ALAPSZABÁLY
MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA
A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja (továbbiakban: Klub) – elsődlegesen – azon magánszemélyek
társulása, akik Magyarország színeiben olimpiai bajnokságot nyertek. Országos civil szervezet,
melyre Magyarország Alaptörvénye VIII. cikkének (2) bekezdésében biztosított alapvető jog, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: PTK), az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) rendelkezései vonatkoznak.
A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja a Civil törvény rendelkezéseinek megfelelően civil szervezet.
I.
Általános rendelkezések
A klub neve:
Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja
A klub rövidített neve: MOBK
A klub székhelye:

1124 Budapest, Csőrsz utca 49-51.
II.
A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja felügyeleti szervei

A klub a Fővárosi Törvényszék által vezetett civil szervezetek nyilvántartásába van bejegyezve. A
klub feletti általános törvényességi felügyeletet a nyilvántartást vezető Fővárosi Törvényszék, míg
a működése feletti törvényességi ellenőrzést a Fővárosi Főügyészség látja el.
III.
A klub célja és tevékenysége
A klub tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme. Az elhunyt olimpiai
bajnokok emlékének megőrzése, felidézése, végső nyughelyükről való gondoskodás.
Szervezett és spontán összejövetelek tartása, klubélet kialakítása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése
és ápolása, mely tevékenységek végső soron az olimpiai eszme népszerűsítését, terjesztését és
elismertetését szolgálják.
A klub tagjai részére olyan körülmények megteremtése, melynek keretein belül szabadidejüket
kulturáltan, kellemesen, és fenti célok érdekében is hasznosan eltölthetik.
A cél érdekében a klub eljár mindazon kérdésekben, amelyek a klub tagjainak érdekeivel
összefüggenek.
Képviseli tagját a különféle társadalmi és hivatalos fórumokon, feladati elérése céljából szervezi és
mozgósítja tagjait.
A Magyar Olimpiai Bizottságba – annak alapszabályával összhangban – tagjai sorából küldötteket
választ és delegál.
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Együttműködik a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a szakágazati kormányzati szervezettel, a
Magyar Olimpiai Akadémiával. Kapcsolatot szervez és együttműködést tart fenn az Országos
Sportegészségügyi Intézettel.
Az olimpiai mozgalom alapelveivel összhangban ápolja a béke, a nemzetközi szolidaritás és a fair
play gondolatát.
Lehetőség szerint segítőileg együttműködik a természetvédő, az állatvédő, a természetes
környezet megóvása érekében tevékenykedő szerveződések mindegyikével.
IV.
A klub tagsága
1.

Rendes tagság:
A klub tagjává fogadja mindazon személyeket, akik Magyarország színeiben olimpiai
bajnoki címet értek el, és felvételüket kérik.
A klub tagjai lehetnek azok a nagy sporteredményeket elért nem olimpiai bajnok, sportolók
is, akiket az Elnökség felvételre javasol, és a Közgyűlés felvételükhöz hozzájárul.
A rendes tag jogai:
⎯
tanácskozási és szavazati joggal rész vehet a klub hivatalos rendezvényein,
közgyűlésén;
⎯
részt vehet a klub mindennapos életében, használhatja a rendelkezésre bocsátott
helyiségeket, létesítményeket és mindennemű egyéb lehetőségét, élhet a klub minden
szolgáltatásával;
⎯
megválaszthatja a klub vezetőségét;
⎯
javaslatokat, előterjesztéseket tehet a klub bármely szervéhez;
⎯
élhet mindazokkal a jogokkal és előnyökkel, melyet a klubtagság lehetővé tesz, és
amely jogokat és előnyöket a klub – mint érdekeinek képviselője – biztosítani tud.
A rendes tag kötelezettségei:
⎯
az alapszabályban foglaltaknak megfelelően részvétel a klub életében, a klub céljainak
elérését szolgáló tevékenységben;
⎯
klubtagként mind a magánéletben, mind a közéletben olimpiai bajnoktól elvárható
magatartás tanúsítása;
⎯
egymás segítése és tisztelete;
⎯
a klub működésének elősegítése anyagi hozzájárulással, erkölcsi és anyagi hasznot
hozó tevékenység végzésével.

