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BEVEZETŐ 

 

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-án alapították meg. Az első újkori Olimpiai Játékok megünneplésére Athénban, 

Görögországban került sor 1896-ban. Az olimpiai zászlót 1914. évben Pierre de Coubertin mutatta 

be a Párizsi Kongresszuson, amelyet a tagság elfogadott. 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. 

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 206 tagországa közül a hatodik nemzeti olimpiai bizottságként.  

A Magyar Olimpiai Bizottság elismeri és maradéktalanul elfogadja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, 

mint az Olimpiai Mozgalom legfőbb hatóságának és irányító testületének, jog- és fennhatóságát, 

amely alapján az Olimpiai Mozgalom jogalanya. 

A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya a magyar olimpiai mozgalom alapokmánya. A Magyar 

Olimpiai Bizottság Alapszabálya az olimpizmus alapelveivel összhangban a Magyar Olimpiai 

Bizottság szabályainak és kiegészítő rendelkezéseinek kodifikációja. A Magyar Olimpiai Bizottság 

Alapszabálya szabályozza a Magyar Olimpiai Mozgalom és a Magyar Olimpiai Bizottság szervezetét, 

tevékenységét és működését. A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya kifejezi az olimpizmus 

alapelveit és legfontosabb értékeit, amelyek betartása a Magyar Olimpiai Mozgalom minden tagjának 

alapvető kötelezettsége.  

A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya kötelezi a Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó 

személyeket és szervezeteket az Olimpiai Charta elfogadására és annak maradéktalan betartására. 

 

Megjegyzés 

A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályában minden természetes személyre történő hivatkozás 

esetében mind a női, mind a férfi nem együtt értendő a magyar nyelv nyelvtani szabályaival 

összhangban. 
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AZ OLIMPIZMUS ALAPELVEI 

1) A Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kizárólagos nemzeti olimpiai 

bizottságként elismert, az Olimpiai Mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal összefüggő 

- a Sporttörvényben meghatározott - országos közfeladatokat ellátó magyarországi köztestület. 

2) A magyar sport az olimpizmussal összhangban az életfilozófiaként a test, az akarat és a 

szellem képességeit, mint egységes egészet fogja össze és dicsőíti. Egyesítve a sportot a kultúrával 

és a neveléssel a magyar sport olyan életforma kialakítására törekszik, amely a munkavégzés 

örömére, a példakép nevelési értékére és az általánosan elfogadott erkölcsi alapelvek tiszteletére 

alapszik. 

3) A magyar sport célja, hogy a sportot az emberiség harmonikus fejlődésének a szolgálatába 

állítsa egy békés társadalom előmozdítása és az emberi méltóság megőrzése érdekében. 

 

4) A sport gyakorlása alapvető emberi jog. Minden természetes személyt megillet a sportolás 

joga a diszkrimináció bármely megnyilvánulási formája nélkül az olimpizmus szellemisségével 

összhangban, amely kölcsönös megértést követel a barátság, szolidaritás és tisztességes játék 

szellemében. A sport szervezését, ügyvezetését és irányítását független sportszervezetek végzik. 

 

5) Az Olimpiai Mozgalom egyetértésben szervezett, egyetemes és állandó cselekvési sorozat, 

amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfelsőbb hatalma alatt kerül megvalósításra beleértve 

mindazon természetes és jogi személyeket, akiket az olimpizmus értékei lelkesítenek. Az Olimpiai 

Mozgalom kiterjed mind az öt kontinensre. Az Olimpiai Mozgalom csúcspontja a világ sportolóinak 

találkozója a legnagyobb sportfesztiválon, az Olimpiai Játékokon. Az olimpiai mozgalom jelképe az 

összefonódó öt karika. 

 

6) Elismerve, hogy a sport a társadalom szerves része, az olimpiai mozgalomhoz és a magyar 

sporthoz tartozó sportszervezeteket megilleti az autonómia joga és terheli annak kötelezettsége, 

ideértve a sport szabályrendszerének szabad meghatározását és annak ellenőrzését, szervezetük 

struktúrájának és irányításának meghatározását, a külső behatástól mentes választások jogát, élvezve 

a helyes irányítás alapelveinek biztosítását és alkalmazását. 

 

7) A diszkrimináció bármely megnyilvánulása, amely valamely országra vagy valamely 

személyre irányul, faji, vallási, politikai, nemiség, vagy bármely forma alapján az olimpiai 

mozgalommal és a magyar sporttal összeférhetetlen. 
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I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 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 az Olimpiai Mozgalommal kapcsolatos szervezett 

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 a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság szabályzatainak (különösen az Olimpiai Chartának), 

határozatainak, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Sporttörvény) és a külön jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a 

Közgyűlés által elfogadott 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 elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja az 

Olimpiai Charta és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályzataiban foglaltakat és 

annak rendelkezésivel valamint elveivel összhangban elítéli a hátrányos 

megkülönböztetés minden formáját. 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság joghatósága 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. 



 
 

 
  

 8 / 65 

 

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. 

(7) A Magyar Olimpiai Bizottság címere fehér alapon a Magyarország címere, amely 

alatt az Olimpiai Mozgalmat szimbolizáló színes olimpiai ötkarika foglal helyet az 

alábbiak szerint: 
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(8) A jelen szabályzat 2. § (7) bekezdésében megjelölt címer védjegyoltalom alatt áll. 

(9) A Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos bélyegzőinek jegyzékét a I. sz. Melléklet „A 

Magyar Olimpiai Bizottság bélyegzőinek jegyzéke” címmel tartalmazza. 

(10) Az olimpiai jelképet Magyarország területére kiterjedően az olimpiai jelkép oltalmát 

rögzítő, Nairobiban 1981. szeptember 26-án elfogadott nemzetközi szerződés 

kihirdetéséről szóló 2008.évi LX. törvény védi. 

 

 

3. § A Magyar Olimpiai Bizottság jelmondatai 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Chartában és az Alapszabályában 

megfogalmazott céljaival és küldetésével összhangban a Magyar Olimpiai Mozgalom 

és a magyar sport értékeit és hagyományait az alábbi védjegy oltalom alatt álló 

jelmondatokkal fejezi ki: 

 a) „A BECSÜLETES JÁTÉK AZ EGYETLEN ÚT!” 

 b) „A SPORT MINDENKIÉ!” 
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II. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG CÉLJA, FELADATAI, JOGAI ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEI 

 

4. § A Magyar Olimpiai Bizottság célja 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság célja: 

 a) az Olimpiai Mozgalom és az azzal kapcsolatos szervezett versenysport  

fejlesztése, előmozdítása és védelme az Olimpiai Chartával és a magyar 

jogszabályokkal  összhangban; 

 b) az olimpiai eszme ápolása és népszerűsítése, az Olimpiai Mozgalom 

erősítése, különösen a fiatalok körében; 

 c) hogy a sport sajátos eszközeivel hozzájáruljon a fiatal nemzedékek 

fizikai, szellemi és erkölcsi neveléséhez, a környezetvédelem, a 

fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartás elsajátításához, 

elősegítve ezzel egy békés, jobb világ és egészséges társadalom 

megteremtését, a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a becsületes játék 

szellemében; 

 d) ösztönözni a versenysport fejlesztését; 

 e) hogy elősegítse az állami sportirányítással, országos sportági 

szakszövetségekkel és országos sportági szövetségekkel (a továbbiakban 

együtt: sportszövetség), sportszervezetekkel, önkormányzatokkal 

együttműködve a sportolók Olimpiai Játékokra és a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sporteseményekre való felkészülését és 

azokon való részvételét; 

 f) az Olimpiai Charta vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, hogy 

Magyarország a jövőben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sporteseménynek otthont adjon és a világ olimpiai családjának 

házigazdája legyen. 
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5. § A Magyar Olimpiai Bizottság stratégiai feladatai 

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

 a) javaslatot tesz az Olimpiai Mozgalommal kapcsolatos szervezett 

versenysport stratégiai fejlesztési céljaira és irányaira, és ezek 

meghatározásában együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel;  

 b) figyelemmel kíséri a sportszövetségek által elkészített sportági stratégiai 

fejlesztési koncepciók megvalósítását;  

 c) együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel és a további 

sportköztestületekkel a sport stratégiai fejlesztési céljainak 

meghatározásában és megvalósításában;  

 d) az Olimpiai Mozgalom eszményének jegyében segíti az ifjúság testi, 

erkölcsi és kulturális nevelését, felvilágosító kampánnyal és más 

eszközökkel támogatja a tisztességes játék (fair play) szellemében való 

versenyzést, fellép a sportmozgalomra ható káros jelenségek (különösen 

a tiltott teljesítményfokozás, valamint a verseny, mérkőzés 

eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolása 

és a fogadási csalás) ellen;  

 e) javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére a sportolóvá 

válás gondozásának módszertanára a kiválasztástól a nemzetközi szintű 

teljesítményig;  

 f) javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszternek a támogatási 

rendszerek minőségbiztosítási rendszerére (benchmark-rendszer) és 

követelményeire;  

 g) négyéves ciklusokban megtervezi az olimpiai felkészülés rendszerét és 

szakmai javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére a sport 

világesemények támogatására;  

 h) együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel a sportszakemberek 

képzési, továbbképzési, valamint foglalkoztatási céljait szolgáló 

programok meghatározásában, segíti a sportszövetségek kötelező 

sportszakember-továbbképzési feladataik ellátását;  

 i) együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel a sporttudomány 

fejlesztésével összefüggő szakmai feladatok ellátásában;  
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 j) közreműködik a korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, 

alkalmazásában, és segíti a hatékony módszerek és eljárások széleskörű 

terjesztését;  

 k) a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben 

meghatározottak szerint közreműködik a doppingellenes tevékenységgel 

összefüggő sportszakmai feladatok ellátásában;  

 l) közreműködik az olimpiai központok sportszakmai felügyeletének 

ellátásában.   

 

 

6. § A Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatási feladatai 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatási feladatai, amelynek keretében: 

 a) javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére az Olimpiai 

Mozgalommal kapcsolatos szervezett versenysporttal összefüggő 

kormányzati intézkedések, szabályozási koncepciók megtételére, 

véleményezi az olimpiai mozgalommal kapcsolatos szervezett 

versenysporttal összefüggő jogszabálytervezeteket;  

 b) biztosítja a Sport Állandó Választottbíróság működési feltételeit; 

 c) az Életút Program keretében támogatja a sportolók, sportszakemberek 

képzését és továbbképzését. 

