottság Tiszteletbeli Tagjának jogai és kötelezettségei 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Tiszteletbeli Tagja jogosult: 

a) részt venni a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésein; 

b) javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani a Magyar Olimpiai Bizottság 
működésével kapcsolatban; 

c) a „tiszteletbeli tag” cím viselésére. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság Tiszteletbeli Tagja a Magyar Olimpiai Bizottság 
nevében kötelezettséget nem vállalhat. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság Tiszteletbeli Tagja köteles: 
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a) jelen Alapszabály és az Olimpiai Charta rendelkezéseit betartani, és elkövetni 
minden tőle elvárhatót, hogy ezek rendelkezéseinek érvényt szerezzen; 

b) elősegíteni a magyar sport és az Olimpiai Mozgalom fejlődését és 
eredményességét, népszerűsíteni az olimpizmust; 

c) betartani a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése által hozott határozatokat, 
valamint azok betartását biztosítani; 

d) bejelenteni büntetett előéletűvé válását. 

 
 
12. § A Tiszteletbeli Tag jogviszonyának megszűnése 

(1) A Tiszteletbeli Tag jogviszonya megszűnik: 

a) elhalálozással; 

b) lemondással; 

c) a (2) bekezdésben meghatározott érdemtelenség esetében a Magyar Olimpiai 
Bizottság Közgyűlésének határozathozatalával; 

d) büntetett előéletűvé válással vagy a 8. § (5) bekezdésben meghatározott 
igazolási kötelezettség mulasztásával; 

e) doppingeljárás eredményeként kiszabott jogerős eltiltással. 

(2) A tiszteletbeli tagsággal járó kötelezettségeit vagy jelen Alapszabály, az Olimpiai 
Charta, illetve az Etikai Szabályzat rendelkezéseit súlyosan megszegő, vagy a 
tiszteletbeli tagságra egyébként érdemtelenné vált Tiszteletbeli Tagot a Magyar 
Olimpiai Bizottság Elnökségének vagy Etikai Bizottságának javaslatára a 
Közgyűlés a tiszteletbeli tagságától megfoszthatja. 

(3) Az (1) bekezdés a)-b), és d)-e) pontokban meghatározott megszűnési ok 
bekövetkezése esetén a Tiszteletbeli Tag tagsági jogviszonya a Magyar Olimpiai 
Bizottság Közgyűlésének külön döntése nélkül szűnik meg, az a) és d)-e) 
pontokban írt esetekben az ok bekövetkeztének időpontjában, b) pontban attól az 
időponttól kezdve, amikor az ok bekövetkezéséről a Magyar Olimpiai Bizottság 
hivatalos tudomást szerzett. 

 

13. § Tagdíj 

(1) A MOB-tagok és a Tiszteletbeli Tagok tagdíjat nem fizetnek. 

(2) A MOB-tagokat és a Tiszteletbeli Tagokat, a Magyar Olimpiai Bizottsággal 
munkaviszonyban álló tisztségviselők, valamint a 15. § (2) bekezdésben 
meghatározottak kivételével, semmiféle fizetés vagy díjazás nem illeti meg, 
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azonban a feladataik ellátásával közvetlen kapcsolatban álló indokolt és igazolt 
költségeik megtéríthetők. 
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VI. FEJEZET 
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZERVEZETE ÉS 

MŰKÖDÉSE 

 

14. § A Magyar Olimpiai Bizottság szervezete 

(1) Közgyűlés; 

(2) Elnökség; 

(3) Felügyelő Bizottság; 

(4) Etikai Bizottság; 

(5) Sportolói Bizottság; 

(6) az Elnökség által létrehozott bizottságok; 

(7) Magyar Olimpiai Akadémia; 

(8) Magyar Olimpiai Bizottság Irodája; 

(9) Sport Állandó Választottbíróság. 

 

15. § A Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselői és tisztségviselői 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselőinek és tisztségviselőinek 
minősülnek az alábbi személyek: 

a) Vezető tisztségviselők: 

aa) Elnök; 

ab) Alelnökök; 

ac) Elnökségi tagok. 

b) Tisztségviselők: 

ba) Főtitkár; 

bb) Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.  

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselői és tisztségviselői 
tisztségükkel összefüggő feladatok ellátásáért tiszteletdíjban és/vagy 
költségtérítésben részesülhetnek, amelynek mértékéről a Magyar Olimpiai 
Bizottság Elnöksége dönt. 
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16. § Vezető tisztségviselőkkel és tisztségviselőkkel szembeni követelmények, kizáró és 
összeférhetetlenségi okok 

(1) Vezető tisztségviselő és tisztségviselő az a nagykorú, magyar állampolgár lehet, 
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták, és akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától. 

(2) A vezető tisztségviselő és a tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni. 

(3) Nem lehet vezető tisztségviselő és tisztségviselő az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő és tisztségviselő az, akit a vezető tisztségviselői 
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő és 
tisztségviselő, amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenységet a Magyar 
Olimpiai Bizottság is ellátja. 

(5) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő és tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 
tevékenységtől.  

(6) Nem lehet vezető tisztségviselő és tisztségviselő a kiszabott büntetés időtartamára, 
akinek a terhére jogerősen doppingvétség elkövetése került megállapításra. 

(7) 4Politikai Felsővezető nem lehet vezető tisztségviselő és tisztségviselő. 

(8) Nem lehet a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöke és Felügyelő Bizottságának 
elnöke az a személy, akit 2024. január 1-jét követően 3 alkalommal a Magyar 
Olimpiai Bizottság Elnökévé, illetve a Felügyelő Bizottság elnökévé választottak, 
kivéve, ha az elnöki tisztségre pályázó személy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
magyar állampolgárságú tagja. 

(9) A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet a Magyar Olimpiai 
Bizottság vezető tisztségviselője vagy tisztségviselője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését 
megelőző 2 évben legalább 1 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, 

 
4 Hatályos: 2025. január 1-jétől 
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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 vagy törölte.     

(10) A Felügyelő Bizottság tagja a Magyar Olimpiai Bizottságban más tisztséget nem 
viselhet. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) az Elnökség tagja, 

b) a Magyar Olimpiai Bizottsággal e megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a Magyar Olimpiai Bizottság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
Magyar Olimpiai Bizottság által tagjának a tagsági jogviszony alapján az 
Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, 
illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek Polgári Törvénykönyv szerinti 
hozzátartozói. 

(11) Az összeférhetetlenségi ok fennállásáról, illetve annak megszüntetése módjáról az 
érintett a kinevezése, megválasztása előtt köteles nyilatkozni. Amennyiben az 
összeférhetetlenség a kinevezést, megválasztást követően merül fel, a vezető 
tisztségviselő vagy tisztségviselő az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől 
számított tizenöt napon belül köteles az összeférhetetlenséget megszüntetni. Ha a 
vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő az összeférhetetlenségi okot a jelen 
bekezdésben foglalt határidőn belül nem szünteti meg, vezető tisztségviselői vagy 
tisztségviselői jogviszonya megszűnik. 

(12) A vezető tisztségviselő, a tisztségviselő, illetve ezen tisztségekre jelölt személy 
köteles a Magyar Olimpiai Bizottságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető 
tisztségviselői tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 

17. §  A Közgyűlés 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a MOB-tagok 
összességéből áll. 

(2) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A 
Közgyűlést az Elnökség hívja össze. 

(3) Az Elnökség a közgyűlési meghívóban megállapítja a Közgyűlés helyét, idejét és 
a javasolt napirendi pontokat. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a 
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Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és 
időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti 
napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes lesz.  

