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BEVEZETŐ 

 

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 világ 205 tagországa közül a hatodik nemzeti olimpiai bizottságként. 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele, hogy feladatainak 

ellátása során a vele szemben megfogalmazott elvárások követhetőek legyenek, ennek egyik eszköze a 

működés szabályozása, tehát egy olyan struktúra felépítése, amely a döntési akaratokat és annak 

folyamatait – a Magyar Olimpiai Bizottság számára meghatározott célkitűzések teljesítését - a lehető 

leghatékonyabban közvetíti és viszi át a végrehajtás szintjére.  

 

A szabályozással szembeni legalapvetőbb elvárás, hogy biztosítsa a szervezet zavartalan 

működőképességét, szabályozottá, követhetővé és átláthatóvá tegye a működési folyamatokat, 

tisztázza mindazon viszonyrendszer összefüggéseit, amelynek keretei között a Magyar Olimpiai 

Bizottság szakmai feladatainak magas szinten történő ellátása biztosítottá válik. 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság szervezeti felépítését és működésének rendjét az Olimpiai Charta, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) határozatai, a Sporttörvény, a Magyar Olimpiai Bizottság 

Alapszabálya, valamint a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályok, szabályzatok rendelkezéseinek 

figyelembe vételével a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége az Alapszabályban biztosított 

hatáskörében eljárva az alábbiak szerint szabályozza. 
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I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ A Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának célja 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban 

SZMSZ) célja, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság szervezeti felépítésének, működése 

belső rendjének és külső kapcsolatainak keretjelleggel történő meghatározásával 

szolgálja az Olimpiai Charta, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (továbbiakban NOB) 

határozatai, a Sporttörvény, a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya, valamint a 

vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályokban meghatározott cél- és 

feladatrendszere megvalósíthatóságát. 
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II. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG JOGÁLLÁS ÉS ALAPADTAI 

 

2. § A Magyar Olimpiai Bizottság jogállása 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Magyarország kizárólagos nemzeti olimpiai bizottsága a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság felhatalmazásával és elismerésével. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság a sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó 

köztestület, amely nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül.  

(3) A Magyar Olimpiai Bizottságot a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván. 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 

2011. évi CLXXII. törvényben meghatározottak alapján az alábbi szervezetek általános 

jogutódja: 

 a) Nemzeti Sportszövetség, 

 b) Nemzeti Szabadidősport Szövetség, 

 c) Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság működési területe Magyarország, joghatósága 

Magyarország közigazgatási határáig terjed. 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság jogosult Magyarország címerének és zászlajának 

használatára. 

 

 

3. § A Magyar Olimpiai Bizottság alapadatai 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság alapításának időpontja: 1895. december 19. 

(2) A szervezet neve: Magyar Olimpiai Bizottság 

(3) Magyar Olimpiai Bizottság rövidített neve: MOB 
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(4) Magyar Olimpiai Bizottság angol nyelvű elnevezése: 

Hungarian Olympic Committee 

(5) Magyar Olimpiai Bizottság székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. 

(6) Telephelye: nincs 

(7) Postai címe: 1539 Budapest, Pf. 679. 

(8) E-mail: iroda@mob.hu; info@olympic-hun.org; 

(9) Honlapja: www.mob.hu; www.olympic-hun.org; www.olimpia.sport.hu 

(10) Telefon: +36 1 386 8000 

(11) Fax: +36 1 386 9670 

(12) Adóigazgatási azonosító száma: 19010272-2-43 

(13) Bankszámlájának száma (működési feladatokra): 

OTP Bank Nyrt. 11784009-20603052 

(14) A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 14 

(15) Közhasznúsági végzés száma: 6. Pk.25489/1989/1. 

(16) Fővárosi Törvényszék bejegyzési száma: Pk 60057/1997. 

(17) KSH jelzőszáma: 19010272 9499 549 01 

(18) Felelős vezetője: Elnök 

(19) A Magyar Olimpiai Bizottság működésének időtartama: határozatlan 

(20) A Magyar Olimpiai Bizottság tevékenységét szabályozó alapdokumentum: 

Alapszabály  

(21) Társadalombiztosítási kifizetőhely száma: 59254513 
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III. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGI 
KÖRE 

 

4. § A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai és tevékenységi köre 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság feladatait és tevékenységi körét az Olimpiai Charta, a 

Sporttörvény és a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya állapítja meg. 

 

 

 

  



  
 

  

A Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata  9 / 33 
 

IV. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság szervezeti egységeinek ábráját az 1. számú melléklet mutatja be. 

 

5. § Közgyűlés 

(1) A Közgyűlés a Magyar Olimpiai Bizottság legfőbb döntéshozó szerve.  

(2) Tagságát, hatáskörét, feladatait és működésének rendjét a Sporttörvény és az 

Alapszabály határozza meg. 

 

6. § Elnökség 

(1) Az Elnökség a Magyar Olimpiai Bizottság képviseleti és operatív döntéshozó szerve. 

A Közgyűlés ülései között a Magyar Olimpiai Bizottság munkáját az Elnökség 

irányítja.  

(2)  Tagságát, hatáskörét, feladatait és működésének rendjét a Sporttörvény és az 

Alapszabály határozza meg. 

