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A L A P S Z A B Á L Y 

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Az Olimpiai Egyesület adatai 
 
Neve: Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület 

Rövidített neve: Olimpiai Egyesület 

Alapítás időpontja: 1996. december 16. 

Székhelye: 9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 13. 

Címere: Olimpiai fáklyát szimbolizáló grafika, az ötkarika színeivel színezett olimpiai 
lánggal, amelyet az egyesület teljes neve foglal ovális keretbe. A fáklyán a láng alatt 
szerepel az „Alapítva 1996” felirat. 
 
Bélyegzője: körbélyegző, a köríven az egyesület neve, középen az olimpiai fáklyát 
stilizáló embléma. 
 
Jogállása: Egyesületként, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: Civil tv.) szerint működő, szombathelyi székhelyű, országos civil szervezet, 
önálló jogi személy. 
 
2. Működési területe: Magyarország 

 
II. FEJEZET 

AZ OLIMPIAI EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI 
 

1. Az Olimpiai Egyesület célja: az alapítás évében százéves olimpiai mozgalom és eszme 
hirdetése és népszerűsítése, a coubertini gondolat széles közvéleménnyel való 
megismertetése. 

2. Feladatai, fő tevékenységei: 

a.) a kitűzött cél érdekében jeles személyiségek, olimpikonok bemutatása, 
meghívása Vas megyébe; 

b.) olimpia- és sporttörténeti kiállítások szervezése; 

c.) olimpia- és sporttörténeti kutatómunka szervezése, különös tekintettel Vas 
megye olimpiával kapcsolatos múltjára; 

d.) olimpiatörténeti szimpóziumok és tanácskozások szervezése; 

e.) olimpia- és sporttörténeti vetélkedők, sportversenyek rendezése, különös 
hangsúllyal az ifjúság számára; 

f.) az általános és középiskolák bekapcsolásával az olimpiai eszme iskolákban 
történő terjesztése; 
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g.) hazai és külföldi tanulmányutak szervezése az ókori és újkori olimpiai játékok 
helyszínére; 

h.) kulturális és oktatási tevékenység folytatás; 

i.) ifjúsági és szabadidő- sporttevékenységgel való foglalkozás; 

j.) kapcsolatok kialakítása, ápolása és fejlesztése hazai, határon túli magyar és 
nemzetközi szervezetekkel. 

 
3. Az Olimpiai Egyesület a Civil tv. szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem 

folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A 
Civil tv. értelmében közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai 
tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, 
fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai 
Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő 
jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai 
tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, 
illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint 
a polgármester jelölése. 

 
III. FEJEZET 

AZ OLIMPIAI EGYESÜLET TAGSÁGA 
 

1. Az Olimpiai Egyesület tagja lehet – lakóhelyére való tekintet nélkül – minden magyar 
állampolgár, aki nyilatkozatban kéri felvételét és elfogadja az alapszabályt. 

2. Az Olimpiai Egyesület tagja lehet külföldi állampolgár is, a magyar 
állampolgárokéhoz hasonló feltétellel. 

3. Az Olimpiai Egyesület tagja lehet jogi személy is, ha nyilatkozatban vállalja az 
egyesületi célok anyagi támogatását. 

4. Tiszteletbeli tag lehet az a kiemelkedő sportteljesítményt, illetve sporttörténeti 
munkásságot bizonyító személy, akit az Olimpiai Egyesület közgyűlése megválaszt. A 
tiszteletbeli tag az Olimpiai Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet 
részt és az elnökség tagjává nem választható. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem 
kötelezett. 

5. A tagsági jogviszony keletkezése 
A tagsági jogviszony felvétellel keletkezik, amely – a 4. pontban foglalt kivétellel – az 
Olimpiai Egyesület elnökségének hatáskörébe tartozik. 

6. A tagsági jogviszony megszűnése 

a.) A tagsági jogviszony kilépéssel, felmondással, kizárással, a tag halálával, a 
jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. 

b.) A tag tagsági jogviszonyát az Olimpiai Egyesület elnökéhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

c.) Az Olimpiai Egyesület felmondja a tagsági jogviszonyát annak a tagnak, aki a 
tagsági díjat egy éven át nem fizette meg, és a tartozását az Olimpiai Egyesület 
elnöksége felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül sem egyenlítette 
ki. 