2.

Tiszteletbeli tagság:
Tiszteletbeli tagjai lehetnek a klubnak azok a természetes személyek, akik sporttal
kapcsolatban, vagy az élet bármely más területén tevékenységükkel olyan eredményeket
értek el, melyek alapján a klub tagsága nevezetteket a klub tiszteletbeli tagjaként az Elnökség
javaslata alapján a klubba Közgyűlésen felvesz.
A tiszteletbeli tag jogai:
⎯
tanácskozási joggal rész vehet a klub hivatalos rendezvényein, közgyűlésén;
⎯
részt vehet a klub mindennapos életében, használhatja a rendelkezésre bocsátott
helyiségeket, létesítményeket és mindennemű egyéb lehetőségét, élhet a klub minden
szolgáltatásával;
⎯
javaslatokat, előterjesztéseket tehet a klub bármely szervéhez;
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⎯

élhet a klubtagság valamennyi előnyével, és igénybe veheti a klubot érdekei
képviselőjeként.

A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
⎯
a tiszteletbeli tag köteles a klub alapszabályát, valamint a hozott határozatokat
betartani;
⎯
a klub tevékenységét és eredményeit népszerűsíteni.
3.

Pártoló tagok
Pártoló tagja lehet a klubnak az a természetes személy vagy jogi személy, aki a klub
célkitűzéseinek megvalósítását erkölcsileg és anyagilag támogatja, és akit a klub tagsága az
elnökség javaslata alapján a klubba közgyűlésen felvesz.
A pártoló tag jogai:
⎯
tanácskozási joggal rész vehet a klub hivatalos rendezvényein, közgyűlésén;
⎯
részt vehet a klub mindennapos életében, használhatja a rendelkezésre bocsátott
helyiségeket, létesítményeket és mindennemű egyéb lehetőségét, élhet a klub minden
szolgáltatásával;
⎯
javaslatokat, előterjesztéseket tehet a klub bármely szervéhez;
⎯
elszámolást kérhet támogatásának felhasználásról;
⎯
élhet a klubtagság valamennyi előnyével, és igénybe veheti a klubot érdekei
képviselőjeként.
A pártoló tag kötelezettségei:
⎯
a pártoló tag köteles klub alapszabályát, valamint a hozott határozatokat betartani;
⎯
a klub tevékenységét és eredményeit népszerűsíteni;
⎯
az önként vállalt hozzájárulást, támogatást megfizetni.

4.

A klubtagság keletkezése és megszűnése
A klubtagság felvétellel keletkezik.
A felvételt kérelmező a tagfelvételi kérelmét írásban, az Elnökségen keresztül terjeszti a
Közgyűlés elé. Írásbeli kérelmében meg kell jelölnie, illetőleg nyilatkoznia kell az
alábbiakról:
⎯
milyen tagként kéri a felvételét,
⎯
szükség esetén jogosultságát, illetőleg az általa teljesítendő kötelezettségeit igazolni
kell,
⎯
meg kell adnia nevét, személyes adatait, elérhetőségét,
⎯
nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy a klub alapszabályát ismeri,
⎯
nyilatkoznia kell, hogy tagfelvétele esetén a kötelezettségeit teljesíti,
⎯
nyilatkoznia kell, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,
A tag felvételről – az Elnökség javaslatára – a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.
A klubtagság megszűnése:
a)
kilépéssel,
b)
kizárással,
c)
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
d)
tagsági jogviszony klub általi felmondásával
szűnik meg.
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A kilépést a tagnak – ok megjelölése nélkül – az Elnökség felé kell írásban jeleznie. A tagsági
jogviszony az Elnökség határozatának napjával szűnik meg. Az Elnökség a kilépést a tagtól
nem tagadhatja meg.
Az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés – egyszerű szótöbbséggel – határoz a tag
kizárásáról, amennyiben:
⎯
a tag kötelezettségét nem teljesíti,
⎯
olyan magatartást tanúsít, mely méltatlan a klubhoz, annak céljaihoz, az általa
képviselt értékrendhez, valamint annak tagjaihoz,
A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. Az
indokolásnak tartalmazni a kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni
kell.
Az Elnökség javaslata alapján a közgyűlés – egyszerű szótöbbséggel – határoz a tagsági
jogviszony felmondásáról, amennyiben:
⎯
a jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód nélkül megszűnik,
⎯
a jogi személyiséggel rendelkező tag, egyesüléssel más jogi személyiséggel vagy azzal
nem rendelkező szervezet, gazdasági társaság tagjává válik oly módon, hogy neve
törlésre kerül az adott nyilvántartásból és nem jelzi az Elnökség felé harminc napon
belül tagsági jogviszonyának fenntartását és nem igazolja kötelezettségei teljesítésének
szándékát, akkor a klub a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja.