 

7. § Felügyelő Bizottság 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság 

ellenőrzi.  

(2) Tagságát, hatáskörét, feladatait és működésének rendjét a Sporttörvény, az Alapszabály 

és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje határozza meg. 

 

8. § Szakmai Tagozatok 

(1) ) A Magyar Olimpiai Bizottság Szakmai Tagozatai: 

 a) olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozat, 
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 b) nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozat, 

 c) utánpótlás-nevelésért, diák- és főiskolai-egyetemi sportért felelős szakmai 

tagozat, 

 d) fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat, 

 e) szabadidősportért felelős szakmai tagozat. 

(2) A Szakmai Tagozatok nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel. 

(3) A Szakmai Tagozatok tagságát, hatáskörét, feladatait és működésének rendjét a 

Sporttörvény, az Alapszabály és a Szakmai Tagozatok Ügyrendje határozza meg. 

(4) A Szakmai Tagozatok ügyrendjüket saját hatáskörükben fogadják el, figyelembe véve 

az Alapszabály, az SZMSZ és egyéb belső szabályzatok, illetve az Elnökség 

határozatainak rendelkezéseit. A Szakmai Tagozatok ügyrendjét az Elnökség hagyja 

jóvá. 

 

9. § Állandó és Ideiglenes bizottságok 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság szakterületenként állandó és ideiglenes bizottságokat 

működtethet, amelyeket az Elnökség hozza létre. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság állandó bizottságai: 

 a) Emlék- és Hagyományőrző Bizottság, 

 b) Etikai és Jogi Bizottság, 

 c) Fair Play Bizottság, 

 d) Gazdasági Bizottság, 

 e) Gerevich Aladár Szakmai Kollégium 

 f) Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Bizottság, 

 g) Mező Ferenc Sportbizottság, 

 h) Média Bizottság, 

 i) Nemzetközi Kapcsolatok és Sportdiplomáciai Bizottság, 

 j) Nők a Sportban Bizottság, 

 k) Orvosi Bizottság, 

 l Önkormányzati Bizottság  

 m) Sportegyesületi Bizottság, 

 n) Sportolói Bizottság, 
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 o) Sportszakmai, Utánpótlás és Tudományos Bizottság. 

(3) Az Elnökség meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre.  

(4) A bizottságok a feladatok hatékony ellátása céljából saját hatáskörükben dönthetnek 

albizottságok létrehozásáról. 

(5) A bizottságok kapcsolatot tartanak és együttműködnek a Magyar Olimpiai Bizottság 

szerveivel, vezető tisztségviselőivel, tisztségviselőivel, szakmai tagozataival és más 

szervezeti egységeivel.  

(6) A bizottságok évente egy alkalommal beszámolnak munkájukról az Elnökség részére. 

(7) A Magyar Olimpiai Bizottság biztosítja a bizottságok működéséhez szükséges 

személyi és dologi feltételeket. 

(8) A Szakmai Tagozatok valamennyi állandó bizottságba egy-egy főt delegálhatnak.  

(9) A bizottságok tagságát, hatáskörét, feladatait és működésének rendjét a Sporttörvény, 

az Alapszabály és a bizottságok ügyrendje határozza meg. 

(10) A bizottságok ügyrendjüket saját hatáskörükben fogadják el, figyelembe véve az 

Alapszabály, az SZMSZ és egyéb belső szabályzatok, illetve az Elnökség 

határozatainak rendelkezéseit. A bizottságok ügyrendjét az Elnökség hagyja jóvá.  

 

10. § Magyar Olimpiai Akadémia 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság az olimpiai eszme és a magyar sportmozgalom olimpiai 

hagyományainak ápolása céljából működteti a Magyar Olimpiai Akadémiát 

(továbbiakban: MOA). 

(2) A MOA kapcsolatot tart és együttműködik a Magyar Olimpiai Bizottság szerveivel, 

vezető tisztségviselőivel, tisztségviselőivel és más szervezeti egységeivel. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság biztosítja a MOA működéséhez szükséges személyi és 

dologi feltételeket. 

(4) A MOA működési költségeit és a feladatok ellátásának forrásait a Közgyűlés által 

elfogadott költségvetés tartalmazza. 

(5) Tagságát, feladat-és hatáskörét, működésének rendjét az Alapszabály és a MOA 

Ügyrendje határozza meg.  

(6) A MOA ügyrendjét saját hatáskörében fogadja el, figyelembe véve az Alapszabály, az 

SZMSZ és egyéb belső szabályzatok, illetve az Elnökség határozatainak 
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rendelkezéseit. A MOA ügyrendjét az Elnökség hagyja jóvá. 

11. § Sport Állandó Választott Bíróság  

(1) A Sport Állandó Választottbíróság (továbbiakban SÁVB) a Magyar Olimpiai Bizottság 

szervezeti keretein belül önállóan, független módon működik, a sporttal kapcsolatos 

jogviták rendezése érdekében. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság biztosítja az SÁVB működéséhez szükséges személyi és 

dologi feltételeket. 

(3) A SÁVB hatáskörébe tartozó ügyekben történő eljárás lefolytatása esetén az elnököt és 

a tagokat egyedileg megállapított díjazás illeti meg. 

