A Magyar Olimpiai Bizottság

A MOB története
A má sodik legidősebb hazai társadalmi
egyesület, amely a Francia, a Gör ög, az
Amerikai, a Német és az Ausztrál Olimpiai
Bizottság ut án hatodiknak alakult meg.
Az Olimpiai Játékokat ElőkészítőMagyar
Bizottság  Kemény Ferenc, egri
reáliskolai igazgat ó
Berzeviczy Albert NTE (1863) elnök, a
későbbi kultuszminiszter vállalta az
elő
előkészí
szít és feladatait
MOB elnöke Berzeviczy Albert, társelnöke
dr. Gerendai György, a MAC képviselője
lett. Titkára pedig Kemény Ferenc

A MOB elnökei
1895-1904 Berzeviczy Albert
1895dr.
1904-1905 Széchenyi Imre dr.
1905 -1908 Teleky Sándor
gróf
1908 -1928 Andrássy Géza
gró
gr
óf
1928 -1941 Muzsa Gyula
1941 -1944 Pré
Prém Ló
Lóránd dr.

1946 -1948 Já
Jámbor Alajos
1948 -1950 Sebes Gusztá
Gusztáv
1950 -1964 Hegyi Gyula
1964 -1969 Egri Gyula
1969 -1979 Beckl Sándor dr.
1979 -1987 Buda Istvá
István
1987 -1989 Deá
Deák Gá
Gábor
19891989
-

Schmitt Pál dr.

A NOB elsőtagjai 1896P.de Coubertin (francia), D.Vikelasz
(görög), Butovszkij tábornok (orosz). W.Gebhardt (német),
J.Guth-Jarkowsky (cseh), Kemény F. (magyar) V.Balck
tábornok (svéd).

Általános rendelkezések
Alapítás: 1985. december 19.
Hivatott az olimpiai eszme ápolására
Önkormányzati elven szervezett és
működőköztestület, kiemelkedően
közhasznú
Elfogadja a NOB alapszabályát
Politikai tevékenységet nem
folytathat

A MOB céljai, feladatai
NOB célkitűzések és feladatok végrehajtása
Haza és nki olimpiai mozgalom fejlesztése
A versenyzők felkészítése
Az olimpiai eszme ápolása, az olimpiai mozgalom
elterjesztésének elősegítése
– Az ifjúság testi, erk ölcsi, kulturális nevelésének
elősegítése
– Fait play t ámogatása
– Részvétel a Sportösztöndíj-rendszer működtetésében
– Részvé
szvétel a Nemzeti Sporttaná
Sporttanácsban
– Utánpótl ás-nevelés támogatása
– Káros jelensé
jelenségek elleni fellé
fellépés
– Olimpiai k özpontok fejlesztésében közreműködés
– Kapcsolattart ás a NOB-bal

A MOB kizárólagos jogosultságai
Sportágak és sportoló k nevezése a téli és
nyá
nyári já
játékokra, valamint a té
té li és nyá
nyári
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá lokra
Olimpiai zászló, jelképek, jelmondat,
valamint az olimpia kereskedelmi és
egyéb célú felhasználásának
engedélyezése
Állami támogatás felhasználása
Elismerések alapítá sa és adományozása

A MOB tagsága
Nagykorú
Nagykor
ú, bü
büntetlen elő
előéletű
letű, magyar állampolg
llampolgá
árok, akik:
– A NOB magyar tagjai, sportá
sportágak nemzetkö
nemzetközi szö
szövets
vetsé
égében
eln öki vagy főtitkári tiszts éget betöltőmagyar sportvezetők
– Orszá
Országos sportá
sportági szakszö
szakszövets
vetsé
égek és sportszö
sportszövets
vetsé
égek
delegáltjai
– Akiket a MOB felké
felkér

Lehet rendes tag szavazati joggal, és tiszteletbeli tag

– Ezen cím adom ányozásá ról az elnökség javaslatára a
közgy
zgyű
űlés dö
dönt, illetve a NOB Érdemrend é s a MOB Érdemrend
tulajdonosai automatikusan
– aki há
három olimpiai ciklus alatt – egy tisztsé
tisztségben – választott
vezető
vezetőtiszts
tisztsé
égvisel
gviselő
őként dolgozott a magyar olimpiai
mozgalomért