 

7. § A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai az állami sportcélú támogatások terén 

(1) A sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett sportpolitikáért felelős minisztérium 

költségvetési fejezetéből származó, az Olimpiai Mozgalommal kapcsolatos 

szervezett versenysporttal összefüggő állami sportcélú támogatások tervezésével, 

elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatban - a 

Sporttörvényben és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 

szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint - a Magyar Olimpiai Bizottság: 

 a) felhívja a sportszövetséget a sportszövetség működésével és szakmai 

feladatainak ellátásával összefüggő következő évi szakmai tervének és 

finanszírozási koncepciójának elkészítésére. Ezt követően az 
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államháztartásért felelős miniszter által meghatározott, a sportpolitikáért 

felelős miniszter által a MOB részére megadott határidőben a központi 

költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó 

javaslatot küld a sportpolitikáért felelős miniszter részére a sportági 

stratégiai fejlesztési koncepciók (szakmai tervek és finanszírozási 

koncepciók) figyelembevételével; 

 b) javaslatot tesz az Olimpiai Mozgalommal kapcsolatos szervezett 

versenysporttal összefüggő állami sportcélú támogatások felosztási 

elveire;  

 c) dönt a részére rendelkezésre bocsátott állami sportcélú támogatások 

felhasználásáról és folyósítja a támogatásokat; 

 d) koordinálja és folyamatosan nyomon követi a rendelkezésére bocsátott 

állami sportcélú támogatás felhasználását; 

 e) szakmailag véleményezi az éves támogatási programok 

megvalósításának folyamatában (az adminisztratív célú támogatások 

kivételével) benyújtott negyedéves szakmai előrehaladási jelentéseket és 

azok eredményéről tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert; 

 f) részt vesz a részére juttatott állami sportcélú támogatás felhasználásával 

kapcsolatos elszámolási feladatokban, ennek keretében: 

  fa) elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami 

sportcélú támogatásról, 

  fb) elszámol a működésére biztosított állami sportcélú 

támogatással; 

 g)  részt vesz a Gerevich Aladár-sportösztöndíjrendszer működtetésében, 

ennek keretében - a szövetségekkel együttműködve - javaslatot tesz a 

sportpolitikáért felelős miniszter részére az ösztöndíj mértékére, tárgyévi 

szövetségi keretösszegére és adományozásának részletes feltételeire; 

 h) ellátja a nyugdíjas olimpiai, világbajnoki érmes sportolók, azok 

özvegyei, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében 

közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi 

megbecsülését, gondozza a sporttémájú művészeti pályázati 

programokat. 
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8. § A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai az Olimpiai Mozgalom területén 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Mozgalom területén: 

 a) végrehajtja az Olimpiai Chartában és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

szabályzataiban és határozataiban a nemzeti olimpiai bizottságok részére 

megállapított irányelveket, célkitűzéseket és feladatokat; 

 b) biztosítja az Olimpiai Charta, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

szabályzatainak, határozatainak, illetve a WADA Doppingellenes 

Szabályzatának betartását és érvényesülését Magyarországon; 

 c) az állami sportirányítással és az olimpiai sportszövetségekkel 

együttműködve elősegíti a versenyzők Olimpiai Játékokra, Ifjúsági 

Olimpiai Játékokra, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra és az Európa 

Játékokra való felkészülését, illetve részvételét; 

 d) fejleszti az Olimpiai Mozgalmat, támogatja a tisztességes játék (fair play) 

szellemében való versenyzést és felkészülést, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság Etikai Kódexével összhangban, 

 e) ápolja az olimpiai eszmét; 

 f) fellép a megkülönböztetés és az erőszak minden megnyilvánulási 

formája ellen a sportban; 

 g) az Olimpiai Mozgalom érdekében védi az olimpiai jelképeket, 

szimbólumokat; 

 h) kizárólagos jogokat gyakorol - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

előírásaival összhangban - az alábbi területeken: 

  ha) a sportágak és a sportolók nevezése és sportszakemberek 

akkreditálása a nyári és téli olimpiai játékokra, a nyári és 

téli ifjúsági olimpiai játékokra, valamint a nyári és téli 

európai ifjúsági olimpiai fesztiválra, az Európa 

Játékokra, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és 

az Európai Olimpiai Bizottság által elismert 

sporteseményekre, játékokra;  

  hb) a NOB szabályzataiban meghatározott olimpiai 

tulajdonelemeknek - különösen az olimpiai 

szimbólumnak, zászlónak, jelmondatnak, lángnak, 
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fáklyának az „olimpia” és „olimpiai” elnevezésnek -, 

valamint azok bármely nyelvű fordításának bármilyen 

módon és formában történő megjelenítésére, 

felhasználására, illetve ezek mások általi bármilyen 

módon és formában történő megjelenítésének, 

felhasználásának engedélyezésére, valamint az ezzel 

kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására, illetve az 

ezekkel való rendelkezésre;  

    

i) jóváhagyja a sportszövetségek éves olimpiai felkészülési programját és nyomon követi annak 

megvalósítását; 

j) elfogadja a sportszövetségek olimpiai felkészülési programjáról készített szakmai beszámolót; 

k) ellátja az olimpiai pályázattal összefüggésben az Olimpiai Chartában és a NOB szabályzataiban a 

nemzeti olimpiai bizottságok részére megállapított feladatokat. 

 

9. § A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai az utánpótlás-nevelés területén 

(1) Az utánpótlás-nevelés területén a Magyar Olimpiai Bizottság: 

 a) szakmai javaslatot tesz a magyar sport utánpótlás-nevelési 

koncepciójára, valamint az utánpótlás-nevelés szakmai programjaira;  

 b) sportszakmai javaslatot tesz a tehetséggondozó, élutánpótlás-nevelő 

programokra és a sportiskolai programra, egyeztet a programokban 

szereplő országos sportági szakszövetségekkel és sportiskolákkal.  

 

10. § WADA joghatóságának elismerése és a MOB Doppingellenes Szabályzata 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság elismeri és maradéktalanul elfogadja a WADA 

Doppingellenes Szabályzatában foglaltakat. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság a WADA Doppingellenes Szabályzatát betartja és a 

Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó jogalanyokkal betartatja. 

(3) Összhangban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppingellenes rendelkezésivel és a 

WADA Doppingellenes Szabályzatával a Magyar Olimpiai Bizottság megalkotja 

doppingellenes szabályzatát, amelyet jóváhagyásra megküld a WADA számára. 
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11. § A Magyar Olimpiai Bizottságot az Olimpiai Mozgalom területén megillető jogok 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Mozgalommal összefüggésben 

kizárólagosan jogosult: 

 a) sportolókat, hivatalos kísérőket és sportszakembereket az Olimpiai 

Játékokra, az Ifjúsági Olimpiai Játékokra, az Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztiválra és az Európa Játékokra nevezni és akkreditálni az Olimpiai 

Chartával és az EOC EYOF Chartával összhangban; 

 b) részesedni az Olimpiai Szolidaritás pénzügyi támogatásából; 

 c) használni az olimpiai tulajdonokat Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

engedélyének birtokában; 

 d) engedélyezni az olimpiai zászló, jelkép, jelmondat, valamint az 

„olimpia”, illetve „olimpiai” elnevezések kereskedelmi vagy egyéb célú 

felhasználását, illetve ezek mások általi hasznosítását Magyarország 

területére kiterjedően; 

 e) részt venni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság irányítása vagy védnöksége 

alatt álló eseményeken,  

 f) felhasználni a rendelkezésére bocsátott Olimpiai Mozgalomból érkező 

támogatásokat; 

 g) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezethez tartozni,  

 h) javaslatot megfogalmazni az Olimpiai Chartával és az Olimpiai 

Mozgalommal kapcsolatosan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság irányába, 

beleértve a nyári és téli Olimpiai Játékok, Ifjúsági Olimpiai Játékok, az 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválok szervezését; 

 i) véleményezni az Olimpiai Játékok, Ifjúsági Olimpiai Játékok, az Európai 

Ifjúsági Olimpiai Fesztiválok, Európai Játékok rendezéséért benyújtott 

pályázatokat; 

 j) részt venni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bizottságainak munkájában 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felkérésére; 

 k) együttműködni az Olimpiai Kongresszus előkészületeiben; 

 l) meghatározni az Olimpiai Játékok, Ifjúsági Olimpiai Játékok, az Európai 

Ifjúsági Olimpiai Fesztiválok, Európa Játékok illetve ezen eseményekkel 
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kapcsolatos sportversenyek és ünnepségek ideje alatt a nemzeti 

küldöttség tagjainak formaruházatát, illetve sportfelszerelését; 

 m) gyakorolni az Olimpiai Chartából fakadó vagy a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság szervezetétől származó egyéb jogokat; 

 n) felhasználni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pénzügyi támogatását 

feladatai teljesítése érdekében. 

 

12. § A Magyar Olimpiai Bizottság kötelezettségei, feladatai az Olimpiai Játékokkal 

kapcsolatban 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság alakítja ki, szervezi és vezeti az Olimpiai Játékokon, 

az Ifjúsági Olimpiai Játékokon, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokon, az 

Európa Játékokon és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert vagy 

védnöksége alatt álló regionális, kontinentális vagy világméretű több-sportágból álló 

versenyeken részvevő magyar csapatot és küldöttséget. A Magyar Olimpiai Bizottság 

dönt a sportolók nevezéséről az országos sportági szakszövetségek vagy országos 

sportszövetségek felterjesztése alapján. A részvételre jogosult sportoló kiválasztása 

nemcsak a sportoló sporteredményén alapszik, de tekintettel van a sportoló 

példaértékű magatartására is. Az országos sportági szakszövetségek vagy országos 

sportági szövetségek által felterjesztett nevezések terén a Magyar Olimpiai Bizottság 

érvényt szerez az Olimpiai Charta rendelkezéseinek. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság köteles a küldöttség tagjai számára rendelkezésre 

bocsájtani a szükséges felszerelést, biztosítani a szállítást és szállást. A Magyar 

Olimpiai Bizottság megfelelő biztosítási szerződést köt a küldöttség tagjai számára, 

amely kiterjed a halál, fogyatékosság és betegség esetére szóló, valamint 

egészségügyi és gyógyszerészeti kiadásokra, illetve harmadik személy irányába 

történő felelősségvállalásra. A Magyar Olimpiai Bizottság felel a magyar csapat és 

küldöttség tagjainak magatartásáért. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság az Olimpiai Mozgalom előmozdítása, fejlesztése 

érdekében: 

 a) évenként Olimpiai Napot vagy Hetet rendez; 

 b) előmozdítja a kultúra és művészet kapcsolatát a sport és Olimpizmus 

területén; 

 c) részt vesz az Olimpiai Szolidaritás által meghirdetett programokban; 
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 d) támogatók segítségével pénzügyi erőforrásokat von be. 

 

13. § Magyar Olimpiai Bizottság kizárólagos hatásköre az olimpiai sportesemények rendezési 

jogáért kiírt pályázati kérelmek előzetes jóváhagyására 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a rendezési jogért 

benyújtásra kerülő pályázati kérelmek előzetes jóváhagyására az olimpiai 

sporteseményekre történő magyarországi pályázati szándék esetén. 
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III. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG TAGSÁGA 

14. § Magyar Olimpiai Bizottság tagjai 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság tagjai: 

a) azok a büntetlen előéletű magyar állampolgárok, valamint az olimpiai sportágak azon képviselői, 

akik elismerik és magukénak vallják az olimpiai eszmét, készek elősegíteni a Magyar Olimpiai 

Bizottság működését, akiket az alapszabályban felsorolt szervek és szervezetek képviselőiként taggá 

delegálnak;  

b) akik az alapszabályban foglaltak szerint személyes jogosultság alapján válnak tagokká;  

c) - a MOB Alapszabályának elfogadása esetén - alanyi jogon az olimpiai sportágak országos sportági 

szakszövetségei által delegált tagok. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján MOB-tagok a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar 

állampolgárságú tagjai, a mindenkori nyári és téli Olimpiai Játékok programján szereplő nemzetközi 

sportági szakszövetségek magyar állampolgárságú elnökei, valamint a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert nemzetközi szervezetek magyar állampolgárságú elnökei. 