A közgyűlési meghívó elküldése és a Közgyűlés időpontja között legalább 15 
napnak kell eltelnie. A közgyűlési meghívót írásban, igazolható módon kell 
megküldeni a MOB-tagok részére. Írásbeli, igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményként, 
továbbá - amennyiben a MOB-tag rendelkezik elektronikus levelezési címmel – a 
MOB-tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a 
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). Amennyiben a 
MOB-tag részére történő kézbesítés elektronikus úton történik, a MOB-tag köteles 
előzetesen bejelenteni azt az e-mail címet, amelyre a kézbesítést kéri. A MOB 
Iroda a bejelentett e-mail címet nyilvántartásba veszi.  

A Közgyűlés összehívására vonatkozóan a meghívó kiküldésekor hatályos 
szabályok az irányadók. 

(4) Ha a Közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet 
megtartani, ha az ülésen a MOB-tagok legalább háromnegyede jelen van, és 
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

(5) A Közgyűlésen az állami sportirányítás képviselője, a Felügyelő Bizottság nem 
MOB-tag tagjai, a bizottságok elnökei, valamint a Tiszteletbeli Tagok 
tanácskozási joggal vehetnek részt. 

(6) A Közgyűlésen szavazati joggal kizárólag a MOB-tagok rendelkeznek. A 
Közgyűlésen minden MOB-tag 1 szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem 
ruházható át. 

(7) A Közgyűlés levezető elnöke a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, 
akadályoztatása esetén a Közgyűlés által megválasztott MOB-tag vagy 
Tiszteletbeli Tag.  

(8) A Közgyűlést kötelező összehívni az alábbi rendkívüli esetekben: 

a) a bíróság, törvényességi felügyeletet ellátó szerv elrendeli vagy a Felügyelő 
Bizottság kezdeményezi, illetve elrendeli, 

b) az Elnök kezdeményezi vagy az Elnökség elrendeli, 

c) a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, 

d) a felügyelő biztos elrendeli, 

e) a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság 
elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, vagy az Elnökség vagy a 
Felügyelő Bizottság létszáma kevesebb, mint felére csökken,  



  

 29 

f) a Magyar Olimpiai Bizottság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,  

g) a Magyar Olimpiai Bizottság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 
esedékességkor teljesíteni,  

h) a Magyar Olimpiai Bizottság céljainak elérése veszélybe került.  

A (8) bekezdés szerinti Közgyűlést a Főtitkárnak az erre okot adó körülmény 
bekövetkezésétől, vagy a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 és 11 nap 
közötti időpontra kell összehívnia. A (8) bekezdés szerinti Közgyűlés 
napirendjére az annak elrendelésére vagy kezdeményezésére jogosult tesz 
javaslatot. A (8) bekezdés f-h) pontjaiban meghatározott ok miatt összehívott 
Közgyűlésen a Közgyűlés köteles az okot adó körülmény megszüntetése 
érdekében intézkedést tenni vagy a Magyar Olimpiai Bizottság megszüntetéséről 
dönteni. A (8) bekezdés szerint összehívott Közgyűlésre egyebekben az 
Alapszabály Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

18. §  A Közgyűlés határozatképessége 

(1) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a MOB-tagok több, mint a fele jelen 
van. Ha egy MOB-tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell 
hagyni. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  

(2) Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell tartani. A 
megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent 
MOB-tagok számától függetlenül határozatképes, amelyről már az eredeti 
meghívóban tájékoztatni kell a MOB-tagokat. A megismételt Közgyűlést az 
eredeti időpontot követő legfeljebb 15 napon belüli időpontra kell összehívni, 
amelynek pontos időpontját és helyszínét az eredeti meghívóban meg kell 
határozni. A megismételt Közgyűlésre az Alapszabály Közgyűlésre vonatkozó 
rendelkezéseit az Alapszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.  

(3) A Közgyűlés határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,  

a) akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesít(i) vagy a Magyar Olimpiai Bizottság terhére másfajta 
előnyben részesít(i), illetve aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki nem MOB-tag; 
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e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll; 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(4) Nem minősül előnynek a Magyar Olimpiai Bizottság cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a MOB-tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott alaptevékenységgel 
összefüggő cél szerinti juttatás. 

 

19. §  A Közgyűlés napirendje 

(1) A Közgyűlés napirendjére – a 17. § (8) bekezdés szerinti Közgyűlés kivételével – 
a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége tesz javaslatot és terjeszti a Közgyűlés 
elé.  

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének napirendjére a jogszabályoknak 
megfelelően minden évben kötelező felvenni az alábbi napirendeket: 

a) az Elnökség tevékenységéről szóló szakmai beszámoló jóváhagyása; 

b) a Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és 
közhasznúsági melléklet elfogadása; 

c) a Könyvvizsgáló jelentése; 

d) a Felügyelő Bizottság beszámolójának és éves ellenőrzési tervének 
jóváhagyása; 

e) a tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása. 

(3) A napirendekhez tartozó előkészítő anyagokat - a Közgyűlést megelőző 5. napig - 
a MOB-tagok részére meg kell küldeni. 

(4) A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha a MOB-tagok legalább háromnegyede jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

(5) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a MOB-tagok a 
Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, 
a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést 
összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítésére 
vonatkozó indítvány elfogadásra kerül, akkor a napirendet ki kell egészíteni, és az 
új napirendi pontokról a MOB-tagokat igazolható módon értesíteni kell. Ha a 
napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy 
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően a (4) bekezdésben meghatározott feltételekkel 
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
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20. § A Közgyűlés hatásköre 

(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

b) a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és 
tagjainak megválasztása és visszahívása; 

c) az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása; 

d) a Könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; 

e) döntés a MOB-tagok kizárásáról; 

f) az Olimpiai Eseményekkel kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek 
meghatározása; 

g) a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, a Felügyelő 
Bizottság éves ellenőrzési munkatervének és működési szabályzatának 
elfogadása; 

h) a tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása; 

i) az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának 
elfogadása, a közhasznúsági melléklet elfogadása; 

j) a Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása; 

k) az Olimpiai Eseményeken való részvételről történő döntés, az Olimpiai 
Chartában foglalt részvételi kötelezettség figyelembevételével; 

l) az Olimpiai Eseményeken részt vevő Küldöttség összetételének jóváhagyása; 

m) a magyarországi Olimpiai Események rendezési jogáért benyújtásra kerülő 
pályázati kérelmek jóváhagyása, több pályázati kérelem esetén annak a 
magyarországi városnak a kiválasztása, amely pályázatot nyújthat be a 
magyarországi Olimpiai Események rendezési jogára; 

n) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Érdemrendre javaslattétel; 

o) a Tiszteletbeli Tag megválasztása és a tiszteletbeli elnöki cím adományozása, 
valamint a tiszteletbeli tagságtól való megfosztás; 

p) a Magyar Olimpiai Bizottság megszűnésének kimondása; 

q) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a 
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyeket a Közgyűlés saját 
hatáskörébe von. 
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21. § A Közgyűlés határozathozatala 

(1) A Közgyűlés határozatait – az Alapszabályban meghatározott kivételekkel – a 
jelenlévő MOB-tagok által leadott szavazatok több, mint felének „igen” 
szavazatával hozza.  