A MOB tagjai
3-3 főt delegálhatnak mindazon
szakszövetségek vagy sportszövetségek,
melyeknek versenyző
versenyzői az olimpiai
játékokon arany-, ezüst- vagy bronzérmet
szereztek.
2-2 főt delegálhatnak azon
szakszövetségek vagy sportszövetségek,
melyeknek versenyzői az olimpiai
játékokon IV-VI. helyet szereztek.
1-1 főt delegálhatnak a többi
szakszövetségek vagy sportszövetségek

A MOB tagjai
3-3 fő
főt delegá
delegál:
Atlé
Atl
étikai, Birkó
Birkózó, Judo, Evező
Evezős, KajakKajak-kenu, Ké
Kézilabda,
Korcsolya, Labdarúgó, Lovas, Ökölvívó, Öttusa, Sportlövő,
Súlyemelő, Tenisz, Torna, Úszó, Vitorlás, Vívó, Vízilabda
2-2 főt delegál:
Asztalitenisz, Ijász, Kerékpáros, Kosárlabda, Műugr ó,
Ritmikus Gimnasztika, Rö
Röplabda, Taekwondo
1-1 fő
főt delegá
delegál:
Baseball, BMX keré
kerékpá
kpár, Curling
Curling,, Gyeplabda,
Hosszútávúszás, Jégkorong, Mountain Bike , Sí, Snowboard,
Szinkronúszó, Szörf, Triatlon, Tollaslabda

A MOB tagjai sorába delegáló
egyéb szervezetek
1. Helyi önkorm ányzatok 22
Budapest önkormányzata (3)
Megyeszé
Megyesz
ékhelyi vá
városok
önkorm
nkormá
ányzatai (10)
Megyé
Megy
ék önkormá
nkormányzatai (9)
2. Sportegyesületek (SOSZ
javaslata alapján) 16
4. Írott és elektronikus sajtó
5
5. A NOB magyar tagjai 2
6. Olimpiai sportá
sportágak
Nemzetkö
Nemzetk
özi
Szövetségének
elnöke/főtitkára 1
7. A MOB elnö
elnöks
ksé
égének
meghívása alapján 12

3. Más szervezetek 23
Olimpiai Bajnokok Klubja (11)
Magyar Egyetemi és Fő
Főiskolai
Sportszö
Sportsz
övetsé
vetség (1)
Magyar Diá
Diáksport Szö
Szövetsé
vetség (1)
Magyar Sportorvosi Társaság (1)
Orszá
Orsz
ágos Sportegé
Sportegészsé
szség ügyi
Intézet (1)
Semmelweis Egyetem
Testnevelé
Testnevel
ési és Sporttudomá
Sporttudományi
Kar (1)
Magyar Olimpiai Akadé
Akadémia (1)
Magyar TestnevelőTanárok
Orszá
Orsz
ágos Szö
Szövetsé
vetsége (1)
Magyar Edzők Társasága (1)
A Nemzet Sportoló
Sportolója (2)
NUPI (1)
Olimpiai Kö zpontok (1)

A MOB tagság számszerinti
összesítője
C/1 Olimpiai érmes szakszö
szakszövetsé
vetségek 19x3= 57
C/2 Olimpiai IVIV-VI. helyezett szakszö
szakszövetsé
vetségek 8x2= 16
C/3 Olimpiai szakszö
szakszövetsé
vetségek 11x1= 13
Szakszö
Szaksz
övetsé
vetsé gek összesen: 86
D/1 Helyi önkorm
nkormá
ányzatok 22
D/2 Sportegyesü
Sportegyesületek 16
D/3 Má
Más szervezetek 23
D/4 Írott és elektronikus sajtó
sajtó 5
D/5 A NOB magyar tagjai 2
D/6 Olimpiai sportá
sportágak Nemzetkö
Nemzetközi Szö
Szövetsé
vetségének
elnöke/főtitkára 1
D/7 MOB elnökségének meghívása alapján 12
Egyéb szervezetek összesen 81
MOB TAGLÉTSZÁM 167 fő

A MOB tagok jogai és
kötelezettségei
Jogok:

– Részt vehet a MOB tevé
tevékenysé
kenységében és rendezvé
rendezvényein
– választhat és vá
választható
lasztható a MOB szervezeteibe és
bizottsá
bizottságaiba
– szavazati jog
– javaslatokat tehet, és vé
vélemé
leményt nyilvá
nyilváníthat

Kötelezettségek

– az olimpiai mozgalom fejlő
fejlődésének és
eredmé
eredményess
nyessé
égének elő
elősegí
segítése,
– a MOB alapszabá
alapszabályá
lyának és egyé
egyéb szabá
szabályzatok
betartásának biztosítása,
– az olimpiai mozgalomnak és a MOB c élkitűzéseinek
népszerűsítése.
A tiszteletbeli tag
- tanácskozási joggal részt vehet a MOB közgyűlésein,
– javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat,