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerint az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei a 

mindenkori nyári és téli Olimpiai Játékok programján szereplő sportágak nemzetközi szövetségének 

tagjaiként működő, magyar bíróság által nyilvántartásba vett olimpiai sportágak országos sportági 

szakszövetségei. 

(4) A MOB Doppingellenes Szabályzatával összhangban nem lehet a Magyar Olimpiai Bizottság 

tagja a kiszabott büntetés időtartamára, akinek a terhére jogerősen doppingvétség elkövetése került 

megállapításra.  

15. § Adományozható tagság 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság az alábbi személyek számára tagságot adományozhat: 

 a) az Olimpiai Játékok programján nem szereplő – de a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert – sportágat irányító nemzetközi sportági szövetség 

tagjaként nyilvántartott országos sportági szakszövetség vagy országos 

sportági szövetség által jelölt természetes személyek számára; 

 b) a magyar sportban működő szervezetek által jelölt természetes személyek 

számára; valamint a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének javaslata 



 
 

 
  

 20 / 65 

 

alapján, a Közgyűlés döntésével a magyar sportélet kiemelkedő 

személyiségei számára. 

 

16. § Az Olimpiai Játékokkal kapcsolatos szavazati jog 

(1) Az Olimpiai Chartával összhangban a nyári és téli Olimpiai Játékokon történő 

részvétellel – ide nem értve a felkészülést - kapcsolatos szavazati joggal kizárólag az 

olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei által delegált MOB rendes-

tagok, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének tagjai és a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság magyar tagjai rendelkeznek mind a Közgyűlésben, mind az 

Elnökségben. 

17. § MOB-tag tagsági jogviszonyának létrejötte 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság tagsága felvétellel keletkezik. A tagfelvételről való 

döntés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe 

tartozik. Amennyiben a Közgyűlés a delegált új tag felvétele mellett dönt, az új tag 

azonnali hatállyal gyakorolhatja az Alapszabály szerint őt megillető tagsági jogait. 

(2) A MOB-tagságába delegálásra jogosult jogi személy a soron következő közgyűlést 

megelőző ötödik napig a jelölésre vonatkozó írásbeli kérelmét megküldi a MOB 

Főtitkárának, amellyel kéri a jogi személy képviseletére MOB-tagként jelölt 

természetes személy nyilvántartásba vételét. 

(3) A MOB leendő tagja írásbeli tagfelvételi kérelmet, illetve a személyes jogosultság 

alapján a MOB-tagjává váló személy a soron következő közgyűlést megelőző ötödik 

napig tagfelvételre irányuló nyilatkozatot nyújt be a MOB Főtitkárának. A MOB 

tagként jelölt vagy a személyes jogosultág alapján MOB taggá váló természetes 

személy a kérelemhez, illetve a nyilatkozathoz csatolja a büntetlen előélet tényét 

igazoló hatósági bizonyítványt. 

(4)  A Magyar Olimpiai Bizottság leendő tagja tagfelvételi kérelmének, illetve személyes 

jogosultság alapján a MOB-tagjává váló személy a tagfelvételre irányuló 

nyilatkozatának benyújtásával magára nézve kötelezően elismeri és elfogadja az 

Olimpiai Charta, valamint az alapszabály rendelkezéseit, az olimpiai eszme és az 

olimpizmus alapelveit. 
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(5) A tagfelvételi kérelem, illetve a tagfelvételre irányuló nyilatkozat benyújtásával 

egyidejűleg vagy azt követően a 37. § (3) bekezdésében foglalt szabályok 

figyelembevételével a 37. § (2) bekezdése szerinti tisztségekre vonatkozó pályázat is 

benyújtható. 

18. § Magyar Olimpiai Bizottság tagságának nyilvántartása 

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

(2) A 

a)  MOB tagja a tagság fennállása alatt a MOB elnökének felhívására, 

b)  MOB elnökségi tagja az elnökségi megbízatásának időtartama alatt a közgyűlés 

írásbeli - a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetését tartalmazó - felhívására 

a felhívástól számított tizenöt 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. 

(3)  Ha a MOB tagja, illetve a MOB elnökségi tagja büntetett előéletűvé válik, vagy a (2) 

bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségének a teljesítését elmulasztja, 

tagsági jogviszonya, illetve elnökségi tagsági megbízatása megszűnik. 

(4) A Főtitkár: 

 a) a 17. § (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a MOB-tagságról 

meghozott döntés időpontjáig; 

 b) a 37. § (6) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a MOB elnökségi 

tagságról meghozott döntés időpontjáig; 

 c)  (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a MOB-tag tagsági 

jogviszonyának megszűnéséig  

kezeli. 

19. § Rendes és tiszteletbeli MOB-tag 

(1) A MOB-tagja lehet: 

 a) rendes tagok: az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei, 

valamint a szavazati joggal rendelkező saját jogú természetes személy tagok, 

valamint az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei által, 
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illetve az egyéb delegálásra jogosult szervezetek által delegált szavazati 

joggal rendelkező természetes személy tagok. A MOB rendes tagja 

választható a MOB Alapszabályban meghatározott tisztségekre; 

 b) tiszteletbeli tag, akinek a Közgyűlés a tiszteletbeli tag címet adományoz vagy 

a 25. § (3) bekezdése szerinti személyek. A tiszteletbeli tag tanácskozási 

joggal részt vehet a Közgyűlés ülésein. A tiszteletbeli tag szavazati joggal 

nem rendelkezik, az Alapszabályban meghatározott tisztségekre nem 

pályázhat és nem választható. 

 

20. § Tagsági jogok gyakorlása és a nemek közötti egyenlőség 

(1) A tagsági jogokat a saját jogú és delegált természetes személy MOB-tagok 

gyakorolják. A MOB-tagjai a Magyar Olimpiai Bizottság nevében kötelezettséget 

nem vállalhatnak.  

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság törekszik arra, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

irányelveivel összhangban mindkét nem képviselői azonos eséllyel kapjanak 

képviseletet tagjai sorában. 

21. § A Magyar Olimpiai Bizottság tagságának összetétele 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe legfeljebb 120 MOB rendes-tag 

delegálására jogosultak az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei az 

alábbiak szerint: 

 a) négy fő MOB rendes-tag jelölésére jogosultak azok az olimpiai sportágak 

országos sportági szakszövetségei, amelyek versenyzői nyári és téli Olimpiai 

Játékokon arany-, ezüst- vagy bronzérmet szereztek; 

 b) három fő MOB rendes-tag jelölésére jogosultak azok az olimpiai sportágak 

országos sportági szakszövetségei, amelyek versenyzői nyári és téli Olimpiai 

Játékokon IV-VI. helyezést szereztek; 

 c) egy fő MOB rendes-tag jelölésére jogosultak azok az olimpiai sportágak 

országos sportági szakszövetségei, amelyek sportágai a nyári és téli Olimpia 

Játékok programján szerepelnek és az a–b) pontokba nem tartoznak. 
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 d) további egy fő MOB rendes-tag jelölésére jogosultak azok az olimpiai 

sportágak országos sportági szakszövetségei, amelyek versenyzői a 

tisztújítást megelőző nyári és téli Olimpiai Játékokon arany-, ezüst- vagy 

bronzérmet szereztek. 

(2)   

A MOB Közgyűlésébe legfeljebb 76 fő MOB rendes-tag delegálására jogosultak a 

23. § szerinti szervek és szervezetek. 

(3) Személyes jogosultság alapján a MOB rendes-tagjai a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság magyar állampolgárságú tagjai, a mindenkori nyári és téli Olimpiai Játékok 

programján szereplő nemzetközi sportági szakszövetségek magyar állampolgárságú 

elnökei, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert nemzetközi 

szervezetek magyar állampolgárságú elnökei. 

(4) Sem kormányzati, sem más közhatalmat gyakorló szerv nem delegálhat tagot a 

Közgyűlésbe. A Közgyűlés azonban saját hatáskörében jogosult úgy dönteni, hogy 

az ilyen szervek képviselőit tagjává választja. 

(5) Az olimpiai eredmények hitelességét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nyilvántartása 

igazolja. 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége minden nyári Olimpiász első naptári évének 

első ülésén felülvizsgálja az olimpiai eredményesség alapján a MOB-tag delegálási 

jogosultságot, illetve a delegálási létszámot, amelynek eredményeként javaslatot tesz 

legkésőbb a 37. § (1) bekezdése szerinti Közgyűlés részére a sportági olimpiai 

eredményesség alapján számított, sportágat megillető MOB-tag delegálási 

jogosultság, illetve a delegálási létszám fenntartására vagy módosítására. A 

delegálási jogosultság, illetve a delegálási létszám változását eredményező sportági 

eredményesség esetén a Főtitkár legkésőbb a 37. § (1) bekezdés szerinti Közgyűlést 

megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatja az érintett MOB-tagokat a 17. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltakról. A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 

felülvizsgálatának eredménye alapján a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése a 

MOB-tag delegálási jogot, illetve a delegálási létszámot határozatában fenntartja, 

módosítja vagy megszünteti. 