(2) Az Alapszabály elfogadásához, illetőleg módosításához, a Magyar Olimpiai 
Bizottság egyesüléséhez és szétválásához a jelenlévő MOB-tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Magyar Olimpiai Bizottság 
céljának módosításához és a Magyar Olimpiai Bizottság megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez valamennyi MOB-tag háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 

(3) A Közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással hozza, azonban a 
Közgyűlés hatáskörébe tartozó vezető tisztségviselőket és tisztségviselőket a 
jelöltek számától függetlenül titkos szavazással kell megválasztani. A jelenlévő 
MOB-tagok egyharmadának kérésére bármely kérdésben titkos szavazást kell 
elrendelni. 

(4) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell a Közgyűlésen elhangzott észrevételeket, javaslatokat, valamint a meghozott 
határozatokat, azok hatályba lépésének időpontját, a döntést támogatók, az 
ellenzők és tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és 
a jegyzőkönyvvezető írja alá és 1, a Közgyűlés elején megválasztott jelenlévő 
MOB-tag hitelesíti. A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell 
készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag nevét és lakóhelyét. A jelenléti ívnek 
tartalmaznia kell, hogy a megjelent tag MOB-tag vagy Tiszteletbeli Tag. A 
jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával 
hitelesíti. A határozatok eredeti, hitelesített példányát a MOB Iroda tárolja, 
nyilvántartásukról a határozatok tárában a Főtitkár gondoskodik.  A Közgyűlésről 
hangfelvétel készül. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése nyilvános. Indokolt esetben – 
különösen, ha üzleti titok vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – a 
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy 
kizárhatja. 

(6) A határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az 
érintettekkel a Főtitkár közreműködésével a határozat meghozatalát követő 15 
napon belül az Alapszabály 17. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint 
írásban, igazolható módon is közli, a határozatnak a Magyar Olimpiai Bizottság 
hivatalos honlapján (www.olimpia.hu) történő közzétételével egyidejűleg. A 
közgyűlési határozatok hatálybalépésének időpontja a kihirdetés napja vagy a 
Közgyűlés által megállapított időpont.  
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22. § A Közgyűlés videokonferencia útján történő határozathozatala 

(1) Az Elnökség rendkívüli esetben videokonferencia útján tartott Közgyűlést hívhat 
össze. A videokonferencia útján tartott Közgyűlésre szóló meghívónak 
tartalmaznia kell az összehívásra okot adó körülményt, a Közgyűlés időpontját, a 
napirendi pontokat és azt, hogy a Közgyűlés videokonferencia útján kerül 
összehívásra, valamint a hozzáférés technikai paramétereit. 

(2) A videokonferencia útján tartott Közgyűlésről videofelvétel készül. 

(3) A videokonferencia útján tartott Közgyűlés során biztosítani kell a MOB-tagok 
azonosítását, valamint a MOB-tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikációt. A videokonferencia útján tartott Közgyűlés során a 
kommunikáció képi adatátvitelre alkalmas eszköz és program segítségével 
történik.  

(4) A videokonferencia útján tartott Közgyűlésen a szavazat akkor érvényes, ha a 
szavazás során egyértelműen megállapítható a MOB-tag személye és a határozati 
javaslatra adott szavazat.  

(5) A Közgyűlés videokonferencia útján történő határozathozatalára egyebekben a 
jelen Alapszabály Közgyűlésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal a 
kivétellel, hogy jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a Közgyűlésen részt vevő MOB-tagok nevét és lakóhelyét. 

 

23. § A Közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatala 

(1) A Közgyűlés indokolt esetben az Elnökség kezdeményezésére ülés tartása nélkül 
is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalra vonatkozó szavazási 
felhívásnak tartalmaznia kell a szavazás módját, a szavazásra nyitva álló időt, a 
döntést igénylő napirendi pontot, a határozat tervezetét, valamint azt a 
figyelmeztetést, hogy a szavazás csak „igen” vagy „nem” szavazattal történhet. A 
szavazási felhívást és a döntést igénylő napirendi pontot a határozat tervezetével 
az Elnök elektronikus levélben (e-mailben) megküldi a MOB-tagok előzetesen 
bejelentett elektronikus levelezési címére, akiknek a kézhezvételtől számított 
legalább háromnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat 
megküldjék. A közlés napjának azon időpont minősül, amikor a MOB-tag 
levelezőrendszere a kézbesítést visszaigazolja (elektronikus tértivevény). A 
szavazás e-mail útján történik az előzetesen bejelentett elektronikus levelezési 
címről. 

(2) Ha a MOB-tagok egyharmada a szavazási határidőn belül a Közgyűlés 
megtartását kezdeményezi, a Közgyűlést össze kell hívni. 



  

 34 

(3) Az ülés tartása nélküli határozathozatal akkor érvényes, ha a MOB-tagok több, 
mint fele szavazott. Az ülés tartása nélküli határozathozatal akkor eredményes, ha 
a leadott szavazatok legalább több, mint fele az „igen” vagy legalább több, mint 
fele a „nem” választ tartalmazza.  

(4) Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott 
határidőben, nem az előzetesen bejelentett e-mail címről küldték meg, a 
szavazatot feltételhez kötötték, vagy a választ nem az „igen” vagy „nem” szóval 
adták meg.  

(5) A beérkezett szavazatok alapján meg kell állapítani a beérkezett szavazatok 
számát, ennek alapján azt, hogy a szavazás érvényes vagy érvénytelen volt. 
Amennyiben a szavazás érvényes volt, meg kell állapítani az érvényes - ezen belül 
az „igen” és „nem” - szavazatok számát, mindezek alapján a szavazás eredményét.  

(6) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül - ha 
valamennyi MOB-tag szavazata a szavazásra megszabott határidő utolsó napját 
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától 
számított 3 napon belül – a Főtitkár megállapítja a szavazás eredményét, és azt 
további 3 napon belül közli a MOB-tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási 
határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az 
utolsó szavazat beérkezésének napja.  

(7) Az ülés tartása nélküli határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a szavazási felhívás kiküldésének 
módját, időpontját, a meghozott határozatokat, azok tartalmát, hatálybalépésének 
időpontját, a döntést támogatók, az ellenzők és tartózkodók számát, valamint a 
szavazással kapcsolatos lényeges eseményeket. A jegyzőkönyvet a Főtitkár és a 
jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet papír alapon a MOB Iroda tárolja, a 
határozatok nyilvántartásáról a határozatok tárában a Főtitkár gondoskodik. 

 

24. § Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság választása  

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselőit négyévente, a nyári Olimpiai 
Játékok ciklusához igazodó időtartamra választja, a nyári Olimpiai Játékok 
befejezését követő 90 napon belül, de legkésőbb tárgyév december 31-ig. A 
tisztújító Közgyűlést - a nyári Olimpiai Játékok megrendezésének időpontjától 
függetlenül - minden Olimpiász első évében meg kell tartani.   

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 5 évre szól. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság elnöki, alelnöki és elnökségi tagsági tisztségeire, 
továbbá a Magyar Olimpiai Bizottság Felügyelő Bizottságának elnöki és tagsági 
tisztségeire bármely, a tisztújító Közgyűlés napján tagsági jogviszonnyal 
rendelkező MOB-tag nyújthat be pályázatot és választható. 
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(3) A (2) bekezdés szerinti tisztségekre vonatkozó pályázatot a Főtitkárnak kell 
írásban, igazolható módon benyújtani a tisztségviselőt választó Közgyűlést 
megelőző 10. nap 16 óráig. Egyidejűleg több tisztségre is lehet pályázni a választás 
sorrendje szerint. Miután a pályázó valamelyik tisztséget elnyerte, további 
pályázatait figyelmen kívül kell hagyni. A pályázat a szavazás megkezdéséig 
visszavonható. 