(4) Tagságát, hatáskörét, feladatait és működésének rendjét a Sporttörvény, a 

választottbíráskodásról szóló törvény, az Alapszabály és a SÁVB Szervezeti és 

Működési Szabályzata határozza meg. 

 

12. § A Magyar Olimpiai Bizottság Irodája 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Irodájára vonatkozó részletes szabályokat jelen SZMSZ 

VII. Fejezete tartalmazza. 
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V. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG TISZTSÉGVISELŐI 

 

13. § A Magyar Olimpiai Bizottság Tisztségviselői  

(1) Vezető Tisztségviselők 

 a) Elnök 

 b) Alelnökök 

 c) Elnökségi tagok 

 d) Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai 

(2) Tisztségviselők 

 a) Főtitkár 

   

  

   

   

3) Elnök 

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 való 

kapcsolattartásban, aláírási jogkört gyakorol; 

c) javaslatot tesz a Főtitkár, a bizottsági elnökök, a Csapatvezető és az Attaché 

személyére; 

d) munkáltatói jogkört gyakorol a Főtitkár felett a kinevezési és felmentési jogkör 

kivételével; 

e) beszámolási kötelezettséggel tartozik munkájáról a Közgyűlésnek és az Elnökségnek; 

f) ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását; 

g) előzetesen jóváhagyja a Sport Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatát; 

h) tájékoztatja a Magyar Olimpiai Bizottság munkájáról a hírközlő szerveket; 

i) az Elnököt akadályoztatása esetén az olimpiai sportágak versenysportjáért felelős 
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szakmai tagozat Elnöke, mint Alelnök helyettesíti. Mind az Elnök, mind az olimpiai 

sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozat Elnöke, mint Alelnök 

akadályoztatása esetén az Elnököt az általa megjelölt Alelnök helyettesíti. 

(5) Alelnökök 

a) az Elnök megbízása alapján helyettesítik az Elnököt; 

b) az Elnök megbízása alapján szervezik és irányítják a Magyar Olimpiai Bizottság 

egyes szakterületeinek tevékenységét; 

c) az Elnök megbízása alapján részt vesznek a Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági, 

pénzügyi, marketing, tudományos, sportszakmai, doppingellenes és területi 

munkájának tevékenységében;  

d) felelősek az általuk vezetett Szakmai Tagozat szabályszerű működésének 

biztosításáért; 

e) tagozati értekezleteken rendszeresen konzultálnak a Szakmai Tagozat tagjaival, 

közvetítik a Szakmai Tagozat javaslatait, véleményét az Elnökség felé; 

f) kapcsolatot tartanak a Szakmai Tagozat területéhez tartozó sportszervezetekkel; a 

Bizottságokkal, MOB Iroda szervezeti egységeivel, azok vezetőivel, valamint a 

Főtitkárral; 

g) kezdeményezhetik a Szakmai Tagozathoz tartozó spotszakmai kérdésben stratégiai, 

fejlesztési koncepciók kidolgozását és projektek megvalósítását;  

h) részt vesznek a Szakmai Tagozatot érintő költségvetési tervezésben; 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselőinek és tisztségviselőinek 

jogállására, feladataira, jogköreire vonatkozó részletes szabályokat a Sporttörvény, az 

Alapszabály és a Magyar Olimpiai Bizottság szabályzatai határozzák meg. 
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VI. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE TÖRVÉNYESSÉGÉNEK 
ELLENŐRZÉSE 

 

14. § Felügyelő Bizottság 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság biztosítja a Felügyelő Bizottság működéséhez szükséges 

személyi és dologi feltételeket. 

(2) A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó vizsgálat lefolytatásához külső szakértőt 

vehet igénybe, aki a Felügyelő Bizottság döntése alapján díjazásban részesülhet.  

(3) A Felügyelő Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat a Sporttörvény, az 

Alapszabály és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje tartalmazza. 

 

 

15. § Törvényességi felügyelet 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság működése felett a törvényességi felügyeletet az 

Ügyészség látja el. 

(2) Az Ügyészség hatáskörét, feladatait, jogköreit a Sporttörvény, az ügyészségről szóló 

törvény és az Alapszabály határozza meg. 

 

16. § Könyvvizsgáló 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság gazdálkodását könyvvizsgáló is ellenőrzi. 

(2) A könyvvizsgáló megválasztása az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az 

Elnökség csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál tagként bejegyzett természetes 

személy könyvvizsgálót vagy a kamara által kiadott könyvvizsgálói tevékenységre 

engedéllyel rendelkező könyvvizsgáló céget bízhat meg. 

(3) Nem lehet könyvvizsgáló: 

 a) a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, vezető tisztségviselője, tisztségviselője, 
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felügyelő bizottsági tagja, vagy ezen személyek közeli hozzátartozója, 

 b) a Magyar Olimpiai Bizottság munkavállalója, 

 c) az a) b) pontokban említett minőségükben megszűnésüktől számított öt évig. 

(4) A könyvvizsgáló feladata: 

 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 és Magyar Olimpiai Bizottság 

alapszabály betartásának ellenőrzése, az éves beszámoló véleményezése, a 

mérleg hitelesítése (záradékkal való ellátása). 