1.

V.
A klub szervezete

Közgyűlés
A klub legfőbb szerve a tagok összessége, a Közgyűlés. A Közgyűlésen szavazati joggal csak
a rendes tagság rendelkezik; a többi tag, tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlésen.
A Közgyűlés jogosult a klubot érintő minden kérdésben dönteni. A Közgyűlés lehet rendes
illetve rendkívüli közgyűlés.
Rendes közgyűlés
A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal a klub székhelyére össze kell hívni. A
Közgyűlés időpontját az Elnökségnek legalább 30 nappal korábban meg kell állapítania, és
annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a tagokat
írásban, meghívó küldésével, vagy e-mail üzenet formájában igazolható módon értesíteni
kell. A meghívónak tartalmaznia kell, a klub nevét és székhelyét; a közgyűlés idejének és
helyszínének megjelölését; a közgyűlés napirendjét. Az e-mail útján történő meghívó
küldésére, a tag kifejezett hozzájárulása és e-mail címének rendelkezésre bocsátása esetén
van helye. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 15 napon belül a tagok, a klub
szervei, a Közgyűlést összehívó személytől a napirendi pontok kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítése iránti kérelemről, ha a Közgyűlést
összehívó személy vagy szerv nem dönt, vagy azt elutasítja; a Közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése
tárgyában.
A Közgyűlésre az Elnökség, a részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat. A
Közgyűlés napirendjéhez készülő írásbeli előterjesztéseket legkésőbb a Közgyűlést megelőző
hét nappal meg kell küldeni a tagok részére; a meghívó küldésére érvényes szabályok
szerint.
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Rendkívüli közgyűlés
Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével azt
kéri, vagy egyéb okból; ha azt az Elnökség – ugyancsak az ok és a cél megjelölésével –
szükségesnek tartja. Közgyűlést kell tartani továbbá az esetben, ha azt a felügyeletet ellátó
szervek elrendelik. A rendkívüli közgyűlést az Elnök hívja össze igazolható módon, az erre
okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül.
Határozatképesség, szavazás:
A Közgyűlés határozatképes, ha azon tagok legalább 50%-a + 1 fő részt vesz. Ha a Közgyűlés
nem határozatképes és az eredeti időpontjától számított 1 (egy) órán belül sem válik
határozatképessé, akkor a Közgyűlést el kell halasztani és harminc napon belül ismételten
össze kell hívni. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha erre az
ismételt közgyűlési meghívóban a tagok figyelmét kifejezetten felhívták.
Rendkívüli közgyűlés esetében a megismételt közgyűlés a határozatképtelenség
megállapítását követően bármikor, legfeljebb azonban 3 napon belüli időpontra kell kitűzni.
A megismételt rendkívüli közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés, a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben – különösen az alapszabály