(7) A téli és a nyári olimpia esetében 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. 
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22. § MOB rendes-tag delegálására jogosult olimpiai sportágak országos sportági 

szakszövetségei 

(1) A 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján négy fő jelölésére jogosult olimpiai sportágak 

országos sportági szakszövetségei:  

 a) Magyar Atlétikai Szövetség 

 b) Magyar Birkózó Szövetség 

 c) Magyar Judó Szövetség 

 d) Magyar Evezős Szövetség 

 e) Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

 f) Magyar Kézilabda Szövetség 

 g) Magyar Labdarúgó Szövetség 

 h) Magyar Lovassport Szövetség 

 i) Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 

 j) Magyar Ökölvívó Szövetség 

 k) Magyar Öttusa Szövetség 

 l) Magyar Sportlövők Szövetsége 

 m) Magyar Súlyemelő Szövetség 

 n) Magyar Tenisz Szövetség 

 o) Magyar Torna Szövetség 

 p) Magyar Úszó Szövetség 

 q) Magyar Vitorlás Szövetség 

 r) Magyar Vívó Szövetség 

 s) Magyar Vízilabda Szövetség 
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(2) A 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján három fő jelölésére jogosult olimpiai sportágak 

országos sportági szakszövetségei: 

 a) Magyar Asztalitenisz Szövetség 

 b) Magyar Íjász Szövetség 

 c) Magyar Kerékpáros Szövetség 

 d) Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 

 e) Magyar Műugró Szakszövetség 

 f) Magyar Röplabda Szövetség 

 g) Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 

 h) Magyar Taekwondo Szövetség 

(3) A 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján egy fő jelölésére jogosult olimpiai sportágak 

országos sportági szakszövetségei:  

 a) Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség 

 b) Magyar Karate Szakszövetség 

 c) Magyar Curling Szövetség 

 d) Magyar Golf Szövetség 

 e) Magyar Gyeplabda Szakszövetség 

 f) Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség  

 g) Magyar Jégkorong Szövetség 

 h) Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetség 

 i) Magyar Rögbi Szövetség 

 j) Magyar Sí Szövetség 

 k) Magyar Snowboard Szövetség 

 l) Magyar Bob és Szánkó Szövetség 
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 m) Magyar Szinkronúszó Szövetség 

 n) Magyar Szörf Szövetség 

 o) Magyar Triatlon Szövetség 

 p) Magyar Tollaslabda Szövetség 

(4) A 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján további egy fő jelölésére jogosult olimpiai 

sportágak országos sportági szakszövetségei:  

 a) Magyar Atlétikai Szövetség 

 b) Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

 c) Magyar Úszó Szövetség 

 d) Magyar Vívó Szövetség 

23. § Egyéb szervek és szervezetek által jelölt MOB rendes-tagok 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe legfeljebb 76 fő MOB rendes-tag 

delegálására jogosultak:  

 a) Magyar Edzők Társasága – 1 fő; 

 b) Magyar Sportorvos Társaság – 1 fő; 

 c) Magyar Sportújságírók Szövetsége – 5 fő; 

 d) Magyar Sporttudományi Társaság – 1 fő; 

 e) Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete – 1 fő; 

 f) Helyi önkormányzatok – 19 fő az alábbi bontásban: 

Megyeszékhelyi városok önkormányzatai – 10 fő; 

Megyék önkormányzatai - 9 fő; 

A teljes, minden megyére kiterjedő területi lefedettség biztosítása érdekében: 

- a legutóbbi téli és nyári Olimpiai Játékokon résztvevő sportolók száma és 

eredménye alapján a rangsorban első 10 megyeszékhely önkormányzata - 1 

fő; 
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- a megyeszékhelyi jelölési lehetőségből kimaradt megyék megyei 

önkormányzatai - 1 fő; 

 g) Fővárosi Önkormányzat – 3 fő; 

 h) Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja – 11 fő; 

 i) Országos Sportegészségügyi Intézet – 1 fő; 

 j) Testnevelési Egyetem – 1 fő; 

 k) Az utolsó 3 nyári és téli Olimpiai Játékok legeredményesebb 

sportegyesületek jelöltjei – 16 fő; 

 l) Magyar Olimpiai Bizottság Elnökség meghívása alapján – 12 fő; 

 m) Nemzet Sportolói – 2 fő; 

 n) Nemzeti Sportközpontok – 1 fő; 

 o) SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság – 1 fő. 

 

24. § Az olimpiai sportágak többségének biztosítása 

(1) Az Olimpiai Chartával összhangban a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésében és 

Elnökségében biztosítani kell az olimpiai sportágak országos sportági 

szakszövetségei által delegált MOB rendes-tagok többségét. 

 

25. § Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja 

(1) A „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” cím azoknak a büntetlen előéletű 

magyar állampolgároknak adományozható, 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 „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” cím adományozásáról a Magyar 

Olimpiai Bizottság Elnökségének javaslatára a Magyar Olimpiai Bizottság 

Közgyűlése határoz, amely tulajdonosát élete végéig, illetve visszavonásig megilleti.  
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(3) A Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjai – külön döntés nélkül - azon 

személyek, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Érdemrend vagy a Magyar 

Olimpiai Bizottság Érdemérem tulajdonosai. 

(4) Annak a Magyar Olimpiai Bizottság választott vezető tisztségviselőnek, aki három 

Olimpiai ciklus alatt azonos tisztséget folyamatosan betöltve dolgozott a magyar 

Olimpiai Mozgalomért, tiszteletbeli cím adományozható. Az adományozható címek: 

 a) Tiszteletbeli Elnök; 

 b) Tiszteletbeli Alelnök; 

 c) Tiszteletbeli Főtitkár. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli címe kategóriánként egyidejűleg kizárólag 

egy személynek adományozható. A tiszteletbeli tag címmel rendelkező személyt 

megfelelően megilletik, illetve terhelik a tiszteletbeli tagra vonatkozó jogok és 

kötelezettségek. 

(6)  A Közgyűlés „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” címet és a tiszteletbeli 

címet érdemtelenség okán visszavonhatja. Érdemtelenség oka lehet különösen, ha a 

tiszteletbeli tagot: 

 a) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélik; 

 b) a tiszteletbeli tagsággal járó kötelezettségeit vagy az Olimpiai Charta 

rendelkezéseit megsérti;  

 c) a Magyar Olimpiai Bizottságnak anyagi vagy erkölcsi kárt okoz. 

 

26. § A MOB-rendes tagjának jogai és kötelezettségei 

(1) A MOB-rendes tag jogosult: 

 a) részt venni a Magyar Olimpiai Bizottság tevékenységében és rendezvényein; 

 b) a saját jogú és a delegált természetes személy MOB rendes-tag jogosult 

választani és tisztséget vállalni a Magyar Olimpiai Bizottság szervezeteibe 

és bizottságaiba; 

 c) a saját jogú és a delegált természetes személy MOB rendes-tag jogosult 

szavazati joggal részt venni a Közgyűlés és – megválasztása esetén - a 
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Magyar Olimpiai Bizottság egyéb szervei, illetve bizottságai 

tevékenységében; 

 d) döntési javaslatokat tenni, és véleményt nyilvánítani a Magyar Olimpiai 

Bizottság működésével, tevékenységével kapcsolatban. 

(2) A MOB-rendes tag köteles: 

 a) az Olimpiai Charta rendelkezéseit betartani és elkövetni minden tőle 

elvárhatót, hogy az Olimpiai Charta rendelkezéseinek hatáskörében érvényt 

tudjon szerezni; 

 b) elősegíteni a magyar sport és az Olimpiai Mozgalom fejlődését és 

eredményességét; 

 c) betartani a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályát, egyéb szabályzatait, 

és a határozatait illetőleg azok betartását biztosítani; 

 d) népszerűsíteni az Olimpiai Mozgalmat és a Magyar Olimpiai Bizottság 

célkitűzéseit; 

 e) bejelenteni az adataiban bekövetkezett változást; 

 f) bejelenteni a jogerős bírósági ítélettel terhére megállapított bűncselekmény 

elkövetését. 

 

27. § A Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjának jogai és kötelezettségei 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja jogosult: 

 a) tanácskozási joggal részt venni a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésein; 

 b) javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani a Magyar Olimpiai Bizottság 

működésével kapcsolatban; 

 c) javaslatot tenni a Magyar Olimpiai Bizottságot és a Magyar Olimpiai 

Bizottság szervezeti egységeit érintő kérdések megtárgyalására. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja köteles: 

 a) az Olimpiai Charta rendelkezéseit betartani; és elkövetni minden tőle 

elvárhatót, hogy az Olimpiai Charta rendelkezéseinek hatáskörében érvényt 

tudjon szerezni; 
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 b) elősegíteni a magyar sport és az Olimpiai Mozgalom fejlődését és 

eredményességét; 

 c) betartani a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályát, egyéb szabályzatait, 

és a határozatait; illetőleg azok betartását biztosítani; 

 d) népszerűsíteni az Olimpiai Mozgalmat és a Magyar Olimpiai Bizottság 

célkitűzéseit. 

 

28. § Magyar Olimpiai Bizottság tagsági jogviszonyának megszűnése 

(1) A MOB-tag tagsági jogviszonya megszűnik: 

 a) elhalálozással; 

 b) lemondással; 

 c) a személyes jogosultságot biztosító megbízatás megszűnésével; 

 d) a tiszteletbeli tag esetében a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének 

határozathozatalával; 

 e) kizárással; 

 f) jogerős bírósági ítélettel terhére megállapított bűncselekmény elkövetésével 

vagy a 18. § (2) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettség 

mulasztásával; 

 g) ha egymást követő három Közgyűlésen nem jelenik meg és távolmaradását 

a Főtitkár felhívására tizenöt napon belül vagy, ha e határidőn belül a 

felhívott MOB-tag személyén kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok 

megszűnését követően haladéktalanul, igazolható módon nem menti ki és 

erre figyelemmel a tagsági jogviszony megszűnését a MOB Elnöksége 

határozatával megállapítja. 

 h) a MOB-tagságból való visszahívással. 

(2) A tagsággal járó kötelezettségeit vagy az Olimpiai Charta rendelkezéseit súlyosan 

megszegő, vagy a tagságra egyébként méltatlanná vált természetes személy MOB-

tagot a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének javaslatára a Közgyűlés a tagok 

közül kizárhatja. 
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(3) A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról és lehetőséget kell 

biztosítani számára a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására. 

(4) 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. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének kizárásról rendelkező határozata ellen 

a kizárással érintett MOB-tag a határozat tudomásra jutásától számított harminc 

napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindításnak a határozat végrehajtására 

nincs halasztó hatálya, azonban indokolt esetben - a MOB-tag kérelmére - a határozat 

végrehajtását a bíróság felfüggesztheti. A per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe 

tartozik.  

(6) A MOB-tag visszahívására kizárólag a delegálásra jogosult jogi személy jogosult, 

amely közgyűlést megelőző ötödik napig a visszahívásra vonatkozó írásbeli kérelmét 

megküldi a Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkárának, amellyel kéri a MOB-tag 

nyilvántartásból való törlését. A visszahívott MOB-tag helyére a delegálásra jogosult 

jogi személy más képviselőt jelölhet. A MOB-tag visszahívásáról való döntés a 

Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

A választott tisztségviselők MOB-tagsága visszahívással nem szüntethető meg 

választott tisztségük betöltésének ideje alatt.  

(7) Az (1) bekezdés a)-c), és f)-) pontokban meghatározott megszűnési ok bekövetkezése 

esetén a MOB-tag tagsági jogviszonya a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének 

külön döntése nélkül szűnik meg, az a), c), és f) pontokban írt esetekben az ok 

bekövetkeztének időpontjában, b) pontban attól az időponttól kezdve, amikor az ok 

bekövetkezéséről a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos tudomást szerzett. 

 

29. § Tagdíj 

(1) A MOB-tagok tagdíjat nem fizetnek. 

(2) A MOB-tagokat, a Magyar Olimpiai Bizottsággal munkaviszonyban álló 

tisztségviselők kivételével, semmiféle fizetés vagy díjazás nem illeti meg, azonban a 

feladataik ellátásával közvetlen kapcsolatban álló indokolt és igazolt költségeik 

megtéríthetők. 
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IV. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

30. § A Magyar Olimpiai Bizottság szervei 

(1) Közgyűlés; 

(2) Elnökség; 

(3) Felügyelő Bizottság; 

(4) állandó bizottságok; 

(5) ideiglenes bizottságok; 

(6) Magyar Olimpiai Akadémia; 

(7) Magyar Olimpiai Bizottság Irodája; 

(8) Sport Állandó Választott Bíróság. 
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31. § A Magyar Olimpiai Bizottság tisztségviselői 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselőinek és tisztségviselőinek 

minősülnek az alábbi személyek: 

 a) Vezető tisztségviselők: 

  aa) Elnök; 

  ab) Alelnökök; 

  ac) Elnökségi tagok 

  ad) Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. 

 b) Tisztségviselők: 

  ba) Főtitkár. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselői tiszteletdíjban és/vagy 

költségtérítésben részesülhetnek, amelynek mértékéről a Magyar Olimpiai Bizottság 

Elnöksége dönt. 