(5) A könyvvizsgáló jogai: 

 a) betekinthet a Magyar Olimpiai Bizottság könyveibe, gazdálkodással 

kapcsolatos irataiba; 

 b) információt, adatot kérhet a Magyar Olimpiai Bizottság vezető 

tisztségviselőktől, tisztségviselőitől és a MOB Iroda alkalmazottaitól; 

 c) megvizsgálhatja a Magyar Olimpiai Bizottság pénztárát, értékpapír- és 

áruállományát, szerződéseit ügyfél- és pénzforgalmi számláit; 

 d) amennyiben a könyvvizsgáló az ellenőrzés során a jogszabályi rendelkezések, 

a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályának 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 legfőbb szervének a Magyar Olimpiai Bizottság 

számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését 

tárgyaló Elnökségi ülésen és Közgyűlésen. 

(5) A könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a Közgyűlés az előző évre vonatkozó 

szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról nem dönthet. A Közgyűlés elé csak a 

könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott mérleget magában foglaló éves 

beszámolót és közhasznúsági mellékletet lehet beterjeszteni. 
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(6) A könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény határozza meg. 

 

 

  



  
 

  

A Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata  18 / 33 
 

VII. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMIAI BIZOTTSÁG MUNKASZERVEZETE 

 

17. § A Magyar Olimpiai Bizottság Irodája 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság munkaszervezete a MOB Iroda, amely a Magyar 

Olimpiai Bizottság feladatait szervező, sportszakmai, nemzetközi, igazgatási, jogi, 

hatósági, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatokat ellátó 

köztestületi szervezeti egység. A MOB Iroda tevékenységével elősegíti a Magyar 

Olimpiai Bizottság céljainak megvalósítását, a Közgyűlés, az Elnökség, a Bizottságok, 

a tisztségviselők munkájának eredményességét, döntéseinek, határozatainak 

előkészítését és végrehajtását.  

(2) A MOB Iroda jogállása 

a)  A MOB Iroda a Magyar Olimpiai Bizottság önállóan működő és gazdálkodó, 

kincstári körbe nem tartozó szerezeti egysége. A MOB Iroda működési 

kiadásait és a feladatok ellátásának forrásait a Közgyűlés által elfogadott éves 

költségvetés kötelezően tartalmazza. 

(3) A MOB Iroda feladatai a Közgyűlés tevékenységével kapcsolatban: 

a)  előkészíti a Közgyűlés üléseit, határozatait és gondoskodik azok 

végrehajtásáról; 

b)  nyilvántartja a Közgyűlés határozatait, döntéseit; 

c)  ellátja a Közgyűlés munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 

adminisztratív feladatokat; 

d)  tájékoztatást ad a Közgyűlés részére a felmerült kérdésekben. 

(4) A MOB Iroda feladatai az Elnökség tevékenységével kapcsolatban: 

a)  előkészíti az Elnökség üléseit, határozatait és gondoskodik azok 

végrehajtásáról; 

b)  nyilvántartja az Elnökség határozatait, döntéseit; 

c)  ellátja az Elnökség munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 

adminisztratív feladatokat; 
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d)  tájékoztatást ad az Elnökség részére a felmerült kérdésekben. 

(5) A MOB Iroda feladatai a Bizottságok tevékenységével kapcsolatban: 

a)  biztosítja és ellátja a Bizottságok működéséhez szükséges ügyviteli, 

adminisztratív feltételeket, illetve feladatokat; 

b)  elvégzi a bizottsági jelentések, beszámolók, döntések, ellenőrzések, egyéb 

szakmai agyagok előkészítését;  

c)  tájékoztatást ad a Bizottságok részére a felmerült kérdésekben. 

(6) A MOB Iroda feladatai a Szakmai Tagozatok működésével kapcsolatban: 

a)  előkészíti a Szakmai Tagozatok üléseit; 

b)  biztosítja és ellátja a Szakmai Tagozatok működéséhez szükséges ügyviteli, 

adminisztratív feltételeket, illetve feladatokat; 

c)  elvégzi a tagozati jelentések, beszámolók, döntések, ellenőrzések egyéb 

szakmai agyagok előkészítését; 

d)  tájékoztatást ad a Szakmai Tagozatok részére a felmerült kérdésekben. 

(7) A MOB Iroda feladatai a vezető tisztségviselők és tisztségviselők munkájával 

kapcsolatban: 

a)  segíti a tisztségviselői tevékenységet, különös tekintettel a közgyűlési, 

elnökségi, illetve bizottsági munkával összefüggő feladatokra; 

b)  tájékoztatást ad a tisztségviselők részére a felmerült kérdésekben. 
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18. § A Magyar Olimpiai Bizottság Irodájának szervezeti felépítése 

(1) A MOB Iroda szervezeti ábráját alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás 

szerint az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A MOB Irodában önálló szervezeti egység az igazgatóság, nem önálló szervezeti 

egység az osztály. 