módosítása – a jelen lévő tagok háromnegyedes, egyéb kérdésekben egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással határoz. A klub céljának módosításához és a megszűnésről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkezők háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
A tagok 2/3-a az Elnökség felé jelezheti, hogy adott kérdésben titkos szavazást kíván tartani,
mely kérdésben az Elnökségnek nincs mérlegelési jogköre.
A Közgyűlés határozatainak nyilvántartásáról a klub Elnöke gondoskodik, a közgyűlési
határozatok nyilvántartásába; kérelemre, a tagok korlátozás nélkül betekinthetnek. Más
személyek betekintéséről – az ok és cél megjelölésével – kérelemre, az Elnök dönt.
A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A Közgyűlésen minden
rendes tagnak egy szavazata van. A szavazati jog más tagra – teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással – átruházható. A határozathozatal során a PTK.
3:19. (2) bekezdésben foglaltakat – a szavazásból kizártak körének meghatározása –
megfelelően alkalmazni kell. Szavazategyenlőség esetén az adott kérdést újból szavazásra
kell bocsátani. Ha a megismételt szavazás során ismét szavazategyenlőség van, abban az
esetben az adott előterjesztést, indítványt el kell utasítani.
Jegyzőkönyv
A Közgyűlésről – annak Elnöke – jegyzőkönyvet vezet, melyet két tag hitelesít. Egyéb
előterjesztés hiányában a Közgyűlés elnöke, a klub Elnöke; a két hitelesítő tagot pedig a
Közgyűlés – az Elnök javaslata alapján – egyszerű szótöbbséggel választja. Amennyiben az
Elnököt vagy az Elnökséget érintő kérdésben kell határozni, úgy a Közgyűlés levezető
elnökét és a két hitelesítőt a Közgyűlés – szintén egyszerű többséggel – maga választja. Ez
utóbbi szabályt kell azon Közgyűlés teljes idejére – ideértve a megismételt Közgyűlést is –
alkalmazni, melynek keretében a Közgyűlés; az Elnök vagy az Elnökség személyi kérdésében
dönt. A Közgyűlés tisztségviselőinek – levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv
hitelesítők – megválasztása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.
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A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
⎯
az alapszabály megállapítása és módosítása;
⎯
az évi költségvetés meghatározása;
⎯
az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása;
⎯
a klub más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén szétválásának,
feloszlásának kimondása;
⎯
az Elnökség és a vezető tisztségviselők megválasztása, az Elnökség létszámának
bővítése nyílt szavazással;
⎯
a klub meglévő vagyonáról történő rendelkezés;
⎯
a Magyar Olimpiai Bizottságba küldöttek választása és delegálása;
⎯
tiszteletbeli és pártoló tagok felvétele;
⎯
az Ellenőrző Bizottság és annak elnöke megválasztása, az Elnökség javaslatára.
2.