(3) Vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok: 

 a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú természetes személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. 

 b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles 

ellátni. 

 c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

 d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit a foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, 

az eltiltás hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő, amennyiben az 

ítéletben megjelölt tevékenységet a Magyar Olimpiai Bizottság is ellátja. 

 e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 

vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. 
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32. §  A Közgyűlés 

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

összességéből áll. 

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

rendes Közgyűlést az Elnökség hívja össze. 

(3) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha: 

a) a bíróság, törvényességi felügyeletet ellátó szerv vagy a Felügyelő Bizottság 

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 MOB elnöki tisztség vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból 

megüresedik,  

f) a MOB vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,  

g) a MOB előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,  

h) a MOB céljainak elérése veszélybe került.  

A Rendkívüli Közgyűlést az Elnökség az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől, 

vagy a kezdeményezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belüli időpontra hívja 

össze. A (3) bekezdés f-h) pontjaiban meghatározott ok miatt összehívott Rendkívüli 

Közgyűlésen a Közgyűlés köteles az okot adó körülmény megszüntetése érdekében 

intézkedést tenni vagy a MOB megszüntetéséről dönteni. A Rendkívüli Közgyűlésre 

az Alapszabály rendes Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit az Alapszabályban 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(4) Az Elnökség a közgyűlési meghívóban megállapítja a Közgyűlés helyét, idejét és a 

javasolt napirendi pontokat. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a 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 tizenöt 

napnak kell eltelnie. A közgyűlési meghívót írásban, igazolható módon kell 

megküldeni a közgyűlésen részvételre jogosult 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 
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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. 

Az Közgyűlés összehívása szabályszerűségének megállapítása szempontjából a 

közgyűlési meghívók kiküldését követően felvételre kerülő új MOB-rendes tagok 

figyelmen kívül hagyandók. A Közgyűlés összehívására vonatkozóan a meghívó 

kiküldésekor hatályos szabályok az irányadók. 

(5) Ha a Közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen a szavazásra jogosult MOB-rendes tagok legalább 

háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésén a sportpolitikáért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium képviselője, valamint a felügyelőbizottság elnöke tanácskozási 

joggal vehetnek részt. 

(7) A Közgyűlésen szavazati joggal kizárólag a saját jogú és delegált természetes 

személy MOB rendes-tagok rendelkeznek. A Közgyűlésen minden szavazásra 

jogosult MOB rendes-tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem ruházható 

át. 

(8) A Közgyűlésre a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége a részvételre jogosultakon 

kívül meghívhatja tanácskozási joggal vagy megfigyelői jogosultsággal: 

 a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert és Magyarországon bírósági 

nyilvántartásba vett sportszövetségek és sportszervezetek képviselőjét; 

 b) a Magyar Olimpiai Bizottság munkáját támogató szervezetek és szponzorok 

képviselőit. 

33. §  A Közgyűlés határozatképessége 

(1) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult MOB rendes-tagok 

több, mint a fele jelen van. Ha egy szavazásra jogosult MOB rendes-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 

szavazásra jogosult MOB rendes-tagok számától függetlenül határozatképes, 

amelyről már az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a MOB rendes-tagokat. A 



 
 

 
  

 36 / 65 

 

megismételt Közgyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt 

napot követő időpontra kell összehívni, amelynek pontos időpontját és helyszínét az 

eredeti meghívóban meg kell határozni. A megismételt Közgyűlésre az Alapszabály 

rendes Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit az Alapszabályban meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni.  

34. §  A Közgyűlés napirendje 

(1) A Közgyűlés napirendjére a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége tesz javaslatot és 

terjeszti a Közgyűlés elé. A Rendkívüli Közgyűlés napirendjére a 32. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint az annak elrendelésére vagy 

kezdeményezésére jogosult szerv tesz javaslatot. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság éves Közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően 

tartalmaznia kell: 

 a) az Elnökség tevékenységéről szóló 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. 

(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosult MOB rendes-tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 

kialakíthassák. A napirendekhez tartozó előkészítő anyagokról –, amint rendelkezésre 

állnak haladéktalanul - tájékoztatni kell a szavazásra jogosult MOB rendes-tagokat. 

(4) A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha a szavazásra jogosult MOB rendes-tagok legalább 

háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul. 

(5) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a szavazásra jogosult 

MOB rendes-tagok az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. 

Ha a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt az Elnökség elfogadja, akkor azt 

tárgyalni kell, és a Közgyűlés megnyitását követően ismertetni kell. Amennyiben a 

napirend kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontokról a szavazásra jogosult 
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MOB rendes-tagokat igazolható módon értesíteni kell. Ha a napirend kiegészítése 

iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend 

elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában. 

35. § A Közgyűlés hatásköre 

(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

 b) a Főtitkár kivételével a tisztségviselők megválasztása és visszahívása; 

 c) a nyári és téli Olimpiai Játékokkal, Ifjúsági Olimpiai Játékokkal, az Európai 

Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal; az Európa Játékokkal, valamint a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság és az Európai Olimpiai Bizottság hatáskörébe tartozó 

sporteseményekkel kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek 

meghatározása; 

 d) a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, a Felügyelő 

Bizottság éves ellenőrzési munkatervének és működési szabályzatának 

elfogadása; 

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

 f) az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának 

elfogadása, a közhasznúsági melléklet elfogadása; 

 g) a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása; 

 h) a nyári és téli Olimpiai Játékokon, Ifjúsági Olimpiai Játékokon, az Európai 

Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon; az Európa Játékokon, valamint a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság és az Európai Olimpiai Bizottság hatáskörébe tartozó 

sporteseményeken való részvételről történő döntés; 

 i) a nyári és téli Olimpiai Játékokon, Ifjúsági Olimpiai Játékokon, az Európai 

Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon; az Európa Játékokon, valamint a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság és az Európai Olimpiai Bizottság hatáskörébe tartozó 

sporteseményeken résztvevő küldöttség összetételének jóváhagyása; 

 j) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Érdemrendre javaslattétel; 

 k) a tiszteletbeli tag cím adományozása és a tiszteletbeli tag cím visszavonása; 
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 l) a Magyar Olimpiai Bizottság megszűnésének kimondása; 

 m) döntés a MOB-tagok kizárásáról, felvételéről és visszahívásáról; 

 n) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyeket a Közgyűlés saját 

hatáskörébe von. 

 

36. §  A Közgyűlés határozathozatala 

(1) A Közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazati joggal rendelkező MOB rendes-tagok 

által leadott szavazatok több, mint felének „igen” szavazatával hozza.  

(2) Az Alapszabály elfogadásához, illetőleg módosításához, a MOB egyesüléséhez és 

szétválásához a jelenlévő szavazati joggal rendelkező MOB rendes-tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

A MOB céljának módosításához és a MOB megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez valamennyi szavazati joggal rendelkező MOB rendes-tag háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(3) A Közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással hozza, azonban a Közgyűlés 

hatáskörébe tartozó tisztségviselőket a jelöltek számától függetlenül titkos 

szavazással kell megválasztani. A jelenlévő szavazásra jogosult MOB rendes-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 tartalmát, hatályba lépésének időpontját, a döntést támogatók, az 

ellenzők és tartózkodók számarányát. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke 

és a jegyzőkönyvvezető írja alá és egy, a Közgyűlés elején megválasztott jelenlévő 

MOB rendes-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 szavazati joggal rendelkező MOB rendes-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 Közgyűlésen a szabályszerű lebonyolítás érdekében szükség szerint 

közjegyző vagy ügyvéd is jelen lehet és közreműködhet. 
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(5) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése nyilvános. Kivételesen 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 32. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint írásban, igazolható 

módon is közli, a határozatnak a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos honlapján 

(www.olimpia.hu; www.mob.hu) - a személyiségi jogok védelmének szem előtt 

tartásával - történő közzétételével egyidejűleg. A közgyűlési határozatok 

hatálybalépésének időpontja a kihirdetés napja vagy a Közgyűlés által megállapított 

időpont. A határozatok a kihirdetéssel végrehajtandóak. 

(7) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése által hozott jog- vagy alapszabálysértő 

határozat megsemmisítése iránt bármely szavazati joggal rendelkező MOB rendes-

tag – a tiszteletbeli tag csak érintettsége esetén - a határozat tudomására jutásától 

számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindításnak a 

határozat végrehajtására nincs halaszó hatálya, a bíróság azonban indokolt esetben - 

a MOB-tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a Fővárosi 

Törvényszék hatáskörébe tartozik. 

(8) A nyári és téli Olimpiai Játékokkal, Ifjúsági Olimpiai Játékokkal, az Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztivállal, az Európa Játékokkal, valamint az ezeken résztvevő olimpiai 

csapatokkal, továbbá a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az Európai Olimpiai 

Bizottság által elismert sporteseményekkel kapcsolatban hozott, a Magyar Olimpiai 

Bizottság Közgyűlésének határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálására a 

Nemzetközi Sportdöntőbíróság (Court of Arbitration for Sport - CAS) kizárólagos 

illetékességgel rendelkezik. 

 

 

37. §   Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság választása  

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság tisztségviselőit a Nyári Olimpiai Játékok ciklusához 

igazodó időtartam végégig választja. A Magyar Olimpiai Bizottság a nyári 

Olimpiászhoz igazadó ciklust követően tisztújító Közgyűlést tart, amelyen tagjai 

sorából megválasztja tisztségviselőit legkésőbb a Nyári Olimpiai Játékok befejezését 

követő év június 30. napjáig. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság elnöki, alelnöki és választott elnökségi tisztségeire, 

továbbá a Magyar Olimpiai Bizottság Felügyelő Bizottságának elnöki és választott 

http://www.olimpia.hu/
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tagsági tisztségeire bármely saját jogú vagy delegált természetes személy MOB-

rendes tag, illetve tagfelvételi kérelmet vagy tagfelvételre irányuló nyilatkozatot 

benyújtó leendő saját jogú vagy delegált természetes személy MOB-rendes tag 

nyújthat be pályázatot és választható. 

A választott elnökségi tagok választásánál figyelemmel kell lenni az Alapszabály 24. 

§ (1) bekezdésében foglaltakra. 

(3) A (2) bekezdés szerinti tisztségekre vonatkozó pályázatot a Főtitkárának kell írásban, 

igazolható módon benyújtani a tisztségviselőt választó Közgyűlést megelőző ötödik 

napig. 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, alelnökét, a választott elnökségi tagokat, ezt követően a Felügyelő 

Bizottság elnökét és választott tagjait kell megválasztani. A tisztségviselők választása 

titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a jelenlévő szavazásra 

jogosult MOB rendes-tagok több, mint felének „igen” szavazata alapján nyílt 

szavazással is történhet. 