(4) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnökét, ezt követően az alelnököket, majd az elnökségi 
tagokat, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani. 
A vezető tisztségviselők és tisztségviselők választása titkos szavazással történik. 
A választás során figyelembe kell venni a 6. § (3) bekezdésének rendelkezését. 

(5) Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a Közgyűlésen jelenlévő MOB-tagok 
több, mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha ezt a többséget a 
szükségesnél kevesebb jelölt érte el, újabb szavazást kell elrendelni, amelyen a 
legkevesebb szavazatot elért jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A szavazást újabb 
fordulókkal mindaddig folytatni kell, amíg a jelöltek közül kellő számú jelölt a 
többséget nem kapja meg. Ha a többséget több jelölt is elérte, közülük az(ok) 
tekinthető(k) megválasztottnak, aki(k) a több szavazatot kapta(k). 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság (2) bekezdés szerinti tisztségeire pályázatot 
benyújtó MOB-tag megválasztását megelőzően a Főtitkár részére hatósági 
bizonyítvány eredeti példányával igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű. 

 

25. § Az Elnökség 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság ügyvivő és képviseleti szerve a MOB-tagok által 
ilyen célból közvetlenül választott testület, az Elnökség. A Magyar Olimpiai 
Bizottság munkáját az Elnökség irányítja. Az Elnökség hatáskörébe tartozik 
minden olyan ügy, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy más testület kizárólagos 
hatáskörébe. 

(2) Az Elnökség tagjai: 

a) Elnök; 

b) 2 fő Alelnök;  

c) 7 fő választott Elnökségi tag; 

d) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar állampolgárságú tagja(i), valamint 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert, az Olimpiai Mozgalomhoz 
tartozó nemzetközi szervezetek magyar állampolgárságú elnökei; 

e) Magyar Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának elnöke. 
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Az Elnökségben mindkét nemnek megfelelő képviseletet kell biztosítani, 
amelynek során törekedni kell arra, hogy mindkét nem legalább az Elnökség 
létszámának 30 %-ával képviselve legyen. 

(3) Az Elnökségi tagság megszűnik: 

a) a MOB-tagság megszűnésével; 

b) elhalálozással; 

c) mandátum lejártával; 

d) lemondással; 

e) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 

f) büntetett előéletűvé válással vagy a 8. § (5) bekezdésben meghatározott 
igazolási kötelezettség elmulasztásával; 

g) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 

h) a Közgyűlés általi visszahívással; 

i) az Elnökség ülésén való részvétel egymást követő 4 alkalommal vagy 12 
hónapon belül 4 alkalommal történő elmulasztásával. 

(4) Az Elnökségi tag visszahívását valamennyi MOB-tag többsége kezdeményezheti 
írásban az ok megjelölésével. A visszahívásról a Magyar Olimpiai Bizottság 
Közgyűlése dönt. 

(5) A (3) bekezdés a)-g) és i) pontokban meghatározott megszűnési ok bekövetkezése 
esetén az elnökségi tagság a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének külön 
döntése nélkül szűnik meg az  a)-c), e)-g) és i) pontokban írt esetekben az ok 
bekövetkezésének időpontjában, a d) pontban írt esetekben attól az időponttól 
kezdve, amikor az ok bekövetkezéséről a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos 
tudomást szerzett. 

(6) Amennyiben valamely Elnökségi tag tisztsége megszűnik, a soron következő vagy 
a 17. § (8) bekezdés e) pontjában foglaltakra figyelemmel összehívott 
Közgyűlésen be kell tölteni a megüresedett tisztséget. 

 

26. § Az Elnökség működése 

(1) Az Elnökséget az Alapszabály 17. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint 
írásban, igazolható módon az Elnök hívja össze. Az Elnökséget össze kell hívni, 
ha azt az Elnök vagy az Elnökség tagjainak egyharmada - az ok és a cél 
megjelölésével - kéri. Ilyen esetben az Elnökségi ülést 8 napon belül meg kell 
tartani. 
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(2) Az Elnökség üléseire - tanácskozási joggal - meg kell hívni a Felügyelő Bizottság 
elnökét és tagjait, a Főtitkárt, valamint az állami sportirányítás képviselőjét. 

(3) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Indokolt esetben – különösen, ha üzleti titok, 
vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – az Elnökség egyszerű 
szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja. 

(4) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv eredeti, 
hitelesített példányát a MOB Iroda tárolja, a határozatok nyilvántartásáról a 
határozatok tárában a Főtitkár gondoskodik. Az Elnökség üléseiről hangfelvétel 
készül. 

(5) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint fele személyesen vagy 
elektronikus hírközlő eszköz útján jelen van. Ha egy Elnökségi tag valamely 
ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a 
jelenlévő Elnökségi tagok több, mint felének „igen” szavazatával hozza. Az 
Elnökség jelenlévő tagjai egyharmadának kérésére bármely kérdésben titkos 
szavazást kell elrendelni. Az Elnökség határozathozatalánál megfelelően 
alkalmazni kell az Alapszabály 18. § (3)-(4) bekezdését. 

(6) A határozatokat - az ülés tartása nélküli határozathozatal kivételével - az Elnök az 
Elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a Főtitkár közreműködésével 
a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az Alapszabály 17. § (3) 
bekezdésében meghatározottak szerint írásban, igazolható módon is közli, a 
határozatnak a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos honlapján (www.olimpia.hu) 
történő közzétételével egyidejűleg. Az elnökségi határozatok hatálybalépésének 
időpontja a kihirdetés napja vagy az Elnökség által megállapított időpont.  

(7) Az Elnökség működésével kapcsolatos részletes szabályokat a Magyar Olimpiai 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

27. § Az Elnökség videokonferencia útján történő határozathozatala 

(1) Az Elnök rendkívüli esetben videokonferencia útján tartott Elnökségi ülést hívhat 
össze. A videokonferencia útján tartott Elnökségi ülésre szóló meghívónak 
tartalmaznia kell az összehívásra okot adó körülményt, az Elnökségi ülés 
időpontját, a napirendi pontokat és azt, hogy az Elnökségi ülés videokonferencia 
útján kerül összehívásra, valamint a hozzáférés technikai paramétereit. 

(2) A videokonferencia útján tartott Elnökségi ülésről videofelvétel készül. 

(3) A videokonferencia útján tartott Elnökségi ülés során biztosítani kell az Elnökségi 
tagok azonosítását, valamint az Elnökségi tagok közötti kölcsönös és 
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korlátozásmentes kommunikációt. A videokonferencia útján tartott Elnökségi ülés 
során a kommunikáció képi adatátvitelre alkalmas eszköz és program segítségével 
történik.  

(4) A videokonferencia útján tartott Elnökségi ülésen a szavazat akkor érvényes, ha a 
szavazás során egyértelműen megállapítható az Elnökségi tag személye és a 
határozati javaslatra adott szavazat.  

(5) Az Elnökség videokonferencia útján történő határozathozatalára egyebekben a 
jelen Alapszabály Elnökségi ülésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal a 
kivétellel, hogy jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az Elnökségi ülésen részt vevő Elnökségi tagok nevét és 
lakóhelyét. 

 

28. § Határozathozatal ülés tartása nélkül 

(1) Az Elnök kezdeményezésére az Elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. 

(2) Az ülés tartása nélküli határozathozatal akkor eredményes, ha az Elnökségi tagok 
legalább több, mint felének a szavazata az „igen” vagy az Elnökségi tagok 
legalább több, mint felének a szavazata a „nem” választ tartalmazza.  