(3) A szervezeti egység vezető jogállása 

a) A MOB Iroda belső szervezeti egységeinek élén igazgató vagy osztályvezető áll, aki 

felelős a szervezeti egységen belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, a 

feladatok gyors, szakszerű és törvényes ellátásáért, valamint az eredményes 

munkavégzésért.  

b) Az igazgatót és az osztályvezetőt vezetői feladatai ellátásával, - az Elnök 

egyetértésével - a Főtitkár bízza meg. 

(4) A szervezeti egység vezető főbb feladatai 

a) meghatározza és ellenőrzi a szervezeti egység dolgozóinak munkáját, elkészíti a 

munkaköri leírásokat, azokat folyamatosan aktualizálja; javaslatot tesz a szervezeti 

egység megfelelő személyi feltételeinek kialakítására; 

b) gondoskodik a Közgyűlés, az Elnökség, a bizottságok, a Szakmai Tagozatok, a vezető 

tisztségviselők és tisztségviselők munkájának szakmai segítéséről; közreműködik az 

előterjesztések és egyéb anyagok összeállításában; a szervezeti egység feladatkörében 

részt vesz a döntések előkészítésében; 

c) ellátja a Közgyűlés, az Elnökség döntéseinek, Elnöki és Főtitkári utasításoknak 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; 

d) a szervezeti egység munkájáról, a feladat-és hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásáról rendszeresen beszámol a Főtitkárnak; 

e) részt vesz a vezetői értekezleteken, ahol tájékoztatást ad az aktuális ügyekről; 

f) szükség szerint, de legalább havonta egyszer munkamegbeszélést tart a szervezeti 

egység dolgozóinak, amelyről írásos emlékeztetőt készít; 

g) gondoskodik a szakszerű, gyors ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés 

megvalósításáról; 

h) szignálja a szervezeti egységhez érkező ügyiratokat; 

i) együttműködik a MOB Iroda többi belső szervezeti egységével; 
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j) gondoskodik a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó szerződések, 

megállapodások előkészítéséről; 

k) javaslatot készít a Főtitkárnak a szabadságolási ütemterv elkészítéséhez; az irányítása 

alá tartozó szervezeti egység dolgozói tekintetében engedélyezi a szabadság kivételét; 

gondoskodik a dolgozók szabadság-nyilvántartásának vezetéséről; 

l) részt vesz a Közgyűlés, az Elnökség, a bizottságok ülésein; válaszol a szervezeti 

egység tevékenységi körébe tartozó feladatokkal kapcsolatban feltett kérdésekre, 

akadályoztatása esetén helyettesítő kijelöléséről gondoskodik, 

m) közreműködik jogszabálytervezetek véleményezésében, javaslatot tesz jogszabály-

módosításokra, belső szabályzatok kidolgozására, felülvizsgálatára, aktualizálására; 

n) távolléte, illetve akadályoztatása esetén a munkaköri leírásában helyettesítésével 

megbízott munkatárs helyettesíti; a szervezeti egység vezetőjének és a 

helyettesítésével megbízott munkatárs együttes távolléte, illetve akadályoztatása esetén 

köteles írásban kijelölni azt a személyt, aki a vezetőt teljes jogkörben helyettesíti. 

  

19. § A MOB Iroda belső szerezeti egységeinek feladatai 

(1) Elnök 

a) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya és jelen SZMSZ 

13. §-a határozza meg. 

(2) Elnöki Tanácsadó 

a) Az Elnöki Tanácsadó az Elnök közvetlen irányításával és utasításai szerint látja el 

feladatait. 

b) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti Egységeinek Feladat 

–és Hatáskör Megosztásáról szóló Szabályzata határozza meg. 

(3) Főtitkár 

a) A Főtitkárt a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökének javaslatára a Magyar Olimpiai 

Bizottság Elnöksége legfeljebb saját mandátumának idejére választja és menti fel, 

aki a Magyar Olimpiai Bizottsággal munkaviszonyban áll. 

b) Gondoskodik arról, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság működése megfeleljen az 

Olimpiai Chartának, a hazai és nemzetközi jogszabályoknak, szabályzatoknak, 

valamint az Alapszabály és a belső szabályzatok rendelkezéseinek. 
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c) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti Egységeinek Feladat 

–és Hatáskör Megosztásáról szóló Szabályzata határozza meg. 

(4) Sportigazgatóság 

a) A Sportigazgatóság a Főtitkár irányítása és ellenőrzése alatt, valamint a sportigazgató 

vezetésével látja el feladatait. Az sportigazgató munkáját igazgató-helyettes segíti. 

b) A Sportigazgatóságon belül Olimpiai sportágak osztálya, Utánpótlás programok 

osztálya, Szakmai Tagozatok osztálya, Állami támogatások sportszakmai és 

pénzügyi ellenőrzésének osztálya működik. 

c) Biztosítja az Olimpiai Chartában, a hazai és nemzetközi jogszabályokban, 

szabályzatokban, a Sporttörvényben, az Alapszabályban, valamint a belső 

szabályzatokban a Magyar Olimpiai Bizottság részére meghatározott sportszakmai 

feladatok magas színvonalú és teljes körű ellátását. 

d) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti Egységeinek Feladat 

–és Hatáskör Megosztásáról szóló Szabályzata határozza meg. 