(5) Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a Közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal 

rendelkező 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 

természetes személy MOB rendes-tag megválasztását megelőzően a Főtitkár részére 

hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű. 

(7) Amennyiben a 17. §-ban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlést megelőzően 

tagfelvételi kérelem vagy tagfelvételre irányuló nyilatkozat is benyújtásra került, úgy 

a Közgyűlésnek a tisztségviselők megválasztása előtt a tagfelvétel kérdésében kell 

döntenie. Amennyiben a Közgyűlés a saját jogú vagy delegált MOB-rendes tagjának 

történő felvétele mellett dönt, az új tag azonnali hatállyal gyakorolhatja tagsági jogait. 
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38. §  Az Elnökség 

(1) A MOB-ügyintéző és képviseleti szerve a MOB rendes-tagok által ilyen célból 

közvetlenül választott testület (Elnökség). A Közgyűlés ülései között a Magyar 

Olimpiai Bizottság munkáját az Elnökség irányítja. 

(2) Az Elnökség tagjai: 

 a) Elnök; 

 b)  2 fő Alelnök: nyári olimpiai sportágakért felelős Alelnök és téli olimpiai 

sportágakért felelős Alelnök; 

 c) 8 fő választott Elnökségi tag; továbbá 

 d) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar állampolgárságú tagja(i); 

 e) a mindenkori nyári és téli Olimpiai Játékok programján szereplő nemzetközi 

sportági szakszövetségek magyar állampolgárságú elnökei, valamint a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert nemzetközi szervezetek 

magyar állampolgárságú elnökei. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének nem lehet tagja állami vezető. 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségébe csak olyan nagykorú magyar állampolgár 

választható, aki büntetlen előéletű, és akit a bíróság nem tiltott el a közügyek 

gyakorlásától. 

(5) Az Elnökségi tagság megszűnik: 

 a) elhalálozással; 

 b) mandátum lejártával; 

 c) lemondással; 

 d) a MOB-tagságra vagy képviseletre jogosító tisztség megszűnésével; 

 e) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 

 f) a Magyar Olimpiai Bizottság tagságából történő kizárással; 

 g) 

 

jogerős bírósági ítélettel terhére megállapított bűncselekmény elkövetésével 

vagy a 18. § (2) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettség 

elmulasztásával; 
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 h) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

 i) visszahívással. 

(6) Visszahívással szűnhet meg az elnökségi tagság, ha az elnökségi tag 

 a) neki felróható okból nem tesz eleget tisztségéből eredő feladatainak;  

 b) jogerős ítéletben megállapított bűntettet követ el; vagy más módon 

tisztségére méltatlanná vált; 

 c) összeférhetetlenség okát a 49. § (5) bekezdése szerinti határidőn belül nem 

szünteti meg. 

(7) Az elnökségi tag visszahívását a MOB-tagok minősített többsége – mely a 

mindenkori szavazati joggal rendelkező MOB-tagok 50 %-a és egy fő – 

kezdeményezheti írásban az ok megjelölésével. A visszahívásról a Magyar Olimpiai 

Bizottság Közgyűlése dönt, amelyhez a MOB-tagok minősített többségének igenlő 

szavazata szükséges. 

(8) Az elnökségi tagok visszahívására vonatkozó szabályokat a Felügyelő Bizottság 

választott tagjaira is alkalmazni kell. 

(9) Az (5) bekezdés a)-e), g), h) pontokban meghatározott megszűnési ok bekövetkezése 

esetén az elnökségi tagság a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének külön 

döntése nélkül szűnik meg az a), b), d), e), g) és h) pontokban írt esetekben az ok 

bekövetkezésének időpontjában, c) pontban írt esetekben attól az időponttól kezdve, 

amikor az ok bekövetkezéséről a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos tudomást 

szerzett. 

39. § Az Elnökség működése 

(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét. 

(2) Az Elnökséget szükség szerint, de legalább három havonként össze kell hívni az 

Alapszabály 32. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint írásban, igazolható 

módon. Az Elnökséget össze kell hívni akkor is, ha azt az Elnök vagy tagjainak 

egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – kéri. Ilyen esetben az Elnökségi ülést 

nyolc napon belül meg kell tartani. 

(3) Az Elnökség üléseit az Elnök - a Főtitkár közreműködésével - hívja össze. Az ülés 

helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább öt nappal korábban 

értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Indokolt esetben rövidebb 
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határidő is megállapítható. A napirendekhez tartozó előkészítő anyagokról –, amint 

rendelkezésre állnak haladéktalanul - tájékoztatni kell az Elnökségi tagokat. Az 

elnökségi ülés helyszíne a Magyar Olimpiai Bizottság székhelye, indokolt esetben a 

napirendet is tartalmazó meghívóban meghatározott más helyszín. 

(4) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosult Elnökségi tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 

kialakíthassák. 

(5) Az elnökségi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 

hozható határozat, kivéve, ha az  Elnökségi tagok legalább háromnegyede jelen van 

és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

(6) Az elnökségi ülés meghívójának kézbesítésétől számított három napon belül az 

elnökségi tagok az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni, 

melyről a Főtitkárt tájékoztatni kell. Ha a napirend kiegészítésére vonatkozó 

indítványt az Elnök elfogadja, akkor azt tárgyalni kell, és az elnökségi ülés 

megnyitását követően ismertetni kell. Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, 

akkor az új napirendi pontokról az Elnökségi tagokat igazolható módon értesíteni 

kell. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt 

elutasítja, az Elnökség a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

(7) Ha az elnökségi ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az elnökségi ülésen az  Elnökségi tagok legalább háromnegyede jelen 

van, és egyhangúlag hozzájárul az elnökségi ülés megtartásához. 

(8) Az Elnökség üléseire - tanácskozási joggal - meg kell hívni a Felügyelő Bizottság 

tagjait, a Főtitkárt, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium képviselőjét. 

(9) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha üzleti 

titok, vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – az Elnökség egyszerű 

szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja. 

(10) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott észrevételeket és 

javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat, azok tartalmát, hatályba lépésének 

időpontját, a döntést támogatók, az ellenzők és tartózkodók számarányát. A 

jegyzőkönyvet a Főtitkár és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy elnökségi tag 

hitelesíti. Az elnökségi ülésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, 

amelyen fel kell tüntetni a tag nevét és lakóhelyét. A jelenléti ívet az Elnök és a 

jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A határozatok eredeti, hitelesített példányát 
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a MOB Iroda tárolja, nyilvántartásukról a határozatok tárában a Főtitkár 

gondoskodik.  

(11) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint fele 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. 

(12) 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 32. § (4) bekezdésében 

meghatározottak szerint írásban, igazolható módon is közli, a határozatnak a Magyar 

Olimpiai Bizottság hivatalos honlapján (www.olimpia.hu, www.mob.hu) - a 

személyiségi jogok védelmének szem előtt tartásával - történő közzétételével 

egyidejűleg. Az elnökségi határozatok hatálybalépésének időpontja a kihirdetés napja 

vagy az Elnökég által megállapított időpont. A határozatok a kihirdetéssel 

végrehajtandóak. 

(13) A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi határozata ellen fellebbezésnek van helye. 

(14) A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi határozata ellen fellebbezéssel élhet a 

határozattal érintett személy és az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a 

rendelkezés reá vonatkozó része ellen. 

(15) A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi határozata elleni fellebbezés elbírálására a 

Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése kizárólagos illetékességgel rendelkezik. 

(16) A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi határozata elleni fellebbezés határideje a 

határozat közlésétől számított tizenötödik nap. A Magyar Olimpiai Bizottság 

Közgyűlése a soron következő ülésén dönt a fellebbezésről. 

(17) A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi határozata ellen benyújtott fellebbezésnek a 

végrehajtásra nincs halasztó hatálya. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi 

határozata ellen benyújtott fellebbezést elbíráló, a Magyar Olimpiai Bizottság 

Közgyűlési határozata a közléssel jogerőre emelkedik és végrehajtandó. 

39/A. § Határozathozatal ülés tartása nélkül 

(1) Két elnökségi ülés között döntést igénylő kérdésben az Elnök kezdeményezésére az 

Elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalra 

http://www.olimpia.hu/
http://www.mob.hu/
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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 a Főtitkár közreműködésével írásban, igazolható módon megküldi az 

Elnökségi tagoknak, akiknek a kézhezvételtől számított legalább nyolcnapos 

határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék. Írásbeli, igazolható 

módon történő kézbesítésnek minősül: tértivevényes postai küldeményként, továbbá 

- amennyiben az Elnökségi tag rendelkezik elektronikus levelezési címmel - az 

Elnökségi tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a 

kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. Amennyiben az Elnökségi tag részére történő 

kézbesítés elektronikus úton történik, illetve az Elnökségi tag e-mail útján adja le 

szavazatát, köteles előzetesen bejelenteni azt az e-mail címet, amelyre a kézbesítést 

kéri, illetve amelyről szavazatát megküldi. A MOB Iroda a bejelentett e-mail címet 

nyilvántartásba veszi. A közlés napjának azon időpont minősül, amikor a 

tértivevényes postai küldemény az Elnökségi tag részéről igazoltan átvételre került, 

e-mail esetén pedig azon időpont, amikor az Elnökségi tag részéről a kézbesítés 

visszaigazolásra került (elektronikus tértivevény). A szavazás történhet postai levél 

vagy - amennyiben az Elnökségi tag rendelkezik elektronikus levelezési címmel - e-

mail útján. A postai úton megküldött szavazatot határidőben leadottnak kell tekinteni, 

ha azt a szavazat leadására nyitva álló határidő utolsó napján postára adják. 

(2) Az ülés tartása nélküli határozathozatal akkor érvényes, ha az Elnökségi 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. 

(3) 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 

(4) 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. 

(5) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha 

valamennyi Elnökségi tag szavazata a szavazásra megszabott határidő utolsó napját 

megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 

három napon belül - az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 

három napon belül közli az Elnökségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási 
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határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó 

szavazat beérkezésének napja. 

(6) Ha bármely Elnökségi tag az elnökségi ülés megtartását kívánja, az elnökségi ülést 

össze kell hívni. 

(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 számarányát, valamint a 

szavazással kapcsolatos lényeges eseményeket. A jegyzőkönyvet a Főtitkár és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A meghozott határozatokat papír alapon a MOB Iroda 

tárolja, nyilvántartásukról a határozatok tárában a Főtitkár gondoskodik. 

(8) Az ülés tartása nélküli határozatok ellen fellebbezésnek van helye, amelyre a 39. § 

(14)-(17) bekezdéseinek rendelkezései irányadóak. A fellebbezési határidő kezdete a 

szavazás eredményének Elnökségi tagokkal való közlésének időpontja. 