(3) Ha az Elnökségi tagok egyharmada a döntés meghozatala előtt az Elnökségi ülés 
megtartását kívánja, az Elnökségi ülést össze kell hívni. 

(4) Az ülés tartása nélküli határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvet papír alapon a MOB Iroda tárolja, a határozatok nyilvántartásáról 
a határozatok tárában a Főtitkár gondoskodik. 

(5) Az ülés tartása nélküli határozathozatal részletes szabályait a Magyar Olimpiai 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

29. § Az Elnökség feladatai és hatásköre 

(1) Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának és 
egyéb szabályzatainak elfogadása, az Alapszabály kivételével; 

b) javaslattétel a Könyvvizsgáló megválasztására és visszahívására a Közgyűlés 
részére; 

c) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendjének előkészítése és a 
Közgyűlés összehívása a 17. § (8) bekezdés szerinti Közgyűlés kivételével; 

d) a Közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatalának kezdeményezése; 
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e) a Felügyelő Bizottság, a Sportolói Bizottság és az Etikai Bizottság kivételével 
a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott bizottságok 
létrehozása és beszámoltatása, ezen bizottságok elnökének és tagjainak 
megválasztása, a Sportolói Bizottság esetében 4 bizottsági tag delegálása; 

f) a Magyar Olimpiai Akadémia Elnökének és tanácsa tagjainak kinevezése és 
felmentése, valamint a Magyar Olimpiai Akadémia Elnökének javaslata 
alapján a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárának kinevezése és felmentése; 

g) kinevezési és felmentési jogok gyakorlása a Főtitkár felett; 

h) a Közgyűlés határozatai végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 

i) dönt a Magyar Olimpiai Bizottság rendelkezésére bocsátott állami sportcélú 
támogatások felhasználásáról; 

j) javaslatot tesz a központi költségvetési támogatások elosztásának irányaira és 
arányaira; 

k) gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása; 

l) MOB Életműdíj, MOB Érdemérem és az Egyenlő Esélyekért díj 
adományozása és visszavonása, javaslattétel egyéb kitüntetések és 
elismerések adományozására és visszavonására; 

m) a Csapatvezető kinevezése és felmentése; 

n) javaslattétel a Közgyűlés részére a magyarországi Olimpiai Események 
rendezési jogáért benyújtásra kerülő pályázati kérelmek jóváhagyására, több 
pályázati kérelem esetén javaslattétel annak a magyarországi városnak a 
kiválasztására, amely pályázatot nyújthat be a magyarországi Olimpiai 
Események rendezési jogára; 

o) javaslattétel a Közgyűlés részére az Olimpiai Eseményeken részt vevő 
Küldöttség összetételére; 

p) a Sportszövetségek Közgyűlésbe történő delegálási jogosultságának és 
delegálási létszámának felülvizsgálata és megállapítása a nyári és a téli 
Olimpiai Játékokat követően; 

q) döntés MOB-tagság adományozásáról; 

r) 5javaslattétel a Közgyűlés részére a 70. életévét betöltő MOB-tag tagsági 
jogviszonyának meghosszabbítására; 

s) javaslattétel a Közgyűlés részére a MOB-tagságra érdemtelenné vált tagok 
kizárására; 

 
5 Hatályos: 2025. január 1-jétől 
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t) javaslattétel a Közgyűlés részére a Tiszteletbeli Tagok megválasztására és a 
tiszteletbeli tagságtól való megfosztásra; 

u) döntés a vezető tisztségviselők és tisztségviselők tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről; 

v) a Sport Állandó Választottbíróság elnökének és tagjainak megválasztása, a 
Sport Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatának előzetes 
jóváhagyása; 

w) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, 
illetőleg a Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal. 

 

30. § Az Elnök, Alelnökök, Főtitkár feladatai és hatásköre 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöke: 

a) irányítja a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének munkáját, vezeti a 
Közgyűlés és az Elnökség üléseit; 

b) képviseli a Magyar Olimpiai Bizottságot a külső szervezetekkel, 
személyekkel szemben, aláírási jogkört gyakorol; 

c) javaslatot tesz a Főtitkár, a bizottsági elnökök, a Magyar Olimpiai Akadémia 
elnökének, tanácsa tagjainak és a Csapatvezető kinevezésére és felmentésére 
a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége felé, javaslatot tesz a Sport Állandó 
Választottbíróság tagjainak megválasztására az Elnökség felé, valamint 
javaslatot tesz a tiszteletbeli elnöki cím adományozására a Közgyűlés felé;  

d) kezdeményezi az Elnökség ülés tartása nélküli határozathozatalát; 

e) munkáltatói jogkört gyakorol a Főtitkár felett a kinevezési és felmentési 
jogkör kivételével; 

f) beszámolási kötelezettséggel tartozik munkájáról a Közgyűlésnek; 

g) ellátja mindazon feladatot, amelyet jogszabály, a Közgyűlés vagy az 
Elnökség a hatáskörébe utal.  

(2) Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt Alelnök vagy Elnökségi tag 
helyettesíti. Amennyiben az Elnök a kijelölésben akadályoztatva van, az idősebb 
Alelnök helyettesíti. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság Alelnöke: 

a) az Elnök akadályoztatása esetén, kijelölés alapján helyettesíti az Elnököt; 

b) kapcsolatot tart az olimpiai sportágak vezetőivel, közvetíti a 
Sportszövetségek javaslatait, észrevételeit a Magyar Olimpiai Bizottság 
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illetékes bizottságai és a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége felé, ezzel 
elősegítve a sportágak közötti együttműködés kialakítását; 

c) az Elnök megbízása alapján részt vesz a Magyar Olimpiai Bizottság 
gazdasági, pénzügyi, marketing, tudományos, sportszakmai, doppingellenes 
tevékenyégében;  

d) ellátja a Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök által a hatáskörébe utalt 
feladatokat. 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkára: 

a) ellátja a Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök által a hatáskörébe utalt 
feladatokat; 

b) szervezi, koordinálja a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének és 
Elnökségének üléseit és munkáját; 

c) képviseli a Magyar Olimpiai Bizottságot a külső szervezetekkel, 
személyekkel szemben, aláírási jogkört gyakorol; 

d) nyilvántartja a MOB-tagokat és a Tiszteletbeli Tagokat; 

e) kapcsolatot tart a Magyar Olimpiai Bizottság bizottságaival, figyelemmel 
kíséri a munkájukat; 

f) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról; 

g) folyamatosan tájékoztatja az Elnököt és a Magyar Olimpiai Bizottság 
Elnökségét a határozatok végrehajtásáról; 

h) a 17. § (8) bekezdésben meghatározott rendkívüli esetekben összehívja a 
Közgyűlést; 

i) kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel; 

j) irányítja a Magyar Olimpiai Bizottság Irodájának munkáját; 

k) munkáltatói jogkört gyakorol a Magyar Olimpiai Bizottsággal 
munkaviszonyban álló munkavállalók felett. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkára a Magyar Olimpiai Bizottsággal 
munkaviszonyban áll. 

 

31. § A Bizottságok 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság feladatainak ellátása érdekében bizottságokat 
működtet. A jelen Alapszabályban szabályozott Felügyelő Bizottság, Sportolói 
Bizottság és Etikai Bizottság kivételével a bizottságokat a Magyar Olimpiai 
Bizottság Elnöksége hozza létre a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltak szerint. 
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(2) A Felügyelő Bizottság, a Sportolói Bizottság és az Etikai Bizottság kivételével a 
bizottságok feladatait és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti és 
Működési Szabályzata határozza meg. 