 

 

3

d.) A tagsági jogviszony felmondással való megszüntetése az elnökség 
hatáskörébe tartozik. 

e.) A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot súlyosan vagy 
ismételten sértő, vagy az Olimpiai Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi 
magatartás esetén a tag egyesületből való kizárására irányuló eljárás folytatható 
le. A tag kizárására irányuló kezdeményezést a kizárás alapjául szolgáló 
tényekkel és bizonyítékokkal alátámasztva az Elnökséghez kell benyújtani. Az 
érintett egyesületi tagot az Elnökség jegyzőkönyv felvétele mellett 
meghallgatja. Az Elnökség meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik 
az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. Az Elnökség 
okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok 
alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati javaslatát. A 
határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az Elnökség köteles 
összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a határozati javaslatot. A 
vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a 
határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat 
elfogadását. Az összehívott közgyűlés a megvitatott, illetve módosított 
határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz. A tag 
kizárását kimondó határozatot 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 kizárt 
tag a közgyűlési határozat felülvizsgálatát az általános szabályok szerint a 
Szombathelyi Törvényszéktől kérheti. A kizáró határozatot a taggal közölni 
kell. 

7. A tagok nyilvántartása 

Az Olimpiai Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja őket tagsági 
igazolvánnyal. A 6. pont alapján megszűnt tagsági jogviszonyú tagot a 
nyilvántartásból törölni kell. 

 
 

IV. FEJEZET 
A TAG JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 
1. A tag jogai  

a.) részt vehet az Olimpiai Egyesület tevékenységében, közgyűlésén, ott 
felszólalhat, kérdést tehet fel, javaslatokat, észrevételeket tehet, szavazati joga 
van; 

b.) tisztségre választható; 

c.) díjmentesen látogathatja az Olimpiai Egyesület rendezvényeit;  

d.) a jogi személy tag képviselője útján részt vehet az Olimpiai Egyesület 
közgyűlésén, ott javaslatokat, észrevételeket tehet, szavazati joga van. 

2. A tag kötelességei 

a.) az alapszabály betartása; 

b.) az Olimpiai Egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásként a tagsági 
díj rendszeres fizetése; 
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c.) jogi személy tagok esetében az Olimpiai Egyesület céljai megvalósításának 
erkölcsi és anyagi támogatása; 

d.) mindenkor és mindenütt olyan magatartás tanúsítása, amely alkalmas az 
Olimpiai Egyesület jó hírének és népszerűsítésének megóvására, illetőleg 
növelésére. 

 
V. FEJEZET 

AZ OLIMPIAI EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

1. A közgyűlés 

a.) Az Olimpiai Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok 
összességéből áll. 

b.) A közgyűlés kizárólagos joga: 
- az alapszabály módosítása; 
- a tagok évi tagsági díja összegének, valamint fizetése módjának és 

feltételeinek, kedvezményeinek megállapítása; 
- az Olimpiai Egyesület megszűnésének, egyesülésének, szétválasztásának 

elhatározása;  
- az elnökség és a tisztségviselők megválasztása és visszahívása; 
- az elnökségnek az egyesületi munkáról, a pénzügyi és gazdálkodási 

tevékenységről, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló éves 
beszámolójának megvitatása és jóváhagyása; 

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más 
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés; 

- a végelszámoló kijelölése; 
- döntés mindazon ügyekben, melyeket az Elnökség a közgyűlés elé terjeszt. 

c.) A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer az Elnökség köteles 
összehívni. 

d.) Ha a tagok egyharmada kéri – a cél megjelölésével, írásban az Elnökséghez 
benyújtva – a közgyűlést össze kell hívni 15 napon belüli időpontra. 

e.) A közgyűlést az Olimpiai Egyesület elnöksége hívja össze nyolc nappal annak 
megtartása előtt, írásos meghívóval, amelyen fel kell tüntetni az Olimpiai 
Egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés idejét, helyét, napirendjét, valamint 
a g.) pont szerinti megismételt közgyűlés idejéről, helyéről és 
határozatképességi szabályairól való tájékoztatást. 

