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8. napirendi pont: Alapszabály-módosítás 
 

Előterjesztés az Alapszabály 47. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
MOB Alapszabályának módosítására a  

2013. május 24-i MOB Közgyűlés részére 
 
 
Az Alapszabály Bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
 
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 205 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 Olimpiai Mozgalom jogalanyisággal rendelkezik. 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya a Magyar Olimpiai Mozgalom és az egyetemes 
magyar sport alapokmánya. A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya az Olimpizmus 
alapelveivel összhangban és az egyetemes magyar sport érdekében a Magyar Olimpiai 
Bizottság szabályainak és kiegészítő rendelkezéseinek kodifikációja. Az 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 és az egyetemes magyar sport alapelveit és a 
legfontosabb értékeit, illetve a betartásukra figyelmeztet. 
 
Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya kötelezi a Magyar Olimpiai Mozgalom és az 
egyetemes magyar sporthoz tartozó személyeket és szervezeteket az Olimpiai Charta 
elfogadására és annak maradéktalan betartására. 
 
Az Alapszabály 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
(3) A Magyar Olimpiai Bizottság Tagozatainak működési rendjét a Tagozatok ügyrendje 
szabályozza. 
 
Az Alapszabály 37. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a § a 
következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
{(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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(6) A Közgyűlés „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” 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. 
 
Az Alapszabály 40. § (1) bekezdése a következő (g) és (h) ponttal, egyidejűleg a (3), (4), 
(5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
{(1) A MOB-tag tagsági jogviszony megszűnik:} 
 
g) ha egymást követő három Közgyűlésen nem jelenik meg és távolmaradást igazolható 
módon nem menti ki; 
 
h) visszahívással. 
 
(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 írásban, 
igazolható módon közölni kell a kizárással érintett MOB-taggal és tájékoztatni kell a 
határozat elleni jogorvoslati lehetőségekről. A határozat a közléssel lép hatályba. 
 
(5) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének kizárásról rendelkező határozata ellen a 
kizárással érintett MOB-tag a határozat tudomásra jutásáról számított harminc napos 
jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindításnak a határozat végrehajtására nincs halaszó 
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 a 24. § (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. A választott tisztségviselők MOB-tagsága visszahívással nem szüntethető meg 
választott tisztségük betöltésének ideje alatt. 
 
Az Alapszabály 43. § (1) bekezdése és annak a) pontja a következő (ac) ás ad) 
alpontokkal egészül ki, törlésre kerül a b) pont bb) alpontja, egyidejűleg a § a (2) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
(1) A Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselőinek és tisztségviselőinek minősülnek 
az alábbi személyek: 
a) 
ac) Elnökségi tagok 
ad) Felügyelő bizottság elnöke és tagjai 
 
(2) A Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselői tiszteletdíjban és/vagy 
költségtérítésben részesülhetnek, amelynek mértékéről a Magyar Olimpiai Bizottság 
Elnöksége dönt. 
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Az Alapszabály 44. § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
{(3) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni akkor, ha azt a törvényességi felügyeletet ellátó 
szerv vagy a Felügyelő Bizottság elrendeli, illetőleg a tagok} egyharmada – {az ok és a cél 
megjelölésével – írásban kéri,} továbbá ha bíróság elrendeli.  
 
 
{(4) A Közgyűlés időpontját a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége legalább egy hónappal 
korábban megállapítja és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a 
beterjesztett javaslatokról a Közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban}, igazolható módon 
értesíti. 
 
Az Alapszabály 45. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, a (2) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép, egyidejűleg törlésre kerül a (3) bekezdés: 
 
{(1) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a} szavazásra jogosult {MOB-tagok több, 
mint a fele jelen van.} 
 
(2) Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt 
Közgyűlést a határozatképtelen Közgyűlést követő egy órával későbbi időpontra az eredetivel 
azonos napirenddel kell összehívni. A megismételt Közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult 
MOB-tagok számától függetlenül határozatképes, amelyről már az eredeti meghívóban 
tájékoztatni kell a MOB-tagokat. 
 