 

32. § A Felügyelő Bizottság jogállása, feladatai és hatásköre 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság 
ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság öttagú, elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja 
meg és hívja vissza, a jogszabályok alapján 1 tagját az állami sportirányítás, 1 
tagját pedig az Országgyűlés sportért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza.  

(2) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Felügyelő Bizottság Elnöke irányítja. A 
Felügyelő Bizottság tagjai függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

(3) A Felügyelő Bizottság - a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése által elfogadott 
- éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyet a Magyar Olimpiai Bizottság 
Közgyűlése fogad el. A Felügyelő Bizottság feladatai ellátására külső 
szakembereket is igénybe vehet. 

(4) A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a 25. § (3) bekezdés a)-h) pontjaiban, 
valamint (4)-(5) bekezdéseiben foglalt szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben 
a Felügyelő Bizottság választott tagjainak létszáma 3 fő alá csökken, a soron 
következő Közgyűlésen Felügyelő bizottsági tagot kell választani. 

(5) A Felügyelő Bizottság feladatai: 

a) a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya és egyéb szabályzatai 
betartásának ellenőrzése; 

b) a Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi és gazdasági tevékenységének 
ellenőrzése és vizsgálata, a gazdálkodás célszerűségének, 
szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének 
évenkénti vizsgálata; 

c) a Magyar Olimpiai Bizottság gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos 
megállapításairól beszámolás a Közgyűlésnek; 

d) beszámoló és közhasznúsági melléklet véleményezése a Közgyűlés elé 
terjesztését megelőzően; 

e) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 

f) a Magyar Olimpiai Bizottság vagyonának megóvása érdekében szükséges 
intézkedések megtételének ellenőrzése. 
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33. § A Felügyelő Bizottság működése 

(1) A Felügyelő Bizottság az éves ellenőrzési terv szerinti időpontokban, de legalább 
évente ülésezik. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság Elnöke az 
Alapszabály 17. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint írásban, igazolható 
módon hívja össze és vezeti. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 
kérdésekről legalább 8 nappal korábban értesíteni kell a Felügyelő Bizottság 
tagjait és a meghívottakat. Indokolt esetben rövidebb határidő is megállapítható. 
Az ülésen minden tag 1 szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem átruházható. 

(2) A Felügyelő Bizottság ülésein a tagokon kívül a Felügyelő Bizottság Elnöke által 
meghívott szakemberek vesznek részt, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az 
ülésen. A Felügyelő Bizottság üléseiről értesíteni kell a Magyar Olimpiai 
Bizottság Főtitkárát és Könyvvizsgálóját, akik döntésüktől függően jelen lehetnek 
az üléseken. 

(3) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. 
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál 
a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A Felügyelő 
Bizottság határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több, mint felének 
„igen” szavazatával hozza. 

(4) A határozatokat - az ülés tartás nélküli határozathozatal kivételével – a Felügyelő 
Bizottság Elnöke az ülésen szóban kihirdeti, és az érintettekkel a határozat 
meghozatalát követő 15 napon belül az Alapszabály 17. § (3) bekezdésében 
meghatározottak szerint írásban, igazolható módon is közli.  

(5) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A határozatok 
eredeti, hitelesített példányát a MOB Iroda tárolja. 

(6) A Felügyelő Bizottság határozathozatalánál megfelelően alkalmazni kell az 
Alapszabály 18. § (3)-(4) bekezdését. 

(7) A Felügyelő Bizottság a Felügyelő Bizottság Elnökének kezdeményezésére ülés 
tartása nélkül is hozhat határozatot, mely eljárásra a Felügyelő Bizottság 
ügyrendjének rendelkezései irányadóak. 

(8) A Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó további részletes szabályokat a 
Felügyelő Bizottság ügyrendjében állapíthatja meg, amelyet a Magyar Olimpiai 
Bizottság Közgyűlése hagy jóvá. 

(9) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Magyar 
Olimpiai Bizottság működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan bármely 
iratba betekinteni, a Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselőitől, 
tisztségviselőitől, tagjaitól és munkavállalóitól tájékoztatást kérni. 
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(10) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság Elnöke tájékoztatni köteles 
a Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelő 
Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó 
szabályok szerint jár el. 

(11) Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, a Felügyelő 
Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül értesíti a 
Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségét és Főtitkárát, és felhívja a figyelmet a 
szabálytalanság vagy rendellenesség megszüntetésére. 

(12) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott 
határidő elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat 
keretében ellenőrzi. 

(13) Ha az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, vagy amennyiben a Felügyelő 
Bizottság a feladatai ellátása során jogszabályt, az Alapszabályt, a Magyar 
Olimpiai Bizottság valamely testületének döntését vagy egyébként a Magyar 
Olimpiai Bizottság érdekeit sértő körülményt észlel, az Elnökség, illetve a 
Közgyűlés számára intézkedési javaslatot tesz, illetve jogosult - jogszabály vagy 
az Alapszabály megsértése esetén köteles - a napirend megjelölésével a 
Közgyűlés összehívását kezdeményezni. A Felügyelő Bizottság köteles az 
Elnökséget, illetve a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a Magyar Olimpiai Bizottság működése során olyan jogszabálysértés vagy a 
Magyar Olimpiai Bizottság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, 
mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség, illetve a Közgyűlés döntését teszi 
szükségessé, vagy 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

(14) Az Elnökséget, illetve a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon 
belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen letelte esetén az Elnökség, illetve 
a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az Elnökség, 
illetve a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni 
a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

(15) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Magyar Olimpiai Bizottság 
Közgyűlésének köteles beszámolni. 
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34. § Az ügyészség ellenőrzési jogköre   

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság működése felett az ügyészség az ügyészségről szóló 
törvény rendelkezései szerint gyakorol ellenőrzést.  

 

35. § Az Etikai Bizottság 

(1) Az Etikai Bizottság 7 magas társadalmi elismertséggel bíró tagból áll. Az Etikai 
Bizottság tagjait az Elnökség javaslatára a Közgyűlés titkos szavazással választja 
meg. 

(2) Az Etikai Bizottság legfeljebb 3 tagja megválasztásakor MOB-tag vagy 
Tiszteletbeli Tag, legalább 4 tagja olyan személy, aki nem tagja a Magyar Olimpiai 
Bizottságnak, és nem tisztségviselője vagy munkavállalója sportköztestületnek, 
Sportszövetségnek vagy sportszervezetnek, továbbá politikailag független. Az 
Etikai Bizottság elnökét az Etikai Bizottság tagjai a nem MOB-tag és Tiszteletbeli 
Tag etikai bizottsági tagok közül választják. Az Etikai Bizottság tagjai 
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

(3) Az Etikai Bizottság tagjainak megbízatása 4 évre szól. Az Etikai Bizottság tagjai 
legfeljebb kétszer választhatók újra. 

(4) Az Etikai Bizottság MOB-tagok vagy Tiszteletbeli Tagok közül megválasztott 
tagjának megbízatása nem szűnik meg a MOB-tagságának vagy tiszteletbeli 
tagságának megszűnésével. Amennyiben az Etikai Bizottság nem MOB-tagok 
vagy Tiszteletbeli Tagok közül megválasztott tagja MOB-tagként vagy 
Tiszteletbeli Tagként nyilvántartásba kerül, megbízatása csak abban az esetben 
szűnik meg, ha MOB-taggá vagy Tiszteletbeli Taggá válásával az Etikai 
Bizottságban a nem MOB-tagok vagy Tiszteletbeli Tagok száma 4 fő alá csökken. 