A klub – választott – vezető tisztségviselői:
a)
az Elnök, az első vezető tisztségviselő Dr. Nébald György Elnök
b)
esetleges társelnök(ök) és tiszteletbeli elnök(ök)
c)
az alelnök(ök);
d)
az elnökségi tagok.
e)
ellenőrző bizottság és annak elnöke
Választás:
A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja két nyári olimpia
közötti időtartamra. A választásra a „Közgyűlés” c. fejezetben meghatározottak az
irányadók.
Feladatok ellátása:
A választott vezető tisztségviselők tevékenységüket díjazás nélkül, társadalmi munkában
látják el.

Elnökség:
Az Elnökség létszáma legfeljebb 9 fő. Tagjait és elnökét (esetlegesen alelnököt, társelnököt és
tiszteletbeli elnököt) a Közgyűlés választja. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók. Az
Elnökség, tagjaira – vezető tisztségviselővel szembeni követelmények – PTK. 3:22. §-ában
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
Az Elnökség feladatai:
⎯
előkészíti és összehívja a Közgyűlést;
⎯
a költségvetés alapján gazdálkodik;
⎯
szervezi a klub céljainak elérése érdekében szükséges tevékenységet;
⎯
szervezi a klub mindennapos életét;
⎯
képviseli a klubtagok érekeit;
⎯
állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre a klub tevékenységének előmozdítása
céljából;
⎯
javaslatot tesz tiszteletbeli és pártoló tagok felvételére, illetőleg a tag kizárására a
Közgyűlésnek;
⎯
javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai névsorára;
⎯
Szervezeti és Működési Szabályzatot készít.
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Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
⎯
az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
⎯
észrevételek, javaslatok tétele a klub működésével kapcsolatban,
⎯
felvilágosítás kérése a klub életével és feladataival összefüggő kérdésekben, és az
egyéb választott tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,
⎯
javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
⎯
az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtása.
Az elnökségi tagság megszűnik:
⎯
a mandátum lejártával,
⎯
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
⎯
lemondással,
⎯
visszahívással,
⎯
elhalálozással
⎯
az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
⎯
az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az Elnökség működése
Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. Az Elnökség üléseit az
ügyrendjében meghatározott időszakonként, de legalább félévente tartja. Rendkívüli ülést
kell összehívni, ha azt az Elnök (alelnök, társelnök) vagy az összes elnökségi tag több mint,
fele az ok és cél megjelölésével indítványozza.
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. A nyilvánosság korlátozása esetén az Elnökség
tagjain kívül az Elnökség által az adott elnökségi ülésre meghívott személyek lehetnek jelen.
Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal minden ülésre meg kell hívni az Ellenőrző
Bizottság elnökét.
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és
javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát
és lehetőség szerint személyét is. A jegyzőkönyvet az Elnöknek és további két elnökségi
tagnak aláírásával hitelesítenie kell.
Az Elnökség üléseit – igazolható módon – az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről,
időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább
hét nappal az ülést megelőzően értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat.
Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Személyes jelenlétnek
minősül, ha az elnökség bármelyik tagjának jelenlétét videokonferencia vagy más technikai
eszköz útján biztosítja. Ezen technikai eszközök igénybevételével az Elnökség abban az
esetben ülésezhet és hozhat határozatot, ha az Elnökség tagjai ellenőrizhetően,
személyükben azonosíthatóan, ugyanazon időben egymással kapcsolatban állnak és részt
vesznek az ülés, a döntéshozatal minden mozzanatában.
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Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének
azonos szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnök
távollétében az ülést levezető elnökségi tag szavazata dönt.
Az elnökségi ülésen, a napirenden szereplő kérdésekben lehet határozatot hozni. Az
elnökségi ülésen az előterjesztésben nem szereplő kérdést, abban az esetben lehet napirendre
tűzni, ha azzal a jelenlévő elnökségi tagok több mint fele egyetért.

Elnök:
Az Elnököt a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja. Az Elnök újraválasztható.
Az Elnök feladatai, jogai és kötelezettségei:
⎯
a klub képviselete, harmadik személy, szervezet felé;
⎯
az Elnökség munkarendjének és munkájának megszervezése, ezen keresztül a klub
munkájának, tevékenységének irányítása;
⎯
a klub Titkárának kinevezése, illetőleg felmentése,
A Titkár az Elnök irányításával a klub valamennyi tevékenységében részt vesz, a
feladatok ellátásában, a napi operatív ügyintézésben segítséget nyújt. Munkájáról az
Elnöknek tartozik beszámolni.
⎯
Közgyűlés és az elnökségi ülés vezetése, jegyzőkönyv felvétele,
⎯
indítványtétel az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben,
⎯
kifizetések jóváhagyása önálló aláírási jogosultsággal (akadályoztatása esetén az által
kijelölt személy rendelkezik kifizetési joggal, melyről később, igazolható módon az
Elnököt tájékoztatni kell)