 

40. §  Az Elnökség feladatai és hatásköre 

(1) Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a) a Magyar Olimpiai Bizottság szervezeti és működési, gazdálkodási és egyéb 

szabályzatainak elfogadása és módosítása, az Alapszabály kivételével; 

 b) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; 

 c) a Közgyűlés napirendjének előkészítése és a Közgyűlés összehívása; 

 d) az Elnökség munkatervének elfogadása; 

 e) a bizottságok létrehozása és beszámoltatása; 

 f) a Magyar Olimpiai Akadémia Elnökének és tanácsa tagjainak kinevezése és 

felmentése; 

 g) kinevezési és felmentési jogok gyakorlása a Magyar Olimpiai Bizottsággal 

munkaviszonyban álló Főtitkár felett. A Magyar Olimpiai Bizottság 

Elnöksége a Főtitkárt legfeljebb saját mandátumának idejére nevezi ki. A 

tisztújító közgyűlést követően tartott első ülésén a Magyar Olimpiai 

Bizottság Elnöksége az Elnök javaslatára dönt a Főtitkár kinevezéséről. 
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 h) a Közgyűlés határozatai végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 

 i) dönt a részére rendelkezésre bocsátott állami sportcélú támogatások 

felhasználásáról; 

 j) javaslatot tesz a központi költségvetési támogatások elosztásának irányaira 

és arányaira; 

 k) a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, 

fejlesztése; 

 l) a Közgyűlés által elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodás végrehajtása; 

 m) javaslatot tesz a Gerevich Aladár-sportösztöndíj mértékére, tárgyévi 

szövetségi keretösszegére és adományozásának részletes feltételeire; 

 n) gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása; 

 o) kitüntetések és elismerések adományozásának kezdeményezése, illetve ezek 

adományozása, visszavonása; 

 p) a Csapatvezető kinevezése és felmentése; 

 q) az Attaché kinevezése és felmentése; 

 r) annak a városnak a kiválasztása Magyarországon, amely pályázatot nyújthat 

be a Magyar Olimpiai Bizottság feladatkörébe tartozó nemzetközi 

sporteseményekre, így különösen a nyári és téli Olimpiai Játékok, Ifjúsági 

Olimpiai Játékok, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválok, az Európa Játékok 

és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportesemények rendezési 

jogára; 

 s) a Magyar Olimpiai Bizottság feladatkörébe tartozó nemzetközi 

sportesemények rendezési jogért kiírt pályázati kérelmek előzetes 

jóváhagyása, különös tekintettel a nyári és téli Olimpiai Játékok, Ifjúsági 

Olimpiai Játékok, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválok, az Európa Játékok 

és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportesemények rendezési 

jogáért kiírt pályázatokra; 

 t) javaslat a nyári és téli Olimpiai Játékokon, Ifjúsági Olimpiai Játékokon, az 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon; az Európa Játékokon, valamint a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az Európai Olimpiai Bizottság által 

elismert sporteseményeken résztvevő küldöttség összetételére; 
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 u) javaslat a MOB-tagságra méltatlanná vált tagok kizárására; 

 v) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, 

illetőleg a Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal. 

(2) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni.  

 

41. §  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 való kapcsolattartásban, aláírási jogkört gyakorol; 

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

kinevezésére és felmentésére a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége felé;  

 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) ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott feladatokat. 

(2) Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt Alelnök helyettesíti. Mind az 

Elnök, mind az Alelnökök akadályoztatása esetén az Elnököt az általa megjelölt 

elnökségi tag helyettesíti. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság Alelnökei: 

 a) az Elnök akadályoztatása esetén helyettesítik az Elnököt; 
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 b) az Elnök megbízása alapján részt vesznek a Magyar Olimpiai Bizottság 

gazdasági, pénzügyi, marketing, tudományos, sportszakmai, doppingellenes 

tevékenységében és ellátják az Elnök által rájuk bízott egyéb feladatokat. 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkára: 

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

 b) szervezi, koordinálja a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének és 

Elnökségének üléseit és munkáját; 

 c) képviseli a Magyar Olimpiai Bizottságot a külső szervezetekkel, 

személyekkel való kapcsolattartásban, aláírási jogkört gyakorol; 

 d) figyelemmel kíséri a bizottságok munkáját; 

 e) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról; 

 f) folyamatosan tájékoztatja az Elnököt és a Magyar Olimpiai Bizottság 

Elnökségét a határozatok végrehajtásáról; 

 g) kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel; 

 h) irányítja a Magyar Olimpiai Bizottság Irodájának munkáját; 

 i) kapcsolatot tart a Magyar Olimpiai Bizottság bizottságaival; 

 j) munkáltatói jogkört gyakorol a Magyar Olimpiai Bizottsággal 

munkaviszonyban álló munkavállalók felett. 

42. §  A Felügyelő Bizottság jogállása, feladatai és működése  

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

ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság öt tagú, elnökét és két tagját a Közgyűlés választja 

meg és hívja vissza, egy tagját a sportpolitikáért felelős miniszter, egy tagját pedig az 

Országgyűlés sportért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelő 

Bizottság tagjainak megbízatása öt évre szól. 

(2) A Felügyelő Bizottság tagja a Magyar Olimpiai Bizottságban más tisztséget nem 

viselhet. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója 

az a személy, aki 

a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség tagja (ide nem értve a Közgyűlés azon tagjait, 

akik tisztséget nem töltenek be), 
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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. 

(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Felügyelő Bizottság Elnöke irányítja. 

(4) A Felügyelő Bizottság – a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése által elfogadott – 

éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Magyar Olimpiai Bizottság 

Elnökségét tájékoztatja. A Felügyelő Bizottság feladatai ellátására külső 

szakembereket is igénybe vehet. 

(5) Amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma három fő alá csökken, a soron 

következő Közgyűlésen Felügyelő bizottsági tagot kell választani. 

(6) 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; 

 c) beszámol a Közgyűlés részére a Magyar Olimpiai Bizottság 

gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos megállapításairól; 

 d) a Magyar Olimpiai Bizottság gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és 

egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése; 

 e) beszámoló és közhasznúsági melléklet véleményezése a Közgyűlés elé 

terjesztését megelőzően; 

 f) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott 

bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; 

 g) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 
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 h) a Magyar Olimpiai Bizottság vagyonának megóvása érdekében szükséges 

intézkedések megtételének ellenőrzése. 

(7) A Felügyelő Bizottság az éves ellenőrzési terv szerinti időpontokban, de legalább 

évente egy alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság 

Elnöke az Alapszabály 32. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint írásban, 

igazolható módon hívja össze és vezeti. 

(8) A Felügyelő Bizottság ülésének időpontját a Felügyelő Bizottság elnöke állapítja 

meg. Az ülés helyszíne a Magyar Olimpiai Bizottság székhelye, indokolt esetben a 

napirendet is tartalmazó meghívóban meghatározott más helyszín. Az ülés helyéről, 

időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább nyolc nappal korábban 

értesíteni kell a Felügyelő Bizottság tagjait és a meghívottakat. Indokolt esetben 

rövidebb határidő is megállapítható. A napirendet a meghívóban olyan 

részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosult tagok a tárgyalni kívánt 

témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Az ülésen minden tag egy szavazattal 

rendelkezik. A szavazati jog nem átruházható. 

(9) 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 MOB Főtitkárát és 

könyvvizsgálóját, akik döntésüktől függően jelen lehetnek az üléseken. 

(10) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három 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. 

(11) 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 32. § (4) bekezdésében 

meghatározottak szerint írásban, igazolható módon is közli. 

(12) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 

tartalmazni kell az ülés helyét, időpontját, a részvételi jogosultság feltüntetésével a 

megjelentek nevét, a napirendi pontokat, az ülésen elhangzott észrevételeket és 

javaslatokat, a meghozott határozatokat, a döntést támogatók, az ellenzők és 

tartózkodók számarányát, valamint a tag(ok) kisebbségi álláspontját. A 

jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság Elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két 

tag hitelesíti. 
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(13) A Felügyelő Bizottság határozathozatalánál megfelelően alkalmazni kell az 

Alapszabály 49. § (1)-(2) bekezdését. 

(14) A Felügyelő Bizottság két felügyelő bizottsági ülés között döntést igénylő kérdésben 

a Felügyelő Bizottság Elnökének kezdeményezésére ülés tartása nélkül is hozhat 

határozatot, mely eljárásra a 39/A. § rendelkezései irányadóak. 

(15) A Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó további részletes szabályokat a 

Felügyelő Bizottság ügyrendjében állapíthatja meg, amelyet a Magyar Olimpiai 

Bizottság Közgyűlése hagy jóvá. 

43. § A Felügyelő Bizottság eljárási rendje 

(1) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Magyar Olimpiai 

Bizottság működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, 

a Magyar Olimpiai Bizottság tisztségviselőitől, tagjaitól és munkavállalóitól 

tájékoztatást kérni. 

(2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság Elnöke tájékoztatni köteles a 

Magyar Olimpiai Bizottság Elnökét és Főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelő 

Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 

szerint jár el. 

(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság Elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 

15 napon belül tájékoztatja a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségét. Ha a vizsgálat 

szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek a 

megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 

(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő 

elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében 

ellenőrzi. 

(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat 

sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult 

szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti a rendkívüli Közgyűlés 

összehívását. Ha 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 arra 

jogosult 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 intézkedésre jogosult 



 
 

 
  

 53 / 65 

 

szervet 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 intézkedésre jogosult szerv döntését teszi 

szükségessé, vagy 

 b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

(6) Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül 

össze kell hívni. E határidő eredménytelen letelte esetén a szerv összehívására a 

Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés 

helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság 

köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

(7) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének 

köteles beszámolni. 

 

44. § A Magyar Olimpiai Bizottság törvényességi ellenőrzése  

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

ügyészség látja el. 

(2) Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész keresettel a 

bírósághoz fordulhat. Az ügyész által indított perek a Fővárosi Törvényszék 

hatáskörébe tartoznak. A Fővárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján szükség 

esetén: 

 a) hatályon kívül helyezheti a Magyar Olimpiai Bizottság bármely szervének 

törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát 

rendelheti el, 

 b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a Magyar 

Olimpiai Bizottság Közgyűlését, vagy határidő tűzésével a törvényes 

működés helyreállítására kötelezheti a Közgyűlést, és minderről értesíti a 

Magyar Olimpiai Bizottság Felügyelő Bizottságát is, 

 c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha a Magyar Olimpiai 

Bizottságnak nincs szabályosan megválasztott ügyintéző és képviseleti 

szerve, vagy az a törvénysértő állapot megszüntetéséhez szükséges 
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intézkedéseket nem teszi meg, a Magyar Olimpiai Bizottságnak vagy egyes 

szerveinek működését felfüggeszti, egyidejűleg - a törvénysértő állapot 

megszüntetésének időtartamára, de legfeljebb a kijelöléstől számított 

kilencven napra - felügyelő biztost jelöl ki. 

(3) A Fővárosi Törvényszék meghatározhatja a felügyelő biztos feladatait, a jogszerűség 

helyreállítására határidőt szabhat, és szükség szerint - a felügyelő biztos 

felmentésével vagy anélkül - új felügyelő biztost rendelhet ki. A felügyelő biztos - 

szükség esetén - köteles a működés törvényességének helyreállítása céljából 

haladéktalanul összehívni a Magyar Olimpiai Bizottság illetékes szervét. Ha a 

Magyar Olimpiai Bizottság a működés törvényességét helyreállította, működésének 

felfüggesztését meg kell szüntetni. 