(5) Az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak visszahívására a Közgyűlés jogosult, 
az Etikai Bizottság tagjai kétharmadának, az Elnökségnek vagy a MOB-tagok 
egyharmadának a tag meghallgatását követő javaslatára. 

(6) Az Etikai Bizottság feladatai: 

a) a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai 
Szabályzatát az Olimpiai Charta rendelkezéseinek figyelembevételével; 

b) kivizsgálja a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Szabályzatának 
megsértésével kapcsolatban beérkezett ügyeket, javaslatot tesz a szankcióra 
a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége, illetve Közgyűlése felé; 

c) véleményt nyilvánít a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége, Elnöke és a 
bizottságok által hozzá intézett kérdésekről; 

d) évente legalább egyszer ülésezik és beszámol tevékenységéről a 
Közgyűlésnek.  
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(7) Az Etikai Bizottság eljárásának és működésének részletes szabályait a Bizottság 
saját hatáskörében állapítja meg. 

 

36. § A Sportolói Bizottság 

(1) A Sportolói Bizottság tagjai az elnök, 4 fő delegált és 5 fő választott bizottsági 
tag, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az Európai Olimpiai 
Bizottságok Sportolói Bizottságának magyar állampolgárságú tagjai. 

(2) A Sportolói Bizottság tagja az lehet, aki a választást, illetve a delegálást megelőző 
utolsó 3 nyári, illetve téli Olimpiai Játékok egyikén versenyzőként részt vett. 

(3) A Sportolói Bizottság tagjai közül 4 főt a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 
delegál, 6 főt a versenyzők közvetlenül választanak 4 évre, az alábbiak szerint: 

a) 8 tag a választást, illetve a delegálást megelőző utolsó 3 nyári Olimpiai 
Játékok egyikén részt vett versenyzők közül, a nyári Olimpiai Játékok 
évében, december 31-ig kerül megválasztásra, illetve delegálásra oly módon, 
hogy 5 tagot a legutóbbi nyári Olimpiai Játékokon részt vett versenyzők 
választanak, 3 tagot a Magyar Olimpiai Bizottság rendes tisztújítást követően 
megválasztott Elnöksége delegál úgy, hogy a választott, illetve delegált 
tagokból legalább 1-1 fővel képviseltesse magát mindkét nem; 

b) 2 tag a választást, illetve a delegálást megelőző utolsó 3 téli Olimpiai Játékok 
egyikén részt vett versenyzők közül, a téli Olimpiai Játékokat követő 3 
hónapon belül kerül megválasztásra, illetve delegálásra oly módon, hogy 1 
tagot a legutóbbi téli Olimpiai Játékokon részt vett versenyzők választanak, 
1 tagot a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége delegál; 

c) egy sportág legfeljebb 1 fővel képviselhesse magát a Bizottságban; 

d) mindkét nemnek megfelelő képviseletet kell biztosítani a Bizottságban. 

(4)  A Sportolói Bizottság elnökét a tagok maguk közül választják a nyári és a téli 
Olimpiai Játékok évében, a tagok megválasztását követő első ülésen. A Sportolói 
Bizottság elnökének csak olyan tag választható, akit a versenyzők választottak a 
Sportolói Bizottság tagjainak sorába. 

(5) A Sportolói Bizottság elnöke és 2 maguk közül választott tagja – akik közül 1 
főnek különböző neműnek kell lennie – MOB-tag, a Sportolói Bizottság elnöke 
pozíciójából fakadóan a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének a tagja. 

(6) A Sportolói Bizottság a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének, Elnökének 
vagy Főtitkárának felkérése alapján véleményével, javaslataival segíti a Magyar 
Olimpiai Bizottság munkáját. A Sportolói Bizottság tagjai függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak.  
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(7) A Sportolói Bizottság működésének részletes szabályait az ügyrendje határozza 
meg, amit a Bizottság saját hatáskörben fogad el, figyelembe véve a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság sportolói bizottságokra vonatkozó szabályzata, az 
Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Elnökség határozatainak és 
a Magyar Olimpiai Bizottság egyéb belső szabályzatainak a rendelkezéseit. 

(8) A Sportolói Bizottság beszámol a tevékenységéről a Közgyűlésnek. 

 

37. § A Magyar Olimpiai Akadémia 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság az olimpiai eszme és a magyar sportmozgalom 
olimpiai hagyományainak ápolása céljából működteti a Magyar Olimpiai 
Akadémiát. 

(2) A Magyar Olimpiai Akadémia feladatai: 

a) az Olimpiai Mozgalom céljai elérésének segítése; 

b) az olimpiai eszme terjesztése céljából ismeretterjesztő, tudományos és 
népszerűsítő tevékenység folytatása; 

c) az Olimpiai Mozgalom hagyományainak ápolása; 

d) az olimpiai eszmével kapcsolatos nevelés, oktatás, kutatás támogatása, 
elősegítve az olimpiai eszme pedagógiai célú felhasználását. 

(3) A Magyar Olimpiai Akadémia a Magyar Olimpiai Bizottság szervezete és a 
Magyar Olimpiai Bizottság költségvetési keretei között működik. 

(4) A Magyar Olimpiai Akadémia Elnökét a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöke kéri 
fel, és a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége nevezi ki, illetve menti fel. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége a Magyar Olimpiai Akadémia 
tanácsának tagjait a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökének javaslata alapján 
nevezi ki, illetve menti fel. 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárát 
a Magyar Olimpiai Akadémia Elnökének javaslata alapján nevezi ki, illetve menti 
fel. 

(7) A Magyar Olimpiai Akadémiára vonatkozó részletes szabályokat a Magyar 
Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata és a Magyar Olimpiai 
Akadémia ügyrendje tartalmazza. 
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38. § A Magyar Olimpiai Bizottság Irodája 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Irodája előkészíti és végrehajtja a Magyar Olimpiai 
Bizottság Közgyűlésének és Elnökségének határozatait, valamint ellátja a jelen 
Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Magyar Olimpiai 
Bizottság egyéb szabályzataiban meghatározott feladatokat. A Magyar Olimpiai 
Bizottság Irodájának munkáját a Főtitkár irányítja a Magyar Olimpiai Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint. 

 

39. § A Sport Állandó Választottbíróság 

(1) A Sport Állandó Választottbíróság a Magyar Olimpiai Bizottság által, a sporttal 
kapcsolatos jogviták rendezése érdekében létrehozott testület, amely önállóan, 
független módon működik. 

(2) A Sport Állandó Választottbíróság elnökét és legalább 15 tagját a Magyar 
Olimpiai Bizottság Elnöksége 4 évre választja meg a Magyar Olimpiai Bizottság 
Elnökének javaslatára a jogi szakvizsgával és legalább 5 év joggyakorlattal 
rendelkező, a sport területén tapasztalatokkal bíró jogászok közül. A Sport 
Állandó Választottbíróság tagjai függetlenek, a Magyar Olimpiai Bizottság által 
nem utasíthatók. 

(3) A Sport Állandó Választottbíróság tagja nem lehet a Magyar Olimpiai Bizottság 
vezető tisztségviselője és tisztségviselője. 

(4) A Sport Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatát a Magyar Olimpiai 
Bizottság Elnöksége hagyja jóvá.   