A MOB szervezete és m űködése
1) A MOB szervezete:
a) közgyűlés,
b) elnökség,
c) Felü gyelőBizottság,
d) szakbizottságok
e) Magyar Olimpiai
Akadémia

2) A MOB tisztségviselői:
a) Vezető
tisztségviselők:
- elnök,
- alelnökök,
- főtitkár,
b) Tisztségvisel ők
- elnökségi tagok
- Felügyel őBizottság
elnöke és tag

A Közgyűlés
Legfelsőbb szerv, évente legalá
Legfelső
legalább egyszer összeh
sszehíívand
vandó
ó
Szavazati joggal a MOB tagjai rendelkeznek
Akkor hatá
határozatk
rozatké
épes, ha a tagok tö
több, mint fele jelen van
Hatá
Hat
ározatait a jelenlevő
jelenlevőtagok tö
több, mint felé
felének az „igen
igen”
”
szavazata hozza, alapszabály elfogadáshoz, m ódosít áshoz
minősített többség kell
Általában nyílt szavazás, kivéve tisztségvisel őkről
Napirendjére a MOB elnöksége tesz javaslatot
– Elnökség, FelügyelőBizottsá g beszámolójának jóváhagyása
– Tagok által beterjesztett javaslatok
– Közhasznúsági jelentés, költségvetés elfogadása

A közgyűlés hatásköre
Kizárólagos hatá
Kizá
hatáskö
skörébe tartozik:
a) az alapszabá
alapszabály elfogadá
elfogadása és mó
módosí
dosítása,
b) a tisztsé
tisztségvisel
gviselő
ők, megvá
megválaszt
lasztá
ása és visszahí
visszahívása,
c) az olimpiai já
játékokkal kapcsolatos cé
célkit
lkitű
űzések, a
felkészülési irányelv meghatározása,
e) az állami t ámogatások felhasználásáról való döntés,
f) az olimpiai részvétel kérdésében való döntés,
k) az olimpián résztvevőküldöttség összetételének
jóváhagy ása,
l) NOB Érdemrendre javaslattétel,
m) a tiszteletbeli tagok megválaszt ása,
o) dönt és a MOB tagok kizárásáról.

Az elnökség
Tagjai az elnök, a főtitk ár, valamint 15 további
tag, ebbe nem tartoznak bele a NOB magyar
tagjai
A kormány tagjai és államtitkárok nem lehetnek
tagok
Az elnökség tagjai:
a) az elnök (Dr. Schmitt Pál)
b) a négy alelnök (Gyárfás Tam ás, Császári
Attila, Dr. Bakonyi Tibor, Dr. Gémei György)
c) a főtitkár (Dr. Aján Tamás)
d) a NOB magyar tagjai
e) az elnökség választott tagjai

Az elnökség működése
Legalább három havonta össze kell
hívni
Tanácskozási joggal meg kell hívni a
FelügyelőBizottság elnökét és a MOB
ügyvezetőigazgatóját
Ülései nyilvánosak
Határozatképes ha tagjainak több,
mint fele jelen van

Az elnöksége feladatai és
hatásköre
a MOB szervezeti, műk öd ési, gazdá lkodá si és egyé b szabályzatainak
megállap ítá sa é s m ódosít á sa
a MOB appará
apparátusa mű
működé si szabá
szabá lyzat
lyzatá
ának meghatá
meghatá rozá
rozá sa,
a kö
közgyű
zgyűlé s napirendjé
napirendjén szereplő
szereplőté m ák kidolgozá
kidolgozása,
az elnö
elnöks
ksé
é g munkatervé
munkatervének elfogadá
elfogadá sa,
a bizottsá
bizottságok lé
létrehozá
trehozá sa é s vezető
vezetőinek felké
felké rése, beszá
beszá moltatá
moltatá sa,
a Magyar Olimpiai Akadé
Akadémia elnö
elnöké nek é s taná
tanácsa tagjainak kinevezé
kinevezé se
és felmenté se,
a közgyűlé s elők é szít ése és összehí vá sa,
a közgyűlé s határozatai v égrehajtásá nak irá nyí tá sa és azok ellenőrzése,
a MOB nemzetkö
nemzetközi kapcsolatainak fenntartá
fenntartá sa, fejleszté
fejlesztése,
a kö
közgyű
zgyűlé s á ltal elfogadott kö
költs
ltsé
égveté
gvetés szerinti gazdá
gazdá lkodá
lkodá s
vé grehajtá sa,
kitünteté sek és elismeré sek adományozá sá nak kezdemé nyezé se, illetve
ezek adomá
adomá nyoz
nyozá
á sa.
javaslat a MOB tagsá gra mé ltatlanná v ált tagok kizá rás á ra,