Az Alapszabály 46. § (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
{(2) A Magyar Olimpiai Bizottság éves Közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően 
tartalmaznia kell:} 
 
b) a Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása; 
 
Az Alapszabály 47. § (1) bekezdésének g), i), j), l) pontjai az alábbiak szerint 
módosulnak, valamint az m) pont alatti szövegrész az o) pont alá kerül, az m) pont a 
következő rendelkezéssel egészül ki, továbbá a § egy új n) ponttal egészül ki: 
 
{(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:} 
 
g) Elnökség előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása, a 
közhasznúsági melléklet elfogadása; 
 
i) a szakmai tagozatok sporteseményein, így különösen az Olimpiai Játékokon, Ifjúsági 
Olimpiai Játékokon, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon és a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság által elismert sporteseményeken, valamint más kiemelt sportvilágeseményeken való 
részvételről történő döntés; 
 
j) a szakmai tagozatok sporteseményein, így különösen az Olimpiai Játékokon, Ifjúsági 
Olimpiai Játékokon, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon és a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság által elismert sporteseményeken, valamint más kiemelt sportvilágeseményeken 
résztvevő küldöttség összetételének jóváhagyása; 
 
l) a tiszteletbeli tagok megválasztása és a tiszteletbeli tag cím visszavonása; 
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m) a Magyar Olimpiai Bizottság feloszlásának kimondása; 
 
n) döntés a MOB-tagok kizárásáról; 
 
Az Alapszabály 48. § (1), a (2), a (3) bekezdés 2. mondata, (4), (6), (7) bekezdései helyébe 
a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg törlésre kerül a (8), (9), (10), (11) 
bekezdés, és módosul a (12) és (13) bekezdés számozása 
 
{(1) A Közgyűlés határozatait a jelenlévő} szavazati joggal rendelkező {MOB-tagok által 
leadott szavaztok több, mint felének „igen” szavazatával hozza. Ha az igen és a nem 
szavazatok száma egyenlő, akkor az Elnök vagy akadályoztatása esetén a levezető elnök 
szavazata dönt.} 
 
{(2) Az Alapszabály} elfogadásához, {illetőleg módosításához a MOB-tagok minősített 
többségének – mely a mindenkori} szavazati joggal rendelkező {MOB-tagok 50 %-a és egy fő 
- igenlő szavazata szükséges.} 
 
{(3) A jelenlévő} szavazásra jogosult {MOB-tagok egyharmada 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 két, a Közgyűlés elején megválasztott személy 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.  
 
{(6) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének} határozata {a közléssel hatályba lép és a 
kötelezettek által végrehajtandó.} A Közgyűlés valamennyi határozatát a Magyar Olimpiai 
Bizottság a hivatalos honlapján (www.mob.hu) történő közzététel útján közli a személyiségi 
jogok védelmének szem előtt tartásával. A közgyűlési határozatok hatálybalépésének 
időpontja a hivatalos honlapon történő közzététel napja vagy a Közgyűlés által megállapított 
időpont. 
 
{(7) A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése} {által hozott jog- vagy alapszabálysértő 
határozat megsemmisítése iránt bármely szavazati joggal rendelkező MOB-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.} 
 
Az Alapszabály 49. § (14) bekezdésének 1. mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
{(1) Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a Közgyűlésen jelenlévő} szavazati joggal 
rendelkező {tagok több, mint felének „igen” szavazatát megszerezte.} 
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Az Alapszabály 50. § (3) bekezdése törlésre kerül, ezáltal módosul a § bekezdéseinek 
számozása, továbbá kiegészül a § a (6), (7) és (8) bekezdéssel: 
 
(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 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. 

Az Alapszabály 51. § (6) és (8) bekezdései a következők szerint módosulnak, a (9) 
bekezdés törlésre kerül és rendelkezései a 61. § (1) bekezdésében kerülnek 
szabályozásra, valamint helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek, továbbá a jelen § 
kiegészül a, (10), (11), (12), (13) bekezdésekkel, amelyekben változatlan tartalommal 
kerülnek szabályozásra az 52. § (3), (4), (5), (6), (7) bekezdései:  
 
 
{(6) 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 két elnökségi tag hitelesíti.} A határozatok eredeti, hitelesített 
példányát a MOB Iroda tárolja, nyilvántartásukról a határozatok tárában a Főtitkár 
gondoskodik. 
 