(5) Nemzetközi Igazgatóság 

a) A Nemzetközi Igazgatóság a Főtitkár irányítása és ellenőrzése alatt, valamint a 

nemzetközi igazgató vezetésével látja el feladatait. 

b) Biztosítja az Olimpiai Chartában, a hazai és nemzetközi jogszabályokban, 

szabályzatokban, a Sporttörvényben, az Alapszabályban, valamint a belső 

szabályzatokban a Magyar Olimpiai Bizottság részére meghatározott nemzetközi 

feladatok magas színvonalú és teljes körű ellátását. 

c) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti Egységeinek Feladat 

–és Hatáskör Megosztásáról szóló Szabályzata határozza meg. 

(6) Gazdasági Igazgatóság 

a) A Főtitkár irányítása és ellenőrzése alatt, valamint a gazdasági vezető vezetésével 

látja el feladatait. A gazdasági vezetőnek meg kell felelnie a számviteli törvényben a 

könnyviteli szolgáltatás folytatására előírt képesítési követelményeinek.  

  

b) Biztosítja a pénzügyi –és számviteli jogszabályokban, az Alapszabályban, valamint a 

belső szabályzatokban a Magyar Olimpiai Bizottság részére meghatározott 

számviteli- és pénzgazdálkodási feladatok magas színvonalú és teljes körű ellátását. 

c) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti Egységeinek Feladat 
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–és Hatáskör Megosztásáról szóló Szabályzata határozza meg. 

(7) Jogi és Igazgatási Osztály  

a) A Jogi és Igazgatási Osztály a Főtitkár közvetlen irányításával, vezetésével és 

ellenőrzésével látja el feladatait. 

b) Biztosítja az Olimpiai Chartában, a hazai és nemzetközi jogszabályokban, 

szabályzatokban, a Sporttörvényben, az Alapszabályban, valamint a belső 

szabályzatokban a Magyar Olimpiai Bizottság részére meghatározott jogi, hatósági 

és igazgatási feladatok magas színvonalú és teljes körű ellátását. 

c) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti Egységeinek Feladat 

–és Hatáskör Megosztásáról szóló Szabályzata határozza meg. 

(8) Marketing és Kommunikációs Igazgatóság  

a) A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság a Főtitkár irányítása és ellenőrzése 

alatt, valamint a marketing és kommunikációs igazgató vezetésével látja el feladatait. 

b) A Marketing és Kommunikációs Igazgatóságon belül Marketing és Szervezési 

Osztály és Intézményi Kommunikáció és Média Osztály működik.  

c) Biztosítja az Olimpiai Chartában, a hazai és nemzetközi jogszabályokban, 

szabályzatokban, a Sporttörvényben, az Alapszabályban, valamint a belső 

szabályzatokban a Magyar Olimpiai Bizottság részére meghatározott marketing és 

intézményi kommunikációval, médiával kapcsolatos feladatok magas színvonalú és 

teljes körű ellátását.  

  

d) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti Egységeinek Feladat 

–és Hatáskör Megosztásáról szóló Szabályzata határozza meg. 

(9) Titkárság 

a) A Titkárság a Főtitkár közvetlen irányításával, vezetésével és ellenőrzésével látja el 

feladatait. 

b) Biztosítja a Főtitkár által meghatározott adminisztrációs, ügyintézési, ügyviteli, 

szervezési feladatok magas színvonalú és teljeskörű ellátását. 

c) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti Egységeinek Feladat 

–és Hatáskör Megosztásáról szóló Szabályzata határozza meg. 

(10) Informatika  

a) Az Informatika a Főtitkár közvetlen irányításával, vezetésével és ellenőrzésével látja 
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el feladatait. 

b) Feladat – és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti Egységeinek Feladat 

–és Hatáskör Megosztásáról szóló Szabályzata határozza meg. 
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VIII. FEJEZET 

 

A MOB IRODA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

20. § A MOB Iroda szervezeti egységeinek együttműködése, belső kapcsolattartás 

(1) A MOB Iroda szervezeti egységei tevékenységüket egymással szoros 

együttműködésben végzik. A szervezeti egységek feladataik ellátása során a Magyar 

Olimpiai Bizottság zavartalan működése érdekében kötelesek szorosan és szervezetten 

együttműködni, közvetlenül kapcsolatot tartani, és egymást a szükséges tájékoztatás 

megadásával, adatok szolgáltatásával, szakmai támogatás nyújtásával kölcsönösen 

segíteni. 

(2) A MOB Iroda szervezeti egységei kapcsolatot tartanak a Magyar Olimpiai Bizottság 

szerveivel, a Bizottságokkal és a Szakmai Tagozatokkal, részükre tájékoztatást, 

információt adnak a feladat-és hatáskörükbe tartozó ügyekben. 

 

21. § Ügyintézés általános szabályai  

(1) Az ügyintézés során a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályokban, 

szabályzatokban, az Alapszabályban, az SZMSZ-ben, a belső szabályzatokban és a 

munkaköri leírásokban foglaltak szerint kell eljárni. 

(2) Amennyiben a jelen szabályzat alapján nem állapítható meg pontosan, hogy valamely 

ügy elintézése mely szervezeti egység feladata, a Főtitkár jelöli ki az ügy intézéséért 

felelős szervezeti egységet. 

