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MOB Közgyűlés – 2014. április 28. 
 
Előterjesztés az Alapszabály-módosításához 

 
Előzmények: 

A MOB Közgyűlése által 2013. június 3-án jóváhagyott, módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapszabályát a Fővárosi Törvényszék 12.Pk.60.057/1197/28. számú végzésével 

nyilvántartásba vette. A végzés 2013. július 12. napján jogerőre emelkedett. A Fővárosi 

Főügyészség a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 46. § (1) bekezdésében biztosított 

törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva vizsgálta a MOB Alapszabályát, megállapította, 

hogy az Alapszabály két vonatkozásban pontosításra szorul és kérte a MOB Elnökségét, hogy 

a soron következő Közgyűlésre készítse elő a szükséges módosításokat. Fővárosi Főügyészség 

jelzése szerint az Alapszabályban tagozati szinten kell rendelkezni az utánpótlás-nevelésről, 

valamint szabályozni szükséges a szakmai tagozatok vezetésének, képviseletének, 

működésének és gazdálkodásának rendjét. Ennek megfelelően a MOB Elnöksége 2014. 

március 17-i ülésén megtárgyalta és 15/2014/EH. számú határozatával támogatta az 

Alapszabály módosításait, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra. 

 

1) Utánpótlás-nevelés tagozati szinten történő szabályozása 

Az Alapszabály 20. § (1) bekezdésének a) pontjába kerül beépítésre az utánpótlás nevelés az 

olimpiai sportágak versenysportjáért és utánpótlás-nevelésért felelős szakmai tagozat 

elnevezéssel, amely sportszakmai szempontból leképezi a gyakorlati működést. 

 

2) A szakmai tagozatokra vonatkozó részletes szabályok, így különösen a szakmai tagozatok 

vezetésének, képviseletének, működésének és gazdálkodásának rendje 

A szakmai tagozatok vezetésének és képviseletének szabályait az Alapszabály 54. § (3) 

bekezdése, az Alelnökökre vonatkozó rendelkezések között már tartalmazza. 

Az Alapszabály 20. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés kerül: A Magyar 

Olimpiai Bizottság szakmai tagozatai önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek, és 

önállóan nem gazdálkodnak. 

 

A tagozatok működésének rendje pedig az Alapszabály 22. §-ában került szabályozásra, így 

ennek következtében a többi § sorszámozása módosul. 

 

3) További módosítási javaslatok 

Schmitt Pál a MOB tiszteletbeli elnöke és NOB-tag javaslata alapján az új számozás szerinti 

23. §-a beépítésre kerül, hogy az Olimpiai Chartával összhangban az Olimpiai Játékokkal 

kapcsolatos szavazati joggal nemcsak az olimpiai sportágak versenysportjáért és utánpótlás-

nevelésért felelős szakmai tagozat MOB-tagjait illeti meg, hanem ehhez kapcsolódóan a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagjai is rendelkeznek szavazati joggal mind a 

Közgyűlésben, mind az Elnökségben. 
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Az Európa Játékok (European Games) és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében 

szükséges az Európa Játékok, mint sportvilágesemény megjelenítése az Alapszabályban. Az 

Európa Játékok négyévente megrendezésre kerülő multi-sport esemény. A játékok 

jogtulajdonosa az Európai Olimpiai Bizottság (EOC), amelynek létrehozásáról 2012.december 

8-án döntött az EOC Közgyűlése Rómában, ahol eldőlt a játékok első házigazdája is, amely 

Baku (Azerbajdzsán) lett. Baku az I. Európa Játékok alatt több, mint 5.400 sportolót fogad, 49 

európai nemzetből. Az Európa Játékok Bakuban 2015.június 12-28 között zajlik majd. A 

programon 19 sportág szerepel köztük olimpiai és nem olimpiai sportágak is. 

 

 

A módosításokkal érintett rendelkezéseket pirossal jelöltük a Közgyűlés részére kiküldött 

alapszabály módosítási tervezetben. 