{(8) A Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének határozata a közléssel hatályba lép és a 
kötelezettek által végrehajtandó.} Az Elnökség valamennyi határozatát a Magyar Olimpiai 
Bizottság hivatalos honlapján (www.mob.hu) teszi közzé a személyiségi jogok védelmének 
szem előtt tartásával. Az elnökségi határozatok hatálybalépésének időpontja a hivatalos 
honlapon történő közzététel napja vagy az Elnökég által megállapított időpont. 
 
 
Az Alapszabály 52. § (2) bekezdése a következők szerint módosul, továbbá törlésre 
kerülnek a § (3), (4), (5), (6), (7) bekezdései, amelyek az 51. § (10), (11), (12), (13), (14) 
bekezdéseiben kerülnek szabályozásra változatlan tartalommal: 
 
 
{(2) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg} közhasznúsági 
mellékletet {készíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni}. A közhasznúsági melléklet {nyilvános, 
abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet.} 
 
Az Alapszabály 53. § (3) bekezdés b) pontja a következők szerint módosul: 
 
{(3) b) az Elnök megbízása alapján szervezik és irányítják a Magyar Olimpiai Bizottság egyes 
szakterületeinek tevékenységét}; vezetik a szakmai tagozatot, irányítják a szakmai tagozat 
munkáját, felelősek a szakmai tagozat szabályszerű működésének biztosításáért; 
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Az Alapszabály 54. § (1) és (2) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
{(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), 
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 közeli hozzátartozója. 
 
 
Az Alapszabály 61. §-ának (1), (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, egyidejűleg a § kiegészül a (3), (4), (5) és (6) bekezdésekkel: 
 
(1) A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) a határozat alapján: 
 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 
(2) 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. 
(3) A Magyar Olimpiai Bizottság 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. 
(4) Az összeférhetetlenségi ok fennállásáról, illetve annak megszüntetése módjáról az érintett 
a kinevezése, megválasztása előtt köteles nyilatkozni. Amennyiben az összeférhetetlenség a 
kinevezést, megválasztást követően merül fel, a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított tizenöt napon belül köteles az 
összeférhetetlenséget megszüntetni. 
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(5) Ha a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő az összeférhetetlenségi okot a (4) 
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. 
(6) A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
 
Az Alapszabály 62. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § 
számozása 64. § lesz: 
 
62. § A Magyar Olimpiai Bizottság megszűnése 
(1) A Magyar Olimpiai Bizottság megszűnik, ha 
 a) másik köztestülettel egyesül (összeolvad, beolvad); 
 b) a Közgyűlés feloszlásáról 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. 
 
Az Alapszabály 63. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § 
számozása 65. § lesz: 
 
63. § 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. 
 
Az Alapszabály 62. §-ának számozása 64. §-ra változik és a (7) bekezdés első mondata, 
valamint a (9), (10), (11) és (12) bekezdések a következők szerint módosulnak, 
egyidejűleg a § kiegészül a (13) bekezdéssel: 
 
(7) A Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági-vállalkozási – tevékenységet csak közhasznú 
vagy alapcél szerinti tevékenységének megvalósítását nem veszélyeztetve folytatathat. 
 
{(9) A Magyar Olimpiai Bizottság, mint kiemelkedően 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.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} 
 
{(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 
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vonatkozó adatok nyilvánosságáról hivatalos honlapján (www.mob.hu) történő közzététel 
útján gondoskodik. 
 
Az Alapszabály 63. §-ának számozása 65. § lesz 
 
Az Alapszabály 62. §-ának számozása 64. §-ra változik 
 
Az Alapszabály 64. §-ának számozása 65. §-re változik 
 
Az Alapszabály 1. számú melléklete kiegészül az (5) bekezdéssel: 
 
(5) A Magyar Olimpiai Bizottság Felügyelő Bizottság Elnöki bélyegzője: 
A Magyar Olimpiai Bizottság Felügyelő Bizottság Elnöki bélyegzője körkörös bélyegző felső 
íven Magyar Olimpiai Bizottság felirat, alsó íven Felügyelő Bizottság, Elnök, Budapest 
felirat, a bélyegző középpontjában a Magyar Olimpiai Bizottság címere és alatta az olimpiai 
ötkarika. 