(3) A munkavállaló köteles a munkaköri leírásában foglalt feladatok ellátására, valamint a 

feladatkörébe tartozó ügy elintézése érdekében a jogszabályok, a szakmai 

követelmények, valamint a belső szabályzatokban meghatározott általános előírások 

betartásával és a felettesek utasításainak figyelembevételével, az érdekelt szervezeti 

egységekkel, vezetőkkel, ügyintézőkkel együttműködve a szükséges intézkedéseket az 

előírt határidőn belül megtenni. 

(4) Az érdemi döntéshez szükséges tényeket és feltételeket, valamint a döntés várható 
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következményeit minden esetben tisztázni kell. Ha a vezetői döntéshez szükséges 

valamennyi körülmény magából az ügyiratból nem állapítható meg, az ügyintézés 

előzményeiről írásbeli összefoglalót, belső feljegyzést kell készíteni és azt az 

ügyirathoz kell csatolni. 

(5) Az ügyintézés határideje az ügyre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban 

meghatározott határidő. Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek 

intézésére a Főtitkár vagy a szervezeti egység vezetője által az adott feladatok kiadása 

során meghatározott ügyintézési határidő az irányadó. 

(6) A MOB Iroda munkatársai kötelesek az ügyintézés során a tudomásukra jutott 

államtitkot, szolgálati titkot és üzleti titkot megőrizni. 

(7) Az ügyintézésre vonatkozó előírásokat minden munkatársnak ismernie és alkalmaznia 

kell. 

 

22. § Képviselet 

(1) Az Elnök és a Főtitkár általános jelleggel, önállóan látják el a Magyar Olimpiai 

Bizottság képviseletét. 

(2) A MOB Alelnökei az Elnök felhatalmazása alapján az általa kijelölt ügyekben és 

eseményeken képviselik a Magyar Olimpiai Bizottságot. 

(3) A MOB Iroda szervezeti egységeinek vezetője az Elnök vagy a Főtitkár felhatalmazása 

alapján az általuk kijelölt ügyekben és eseményeken képviselik a Magyar Olimpiai 

Bizottságot. 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság jogi képviseletét a Jogi és Igazgatási Osztály látja el 

általános jelleggel. Kiemelt jogi szakértelmet igénylő ügyekben igénybe vehető jogi 

szakértő vagy ügyvédi képviselet (ügyvéd, ügyvédi iroda). 

 

23. § Kapcsolattartás külső szervekkel 

(1) Az Elnök, Főtitkár feladatainak ellátása során kapcsolatot tart a kormányzatai, 

államigazgatási szervekkel, hatóságokkal, nemzetközi és hazai sportszervezetekkel. 

(2) A MOB Iroda más szervezeti egységei – a Főtitkár vagy az adott szervezeti egység 

vezetőjének előzetes tájékoztatása mellett - kapcsolatot tartanak külső szervekkel a 



  
 

  

A Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata  27 / 33 
 

feladat-és hatáskörükbe tartozó vagy külön felhatalmazás alapján feladat-és 

hatáskörükbe utalt ügyekben. 

 

24. § Médiával való kapcsolattartás 

(1) A médiával a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság tartja a kapcsolatot, e körben 

köteles minden cselekményt, írásbeli vagy szóbeli közleményt, sajtóeseményt, ezek 

időpontját, formáját, tartalmát és módját előzetesen egyeztetni az Elnökkel, 

akadályoztatása esetén a Főtitkárral. Az Elnök vagy a Főtitkár előzetes jóváhagyása 

nélkül sajtóközlemény nem adható ki. 

(2) A média részére nyilatkozat, tájékoztatás adására a Magyar Olimpiai Bizottság 

tevékenységével kapcsolatban kizárólag az Elnök, a Főtitkár, valamint a MOB Iroda 

általuk felhatalmazott munkavállalója jogosultak. 

  

25. § Értekezletek tartásának rendje 

(1) Az Elnök a MOB egységes irányításának megteremtése és a szükséges 

információáramlás biztosítása érdekében szükség szerinti rendszerességgel vezetői 

megbeszélést tart, amelyen az Elnök által meghívott személyek vesznek részt. 

(2) A Főtitkár évente legalább 1 alkalommal apparátusi értekezletet tart, melynek 

keretében értékeli az eltelt időszak tevékenységét és meghatározza az elkövetkező 

időszak főbb feladatait. 

(3) A Főtitkár a MOB Iroda egységes irányítása és a szükséges információáramlás 

biztosítása érdekében szükség szerinti rendszerességgel vezetői megbeszélést tart, 

amelyen részt vesznek a MOB Iroda szervezeti egységeinek vezetői és a Főtitkár által 

meghívott alkalmazottak. 

(4) A MOB Iroda szervezeti egységének vezetője az egységes irányítás és a szükséges 

információáramlás biztosítása érdekében havonta legalább 1 alkalommal a szervezeti 

egység alkalmazottainak részvételével megbeszélést tart. 