(4) Nem rendelhető ki felügyelő biztosként az, aki nem lehet a Magyar Olimpiai 

Bizottság Elnökségének tagja. A felügyelő biztos tevékenységéről és annak 

eredményéről tájékoztatja a Fővárosi Törvényszéket és a sportpolitikáért felelős 

minisztert. A felügyelő biztos költségtérítését a bíróság állapítja meg, és a Magyar 

Olimpiai Bizottság viseli. 

(5) A felügyelő biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben 

nem utasítható. 

 

45. § A Bizottságok 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság – feladatköréhez igazodva – szakterületenként állandó 

és ideiglenes bizottságokat működtet. A bizottságokat a Magyar Olimpiai Bizottság 

Elnöksége hozza létre. A bizottságok vezetője csak MOB-rendes tag lehet. 

(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége a 

Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság állandó bizottságai: 

 a) Emlék- és Hagyományőrző Bizottság, 

 b) Etikai és Jogi Bizottság, 

 c) Fair Play Bizottság, 

 d) Gazdasági Bizottság, 

 e) Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Bizottság, 
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 f) Mező Ferenc Sportbizottság, 

 g) Nők a Sportban Bizottság, 

 h) Nemzetközi Kapcsolatok és Sportdiplomáciai Bizottság, 

 i) Orvosi Bizottság, 

 j) Média Bizottság, 

 k) Sportegyesületi Bizottság, 

 l) Sportolói Bizottság, 

 m) Sportszakmai, Utánpótlás és Tudományos Bizottság. 

 n) Önkormányzati Bizottság 

 

46. §  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 

(továbbiakban: MOA). 

(2) A Magyar Olimpiai Akadémia feladatai: 

 a) a hazai és a nemzetközi Olimpiai Mozgalom céljainak, célkitűzéseinek 

segítése; 

 b) az olimpiai eszme terjesztése céljából ismeretterjesztő, tudományos és 

népszerűsítő tevékenység folytatása; 

 c) az Olimpiai Mozgalom hagyományainak ápolása; 

 d) lehetőségei szerint az olimpiai eszmével kapcsolatos nevelés, oktatás, kutatás 

támogatása; 

 e) elősegíti az olimpiai eszme pedagógiai célú felhasználását. 

(3) A MOA a Magyar Olimpiai Bizottság szervezete és a Magyar Olimpiai Bizottság 

költségvetési keretei között működik. 
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(4) A MOA 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 MOA tanácsának tagjait a Magyar 

Olimpiai Bizottság Elnökének javaslata alapján nevezi ki, illetve menti fel. 

 

47. § A Magyar Olimpiai Bizottság Irodája 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság munkájának és feladatainak ellátására Irodát működtet. 

A Magyar Olimpiai Bizottság Irodájának munkáját a Főtitkár irányítja a Magyar 

Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint. 

(2) 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. 

 

48. § A Sport Állandó Választott Bíróság 

(1) A Sport Állandó Választott Bíróság a Magyar Olimpiai Bizottság keretén belül 

önállóan, független módon működik, a sporttal kapcsolatos jogviták rendezése 

érdekében. 

(2) Elnökét és legalább tizenöt tagját a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége négy évre 

választja meg a jogi szakvizsgával és legalább öt év joggyakorlattal rendelkező, a 

sport területén tapasztalatokkal rendelkező jogászok közül. A Sport Állandó 

Választott Bíróság tagjai függetlenek, a Magyar Olimpiai Bizottság által nem 

utasíthatók. 

(3) A Sport Állandó Választott Bíróság tagja nem lehet a Magyar Olimpiai Bizottság 

tisztségviselője. 

(4) A Sport Állandó Választott Bíróság eljárási szabályzatát maga állapítja meg. A 

szabályzat hatálybalépéséhez a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökének előzetes 

jóváhagyása szükséges. 

49. § MOB-tagokra és vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

(1) A Közgyűlés és az Elnökség határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,  
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 a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Magyar Olimpiai 

Bizottság terhére másfajta előnyben részesít; 

 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; 

 e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; 

 f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(2) A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 

vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: 

 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

(3) 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. 

(4) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 

legalább egy 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, 

 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. 

(5) Az összeférhetetlenségi ok fennállásáról, illetve annak megszüntetése módjáról az 

érintett a kinevezése, megválasztása előtt köteles nyilatkozni. Amennyiben az 
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összeférhetetlenség a kinevezést, megválasztást követően merül fel, a vezető 

tisztségviselő vagy tisztségviselő az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 

tizenöt napon belül köteles az összeférhetetlenséget megszüntetni. 

(6) Ha a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő az összeférhetetlenségi okot a (5) 

bekezdésben foglalt határidőn belül nem szünteti meg, az összeférhetetlenség 

kimondásáról és ezzel együtt a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő tisztségből 

való visszahívásról a kinevező, illetve megválasztó testület határoz. 

(7) A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 

50. § 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 megszűnteti 

vagy megállapítja megszűnését; 

 e) fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti 

 és a nyilvántartásból törlik. 

51. § Betekintés rendje 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság működésével kapcsolatos iratokba előre egyeztetett 

időpontban a Magyar Olimpiai Bizottság székhelyén bárki betekinthet, arról 

feljegyzést vagy költségtérítés ellenében másolatot készíthet. 
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V. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSA 

 

52. § A Magyar Olimpiai Bizottság költségvetése 

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

alapján gazdálkodik, különös figyelemmel a Sporttörvényre, valamint az állami 

sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletre, és 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvény (Civil törvény) és az államháztartásról 

szóló törvény szabályaira. 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból 

tevődnek össze: 

 a) az államháztartás alrendszereitől, központi költségvetésből származó vagy 

adományozótól közhasznú tevékenység céljára vagy működési költségeinek 

fedezésére kapott támogatás, illetőleg adomány; 

 b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevétel; 

 c) nemzetközi szervezetektől származó támogatások és pályázati 

pénzeszközök; 

 d) pályázati bevételek; 

 e) reklám- és marketing bevételek; 

 f) az Alapszabályban meghatározott egyéb feladat szerinti tevékenység 

folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

 g) a Magyar Olimpiai Bizottság eszközeinek befektetéseiből származó bevétel; 

 h) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel; 

 i) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 
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(3) A Magyar Olimpiai Bizottság költségei: 

 a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 

 b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 

 c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 

 d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült 

közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját 

vagyonával felel. A MOB-tagjai 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. 

(5) A Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi és számviteli szabályok szerinti 

gazdálkodásának ellenőrzését az Elnökség által választott Könyvvizsgáló látja el. A 

Könyvvizsgálónak legalább 200 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell 

rendelkeznie. 

(6) A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a Közgyűlés 

az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóról, a tárgyévi költségvetés 

elfogadásáról, valamint az Elnökség beszámolójáról nem dönthet. 

(7) A Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljai 

megvalósításával közvetlenül összefüggően, közhasznú vagy alapcél szerinti 

tevékenységének megvalósítását nem veszélyeztetve folytatathat. A Magyar 

Olimpiai Bizottság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 

bocsáthat ki, vállalkozásainak fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet 

veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől 

kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A 

Magyar Olimpiai Bizottság cél szerinti tevékenységéből és vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell 

nyilvántartani. A gazdálkodása során elért nyereséget nem oszthatja fel, azt kizárólag 

az Alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja. 

(8) A Magyar Olimpiai Bizottság gazdálkodási rendjét a Magyar Olimpiai Bizottság 

Elnöksége gazdálkodási szabályzatban határozza meg. A gazdálkodási szabályzat 

nem lehet ellentétes a jogszabályokkal és az Alapszabállyal. A Magyar Olimpiai 

Bizottság számlájának vezetésére bankszámlát nyit. 
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(9) A Magyar Olimpiai Bizottság, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló 

jóváhagyásával egyidejűleg – minden tárgyévet követő május 31-ig – közhasznúsági 

mellékletet készíteni, és azt minden tárgyévet követő május 31-ig hivatalos honlapján 

(www.olimpia.hu, www.mob.hu) közzétenni. 

(10) A Magyar Olimpiai Bizottság éves beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét 

a Közgyűlés az általános szabályok szerint fogadja el. 

(11) A Magyar Olimpiai Bizottság közhasznúsági melléklete tartalmazza: 

 a) számviteli beszámolót; 

 b) költségvetési támogatás felhasználását; 

 c) vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

 d) cél szerinti juttatások kimutatását; 

 e) központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás 

mértékét; 

 f) közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, 

illetve összegét; 

 g) közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

(12) A Magyar Olimpiai Bizottság éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, 

illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 

(13) A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója közlésének és közhasznúsági 

mellékletének, működésének és gazdálkodásának rendjére, valamint szolgáltatása 

igénybevételének módjára vonatkozó adatok nyilvánosságáról hivatalos honlapján 

(www.olimpia.hu, www.mob.hu) történő közzététel útján gondoskodik. 
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VI. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ 

KITÜNTETÉSEK 

 

53. § Kitüntetések 

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

 a) MOB Érdemérem, 

 b) MOB Díj, 

 c) Zsivótzky Gyula-díj, 

 d) MOB Nők a sportban-díj, 

 e) MOB Média-díj. 

 f) MOB Életmű díj 

(2) A kitüntetésben részesíthetők körét és az adományozás részletes szabályait a Magyar 

Olimpiai Bizottság Kitüntetési Szabályzata tartalmazza. 
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VII. FEJEZET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYÁNAK ZÁRÓ 

RENDELKEZÉSEI 

 

54. § 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. 

(2) Az Alapszabály módosítását jóváhagyás céljából, valamint azon ülések 

jegyzőkönyvének másolatát, ahol tisztségviselőket vagy tagokat választanak, illetve 

jelölnek, tájékoztatás céljából a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elé kell terjeszteni. 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság működése során keletkezett iratok kezeléséről, 

megőrzéséről a Magyar Olimpiai Bizottság iratkezelési szabályzatban rendelkezik, 

amelyet az Elnökség hagy jóvá. 

(4) A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. 

törvény alapján megszűnő Mező Ferenc Sportközalapítvány feladatait a Magyar 

Olimpiai Bizottság látja el. 

(5) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Olimpiai Charta, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság határozatai és szabályai, a Ptk., a Sporttörvény, Civil törvény, 

valamint, a nemzetközi szabályzatok rendelkezései az irányadók. 

(6) A Magyar Olimpiai Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabálya 2017. április 24-én lépett hatályba. 
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG HIVATALOS BÉLYEGZŐI 

 

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöki bélyegzője: 

 

 

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság Főtitkári bélyegzője: 

 

 

(3) A Magyar Olimpiai Bizottság címeres bélyegzője: 

 

 

(4) A Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi bélyegzője: 
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(5) 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság Felügyelő Bizottság Elnöki bélyegzője: 

  

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalmának.  

 

 

________________________________ 

                    Dr. Bartha Csaba 

                         főtitkár 

 

 

 

 

________________________________  __________________________ 

 Tanú  Tanú 

 

 