f.) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák. 

g.) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 
fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 
kell. Ha a határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani, a 15 
napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő 
kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A 
szavazati joggal rendelkező tagok kevesebb mint fele jelenléte esetén 
határozatképes megismételt közgyűlésen azonban az alapszabály, valamint az 
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Olimpiai Egyesület célja nem módosítható, valamint nem hozható döntés az 
Olimpiai Egyesület megszűnéséről, egyesüléséről, szétválasztásáról. 

h.) A közgyűlést levezető elnökként az elnök, távollétében vagy akadályoztatása 
esetén az alelnök, vagy az elnök által megbízott más elnökségi tag vezeti. 

i.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a 
jegyzőkönyvezető, valamint két jelenlévő tag hitelesíti, akiket erre az elnök kér 
fel. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendi pontokhoz kapcsolódó 
hozzászólásokat, javaslatokat, a szavazati arányokat, és az ülésen hozott 
határozatok szövegét. 

j.) A közgyűlés határozatait – az m.) pontban foglalt esetet kivéve – nyílt 
szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az Olimpiai 
Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Olimpiai Egyesület céljának 
módosításához és az Olimpiai Egyesület megszűnéséről, egyesüléséről, 
szétválasztásáról szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

k.) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A szavazatok összeszámlálása során 
– a jegyzőkönyv hitelesítők közreműködésével – a levezető elnök megállapítja 
az igen és a nem szavazatok számát, végül a tartózkodók számát. A levezető 
elnök a szavazás eredményének megállapítása után a határozatot kihirdeti. 

l.) A közgyűlés által hozott határozatokat folyamatos sorszámmal és évszámmal 
kell ellátni az alábbiak szerint: a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző 
Egyesület Közgyűlésének szám/év. (hónap. nap.) számú határozata. 

m.) A közgyűlés – az o.) pontban foglalt esetet kivéve – titkos szavazással, 
közvetlenül választja meg az Olimpiai Egyesület elnökét, alelnökét, titkárát és 
az elnökség rendes tagjait. 

n.) Az Olimpiai Egyesület tisztségviselőinek titkos választása előtt a közgyűlés 
bármely tagja javaslatot tehet a tisztségviselők személyére. A tagok magukat is 
javasolhatják. A javaslatok megtétele után a javasolt személyek nyilatkoznak a 
jelöltség elfogadásáról. A közgyűléstől távolmaradó egyesületi tag nem tehet 
javaslatot, de előzetesen írásban jelezheti, hogy esetleges jelölése esetén a 
jelöltséget elfogadja. Az elnöknek, alelnöknek, titkárnak jelölt személy arról is 
nyilatkozik, hogy elfogadja-e az elnökség rendes tagjának választást is. Ezt 
követően a közgyűlés 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ. A 
szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet az, akit tisztségre jelöltek, és 
elfogadta a jelölést. A szavazatszámláló bizottság tagjai közül elnököt választ. 
A szavazatszámláló bizottság kiosztja a szavazólapokat, amelyre a tagok 
felírják szavazataikat: legfeljebb 1 fő elnök, legfeljebb 1 fő alelnök, legfeljebb 
1 fő titkár, legfeljebb 6 fő rendes elnökségi tag. Érvényes szavazatnak számít, 
amelyik szavazólapon az előzőeknek megfelelő számú szavazat érkezett, olyan 
tagra, aki előzőleg a jelölést elfogadta, és olyan tisztségre, amelyre jelölték. 
Azokon a szavazólapokon, ahol olyan tagra érkezett szavazat, aki nem fogadta 
el a jelölést, vagy nem olyan tisztségre kapott szavazatot, amelyre vonatkozóan 
elfogadta a jelölést, a többi, jól leadott szavazat érvényesnek minősül. A tagok 
15 perc alatt tehetik a szavazólapjaikat a szavazatszámláló bizottság által a 
szavazás előtt lezárt dobozba. Ezt követően a szavazatszámláló bizottság 
megszámolja a szavazatokat, majd a szavazatszámláló bizottság elnöke 
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kihirdeti az eredményt. Az Olimpiai Egyesület elnöke, alelnöke, titkára az 
adott tisztségre leadott szavazatok közül a legtöbb szavazatot szerző jelölt. Az 
elnökség 6 rendes tagja az elnökség rendes tagjaira leadott szavazatok közül a 
6 legtöbb szavazatot szerző tag. A valamely tisztségre, és rendes elnökségi 
tagságra jelölést is elfogadó, de elnöknek, alelnöknek, vagy titkárnak nem 
megválasztott jelölt által kapott szavazatok figyelembe veendőek a rendes 
tagok megválasztásánál. 