(5) Az értekezletekről és megbeszélésekről írásos emlékeztető készíthető. 
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26. § Kiadmányozás 

(1) A MOB Iroda tevékenysége során az elnevezésének megfelelő – az Magyar Olimpiai 

Bizottság védjegyével ellátott, sorszámozott és nyilvántartásba vett – bélyegzőt 

használ. A Magyar Olimpiai Bizottság használatban lévő bélyegzőit az Alapszabály I. 

számú melléklete tartalmazza. 

(2) A MOB Iroda az Magyar Olimpiai Bizottság védjegyoltalom alatt álló logóját 

használja hivatalos iratain, levélpapírján, kiadványain, rendezvényein az Arculati 

Kézikönyvben meghatározottak szerint. 

(3) A kiadmányozási jog az adott ügyben érdemi döntésre ad felhatalmazást. Ez a jog 

magában foglalja a döntés kialakításának, az érdemi döntés meghozatalának és 

aláírásának jogosultságát. 

(4) Kiadmány a Magyar Olimpiai Bizottságtól más külső szervhez, illetőleg az Magyar 

Olimpiai Bizottságon belül a Közgyűléshez, Felügyelő Bizottsághoz, Elnökhöz, az 

Alelnökökhöz, a Főtitkárhoz, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság Irodán belül a 

szervezeti egységek között megküldött, a kiadmányozó hiteles aláírásával ellátott 

(szükség esetén bélyegzővel lepecsételt) irat. A jogosult által külső szerv részére 

kiadmányozott iratot a Magyar Olimpiai Bizottság bélyegzővel ellátva kell a 

címzettnek továbbítani. 

(5) Kiadmányt csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával lehet kiadni. 

(6) Kizárólag az Elnök kiadmányozhatja a közjogi méltóságoknak (miniszterelnök, 

köztársasági elnök, Országgyűlés elnöke, Alkotmánybíróság elnöke, Kúria elnöke), a 

legfőbb ügyésznek, az Állami Számvevőszék elnökének, és a minisztereknek címzett 

iratokat. 

(7) Az Elnök vagy a Főtitkár kiadmányozza mindazon iratokat, döntéseket, amelyek 

kiadmányozási jogát nem ruházta át a MOB Iroda szervezeti egységének vezetőjére. 

Az átruházott kiadmányozási jogot az Elnök, illetőleg a Főtitkár bármikor, különösen 

annak kiemelt súlyára tekintettel magához vonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog 

tovább nem delegálható. 

(8) A MOB Iroda szervezeti egységének vezetője a munkaköri leírásában meghatározottak 

szerint kiadmányozhatja az általa vezetett szervezeti egység feladat-és hatáskörékbe 

tartozó ügyekben keletkezett iratokat. 
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(9) A kiadmányozásra előkészített iratokat a szolgálati út betartásával kell a 

kiadmányozásra jogosult elé terjeszteni. 

(10) A kiadmányok tartalmáért, szabályszerűségéért a kiadmányozó felel, az ügyet 

előkészítő ügyintéző felelősségének fenntartása mellett. Az ügyiraton – a szakmai 

illetékesség, illetve a felelősség megállapíthatóságának érdekében – az azt előkészítő 

ügyintéző nevét, elérhetőségét és szervezeti egységét is fel kell tüntetni. 

(11) Az ügyiratok érkeztetésének és szignálásának rendjével, az iratkezeléssel kapcsolatos 

részletes szabályokat a Magyar Olimpiai Bizottság Iratkezelési Szabályzata határozza 

meg. 

(12) Gazdálkodási jellegű, vagy ilyen kihatású ügyekben a kiadmányozási, 

kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, teljesítés igazolási joggal - a 

vonatkozó belső szabályzatokban részletezett eljárás szerint – az Elnök, a Főtitkár 

vagy az általuk erre külön felhatalmazott munkavállaló jogosult.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. FEJEZET 
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A MOB IRODA MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI 

 

27. § Munkavégzés részletes szabályai 

(1) A munkavégzés részletes szabályairól a Magyar Olimpiai Bizottság Munkaügyi 

Szabályzata rendelkezik. 

 

 

28. § Munkaterv 

(1) Az Főtitkár az előírt feladatok végrehajtására éves munkatervet készíthet, amelyet 

valamennyi szervezeti egység közreműködésével állít össze. A munkatervnek 

tartalmaznia kell: 

 a) a feladatok konkrét meghatározását, 

 b) a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, 

 c) a feladat végrehajtásának határidejét, 

 d) a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 

(2) Az Főtitkár a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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Jelen SZMSZ-t a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége hagyta jóvá az Alapszabály 53.§ (1) 

bekezdésének a) pontja alapján. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ 2016. január 

19. napján  lép hatályba, és hatálya határozatlan időre szól.  

Az SZMSZ végrehajtásáról a Főtitkár gondoskodik. A MOB Iroda szervezeti egységeinek vezetői 

kötelesek gondoskodni az SZMSZ rendelkezéseinek alkalmazottakkal történő megismertetéséről. Az 

SZMSZ rendelkezéseinek betartása és betartatása a MOB Iroda alkalmazottainak alapvető 

kötelezettsége. 
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1. MELLÉKLET: A MOB SZERVEZETI ÁBRÁJA 
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2. MELLÉKLET: A MOB IRODA SZERVEZETI ÁBRÁJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