A MOB elnöke
irány
irá
nyíítja a MOB és annak elnö
elnöks
ksé
ége munká
munkáját, vezeti a
közgyűlés és eln ökség üléseit,
képviseli a MOB- ot a külsőszervezetekkel való
kapcsolattartásban,
javaslatot tesz a bizottságok vezet őire,
beszámol ási kötelezettséggel tartozik munkájáról a
közgy
zgyű
űlésnek és az elnö
elnöksé
kségnek,
ellenő
ellen
őrzi a kö
közgy
zgyű
űlés és az elnö
elnöks
ksé
ég hatá
határozatainak
végrehajtását,
kapcsolatot tart a MOB- ba képviselőt küldő(delegáló)
szervekkel és
szervezetekkel,
tájékoztatja a MOB munk ájáról a hírközl őszerveket,
aláírási jogk ört gyakorol,

A MOB főtitkára
1. ellátja a közgyűl és, az elnökség és az elnök által
rábízott feladatokat,
2. szervezi, koordinálja a MOB közgyűl ésének és
elnökségének munkáját,
3. megbízás alapján képviseli a MOB-ot külső
szervek és személyek előtt,
5. figyelemmel kíséri a bizottságok munkáját,
7. az elnökkel történt egyeztetés alapján az
elnökség üléseinek összehí vása,
8. kapcsolattartás a hírközl őszervekkel,
9. felügyeli a MOB hivatali apparátusának
munkáját,
10. aláírási jogkört gyakorol,
11. munkáltatói jogkört gyakorol a MOB ügyvezető
igazgató felett,

A FelügyelőBizottság
A közgyűlés a MOB alapszabá lyának,
szabá
szabályzatainak betartá
betartására,
gazdálkod ásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére a MOB tagjai sorából
Felü gyelőBizottságot vá laszt.
létszáma öt fő.
A FelügyelőBizottság tagja a MOB-ban
más tisztséget nem viselhet.
Elnö ke: Dávid Imre

A Bizottságok
Állandó bizottságok
a) Gazdasági Bizottság (Császári Attila)
b) Szakmai és Tudományos Bizottság (Dr. Szabó
Tamás)
c) Orvosi Bizottság (Dr. Berkes István)
d) Sportolói Bizottság (Kulcsár Győző)
e) Etikai és Fair Play Bizottság (Dr. Kamuti jenő)
f) Nők a Sportban Bizottság (Faragó Judit)
g) Környezetvédelmi Bizottság (Kőbán Rita)
h) Sajtó Bizottság (Gyárfás Tam ás)
i) Emlék- és HagyományőrzőBizottság (Zsivótzky
Gyula)

A Magyar Olimpiai Akadémia
A MOB az olimpiai eszme és a magyar sportmozgalomban lévő
olimpiai hagyomá
hagyományok ápolá
polásának elő
elősegí
segítése cé
céljá
ljából mű
működteti
a Magyar Olimpiai Akadémiát
2) A MOA feladata:
a hazai és nemzetközi olimpiai mozgalom céljainak,
célkitű
lkitűzéseinek segí
segítése,
az olimpiai eszme terjesztése céljábó l ismeretterjesztő,
tudományos és
népszerű
pszerűsítőtev
tevé
ékenys
kenysé
ég folytatá
folytatása,
az olimpiai mozgalom hagyomá
hagyományainak ápol
polá
ása,
lehetőségei szerint az olimpiai eszmével kapcsolatos nevelé s,
oktatás, kutatás támogatása,
elősegíti az olimpiai eszme pedagógiai célú felhasználásá t.
3) A MOA a MOB szervezete és a MOB kö
költsé
ltségveté
gvetési keretei kö
között
működik.
4) A MOA mindenkori elnö
elnökét a MOB elnö
elnö ks
ksé
ége jelö
jelöli ki és ké
kéri fel.
Elnöke: Dr. Aján Tamás, alelnöke: Dr. Takács Ferenc, főtitkára: Dr
Jakabhá zyné MezőMária