Az Ellenőrző Bizottság:
Az Ellenőrző Bizottság létszáma három fő. A tagokat és elnökét a Közgyűlés közvetlenül,
egyszerű szótöbbséggel választja meg. Az Ellenőrző Bizottság nem minősül a PTK. és a Civil
törvény szerinti felügyelő bizottságnak.
Működése:
Az Ellenőrző Bizottság rendszeresen ellenőrzi a klub gazdálkodását, pénzügyeit,
vagyonkezelését, melyről jelentést készít.
Maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. Üléseit az ügyrendjében meghatározott
időszakonként, de legalább évenként tartja. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a
bizottság elnöke az ok és cél megjelölésével indítványozza. Az Ellenőrző Bizottság üléseit
igazolható módon a bizottság elnöke hívja össze.
A bizottság ülései nem nyilvánosak kivéve, ha az Ellenőrző Bizottság így határoz.
Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint, fele jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges
észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a döntést támogatók és
ellenzők számarányát és lehetőség szerint személyét is. A jegyzőkönyvet a bizottság
elnökének és további egy tagnak aláírásával hitelesítenie kell.
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Az Ellenőrző Bizottság feladatai:
⎯
a klub Alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos
ellenőrzése;
⎯
ennek érdekében a tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, továbbá a klub irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
⎯
elbírálja a tagfelvételt megtagadó határozat elleni fellebbezést;
Az Elnökségre és az Ellenőrző Bizottságra vonatkozó közös szabályok
Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság döntéseit elektronikus úton is meghozhatja. Ez
esetben az előterjesztést e-mail-en kell megküldeni a tagok részére, mely e-mail címet a
tagoknak az Elnök részére kell rendelkezésre bocsátaniuk. A változásokat visszakereshető és
igazolható módon kell az Elnök tudomására hozni. Az előterjesztést tartalmazó e-mailben
meg kell adni a válasz megadásának legkésőbbi időpontját, mely nap meghatározása esetén
az adott nap 23 óra 59 perckor jár le. A szavazatokat (igen, nem, tartózkodás) a megfelelő szó
aláhúzásával az eredeti e-mail visszaküldésével kell leadni. Az előterjesztést csak az
Elnöknek megadott e-mail címre lehet megküldeni, ellentétes esetben a szavazás
érvénytelen. Személyi kérdésekben a döntéshozatal fenti módja kizárt.
Alelnök, társelnök, tiszteltbeli elnök
Az összes rendes tag 50%-a + 1 fő javaslata alapján a Közgyűlés – háromnegyedes
szótöbbséggel – alelnököt, társelnököt és tiszteletbeli elnököt választhat. Az alelnök
helyettesíti az elnököt akadályoztatása esetén, a társelnök és a tiszteltbeli elnök pedig
képviseli a klubot harmadik személyek felé az elnökkel együttesen, azonban sem kifizetési,
sem pedig egyéb, operatív jogokkal nem rendelkezik. Az Elnök javaslata alapján az Elnökség
a társelnöknek további feladatokat adhat egyszerű szótöbbséggel hozott elnökségi határozat
alapján.
Titkár
A Titkár az Elnök irányítása mellett a klub valamennyi tevékenységének elősegítése és a
feladatok elvégzése, valamint a klub, napi, operatív ügyeinek elvégzése képezi feladatát. A
Titkár a klub Elnökének beszámolási kötelezettséggel tartozik.

VI.
A klub vagyona
A klub vagyona elsősorban jogi és magánszemélyek felajánlásaiból és adományaiból, a
Magyar Olimpiai Bizottság, a szakágazati kormányzati szervezet, és a pártoló tagok anyagi
segítségéből, illetőleg a klub egyéb – jogszabályban engedélyezett tevékenységének –
eredményéből képződik.
A klub civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok
előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.
Az önálló vagyonává vált juttatásokból fedezi kiadásait.
A klub éves pénzügyi tervét és az ezzel kapcsolatos beszámolót a Közgyűlés hagyja jóvá,
végrehajtását az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi.
A klub vagyonát kizárólag az Alapszabályban megjelölt cél és tevékenység folytatására,
valamint működési kiadásaira fordíthatja.
A gazdálkodás rendjét az Elnökség által készítendő gazdálkodási szabályzat határozza meg.
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VII.
Egyebek
A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja, mint civil szervezet köteles nyilvántartásba vételi
kérelmét kérni az illetékes bíróságon.
A klub működését Szervezeti és Működési szabályzata szabályozza, amely tartalmazza a
Magyar Olimpiai Bizottsággal, a szakágazati kormányzati szervvel, a Magyar Olimpiai
Akadémiával, az Országos Sportegészségügyi Intézettel és minden más egyéb szervezettel
való együttműködés alapjait. Az ezen szervekkel való együttműködési megállapodások a
Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteit képezik.
Az Alapszabályban nem érintett kérdések vonatkozásában Magyarország Alaptörvénye, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Záradék
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel az Alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a
2015. május …-i, a korábbi Alapszabály tartalmilag átfogó módosításaként elfogadott új
Alapszabály adott okot. Az új Alapszabály elfogadásának napján lép hatályba.
Budapest, 2015. május ……...

dr. Nébald György
elnök
Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. május ……. napján

dr. Boros György ügyvéd
1036 Budapest, Lajos utca 91. III. emelet 33.
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