 

40. § A Magyar Olimpiai Bizottság megszűnése 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság megszűnik, ha 

a) másik köztestülettel egyesül (összeolvad, beolvad) vagy köztestületekre válik 
szét; 

b) a Közgyűlés megszűnéséről határoz; 

c) a bíróság feloszlatja; 

d) törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti 
vagy megállapítja megszűnését; 

e) fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti  

és a nyilvántartásból törlik.  
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VII. FEJEZET 
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSA 

 

41. § A Magyar Olimpiai Bizottság költségvetése és gazdálkodása 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság éves költségvetés alapján, a vonatkozó 
jogszabályok alapján gazdálkodik. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért 
saját vagyonával felel. A MOB-tagok a Magyar Olimpiai Bizottság tartozásaiért 
saját vagyonukkal nem felelnek. A Magyar Olimpiai Bizottság gazdálkodása 
eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályában meghatározott 
tevékenységére köteles fordítani. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi és számviteli szabályok szerinti 
gazdálkodásának ellenőrzését a Közgyűlés által négyéves időtartamra választott 
Könyvvizsgáló látja el. A Közgyűlés csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 
tagként bejegyzett természetes személy könyvvizsgálót vagy a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló céget bízhat 
meg. A Könyvvizsgálónak legalább 200 millió forint értékű 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.  

(4) Nem lehet Könyvvizsgáló az a személy, aki 

a) MOB-tag, a Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselője vagy 
tisztségviselője, 

b) a Magyar Olimpiai Bizottsággal e megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a Magyar Olimpiai Bizottság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
Magyar Olimpiai Bizottság által tagjának a tagsági jogviszony alapján az 
Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, 
illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek Polgári Törvénykönyv szerinti 
hozzátartozói. 

(5) A Könyvvizsgáló feladata: 
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a) a Magyar Olimpiai Bizottság gazdálkodására, vagyonkezelésére, 
számvitelére, továbbá a bizonylati rendre és fegyelemre vonatkozó előírások 
betartásának folyamatos ellenőrzése; 

b) a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet valódiságának és 
szabályszerűségének, a számviteli törvény betartásának ellenőrzése, az éves 
beszámoló véleményezése, a mérleg hitelesítése (záradékkal való ellátása), a 
szakmai beszámoló és a tárgyévi költségvetés véleményezése, valamint – az 
előbbiekkel összefüggésben – az Alapszabály betartásának ellenőrzése. 

(6) A Könyvvizsgáló jogai: 

a) betekinthet a Magyar Olimpiai Bizottság könyveibe, gazdálkodással 
kapcsolatos irataiba; 

b) információt, adatot kérhet a Magyar Olimpiai Bizottság vezető 
tisztségviselőitől, tisztségviselőitől és a MOB Iroda alkalmazottjaitól; 

c) megvizsgálhatja a Magyar Olimpiai Bizottság pénztárát, szerződéseit, 
pénzforgalmi számláit; 

d) amennyiben az ellenőrzés során a jogszabályi rendelkezések, az Alapszabály 
megsértéséről vagy olyan tényről szerez tudomást, amely a Magyar Olimpiai 
Bizottság helyzetét, jövőbeni szabályszerű és biztonságos működését és 
gazdálkodását hátrányosan befolyásolja, erről haladéktalanul köteles az 
Elnököt, Főtitkárt értesíteni, indokolt esetben a Közgyűlés összehívását 
kezdeményezni; 

e) részt vehet a Közgyűlés és Felügyelő Bizottság ülésein; köteles részt venni a 
Magyar Olimpiai Bizottság éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 
tárgyaló Elnökségi ülésén és Közgyűlésén. 

(7) A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló írásbeli jelentése alapján 
dönt az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóról, a tárgyévi 
költségvetés elfogadásáról, valamint az Elnökség beszámolójáról. 

(8) A Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági-vállalkozási tevékenységet céljai 
megvalósításával közvetlenül összefüggően, közhasznú vagy alapcél szerinti 
tevékenységének megvalósítását nem veszélyeztetve folytat.  

(9) A Magyar Olimpiai Bizottság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – 
minden tárgyévet követő május 31-ig – a jogszabályok szerinti tartalommal 
közhasznúsági mellékletet készít, és azt minden tárgyévet követő május 31-ig 
hivatalos honlapján (www.olimpia.hu) közzéteszi. A Magyar Olimpiai Bizottság 
éves beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét a Közgyűlés az általános 
szabályok szerint fogadja el. A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója 
közlésének és közhasznúsági mellékletének, működésének és gazdálkodásának 
rendjére, valamint szolgáltatása igénybevételének módjára vonatkozó adatok 
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nyilvánosságáról hivatalos honlapján (www.olimpia.hu) történő közzététel útján 
gondoskodik. 
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VIII. FEJEZET 
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÁLTAL 

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK 

 

42. § Kitüntetések 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság által a következő kitüntetések adományozhatóak: 

a) MOB Életműdíj, 

b) MOB Érdemérem, 

c) Egyenlő Esélyekért díj. 

(2) A kitüntetésben részesíthetők köréről és az adományozás részletes szabályairól a 
Magyar Olimpiai Bizottság szabályzatban rendelkezik. 
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IX. FEJEZET 
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYÁNAK 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEI 

 

43. § Záró rendelkezések 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályát a Közgyűlés fogadja el. A Magyar 
Olimpiai Bizottság az elfogadott Alapszabályt bejegyzésre benyújtja a Fővárosi 
Törvényszéknek, valamint jóváhagyásra megküldi a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottságnak. A Magyar Olimpiai Bizottság a vezető tisztségviselők és 
tisztségviselők megválasztásáról tájékoztatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság működése során keletkezett iratok kezeléséről, 
megőrzéséről a Magyar Olimpiai Bizottság szabályzatban rendelkezik. 

(3) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Olimpiai Charta, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyéb szabályzatai és határozatai, valamint a 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

(4) Az Alapszabály rendelkezéseinek összhangban kell állnia az Olimpiai Chartában 
foglaltakkal. Az Alapszabály és az Olimpiai Charta rendelkezései közötti eltérés 
esetén az Olimpiai Chartában foglaltak irányadók.  

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozattal 
szemben a határozattal érintett személy és az, akire a határozat rendelkezést 
tartalmaz, a határozat tudomására jutásától számított harmincnapos jogvesztő 
határidőben jogorvoslati eljárást indíthat.  
A tagsági jogviszonyból, továbbá a Magyar Olimpiai Bizottság és a tagok egymás 
közti jogviszonyából eredő jogvitákban a Sport Állandó Választottbíróság jár el. 
Az Olimpiai Eseményekkel, valamint az ezeken részt vevő Magyar Csapatokkal 
kapcsolatban hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására a CAS 
kizárólagos hatáskörrel rendelkezik. 
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X. FEJEZET 
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYÁNAK 
HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI 

 

44. § Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabálya a Közgyűlés 20/2022. számú határozata alapján 2022. május 28. 
napján lép hatályba, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel. 

(2) Az Alapszabály 6. § (4) bekezdése, 9. § (1) bekezdés g) pontja, 9. § (4) bekezdése, 
16. § (7) bekezdése és 29. § (1) bekezdés r) pontja 2025. január 1. napján lép 
hatályba. 

(3) A 2022. május 28. napján tagsági jogviszonnyal rendelkező MOB-tagok tagsági 
jogviszonya 2022. május 29. napján megszűnik. A 2022. május 28. napján az 
Elnök, az Alelnökök, az Elnökségi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság 
elnökének és választott tagjainak vonatkozásában fennálló tisztség nem szűnik 
meg MOB-tagságuk megszűnésével.  
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Záradék: 

 

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 
módosítások alapján hatályos tartalmának.  

 

 

________________________________ 

                       Gyulay Zsolt 

                            elnök 
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 Tanú  Tanú 