o.) Amennyiben az egyes tisztségekre pontosan 1-1, és az elnökség rendes tagjaira 
pontosan 6 jelölt fogadja el a jelölést, a közgyűlés bármely tag javaslatára 
egyhangú szavazással úgy határozhat, hogy eltérve az n.) pontban foglaltaktól, 
az elnökség tagjait nyílt szavazással választja meg. 

 
2. Az elnökség 

A. Az Olimpiai Egyesület elnökségének összetétele és működése 

a.) A két közgyűlés közötti időszakban az Olimpiai Egyesület tevékenységét az 
elnökség irányítja, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

b.) Az elnökség tagja csak büntetlen előéletű, magyar állampolgár lehet. Az 
elnökség tagjaira egyebekben a jogszabályokban, különösen a Ptk.3:22.§-ban 
foglalt követelmények, kizáró és összeférhetetlenségi szabályok irányadóak. 

c.) Az elnökség tagjait a közgyűlés az Olimpiai Egyesület tagjai közül választja 4 
év időtartamra. 

d.) Az elnökség létszáma: 9 fő. 

e.) Az elnökség összetétele: elnök; 
  alelnök; 
  titkár; 
  rendes elnökségi tagok. 

f.) Az elnökség munkaterv alapján működik, tevékenységéről az évi rendes 
közgyűlésen köteles beszámolni. 

g.) Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. 

h.) Az elnökség üléseit az elnök, vagy akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. 

i.) Az elnökség határozatképes, ha ülésein a tagok több mint fele jelen van. 
Határozatait a jelen lévő elnökségi tagok több mint felének szavazatával hozza. 

j.) Az elnökség üléséről a titkár jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a 
hozzászólásokat, javaslatokat, a szavazati arányokat, és az ülésen hozott 
határozatok szövegét. 

k.) Az elnökség működési rendjére egyebekben a közgyűlésre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

l.) Az elnökségi tagok megbízatásának megszűnésére a Ptk. vezető tisztségviselői 
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályai irányadóak. 

 
B. Az elnökség hatásköre 

 Az elnökség hatáskörében a következő feladatokat látja el: 

a.) irányítja az Olimpiai Egyesület tevékenységét; 
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b.) megállapítja és jóváhagyja az Olimpiai Egyesület évi költségvetését; 

c.) előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat; 

d.) gondoskodik a közgyűlés és saját határozatai végrehajtásáról, és rendszeresen 
ellenőrzi azok eredményét; 

e.) jóváhagyja munkatervét; 

f.) szükség szerint bizottságokat (albizottságokat, területi bizottságokat) hoz létre 
az Olimpiai Egyesület feladatainak ellátására; 

g.) dönt a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az Olimpiai 
Egyesület működésével kapcsolatos minden ügyben; 

h.) határoz a tagok felvételéről, valamint a tagsági jogviszony felmondással való 
megszüntetéséről; 

i.) jóváhagyja az olyan szerződés megkötését, amelyet az Olimpiai Egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt; 

j.) ellátja a Ptk. 3:80. §-ában meghatározott egyéb feladatokat. 
 

C. Az Olimpiai Egyesület tisztségviselői 

- Az elnök hatásköre és feladatai 

 Az Olimpiai Egyesület elnöke hatáskörében a következő feladatokat látja el: 

a.) vezeti és szervezi az elnökség munkáját, összehívja és vezeti annak üléseit; 

b.) irányítja az Olimpiai Egyesület tevékenységét az alapszabály, valamint a 
közgyűlés és elnökség határozatai alapján; 

c.) irányítja az Olimpiai Egyesület gazdálkodását és költségvetése végrehajtását, 
utalványozási jogot gyakorol; 

d.) önállóan képviseli az Olimpiai Egyesületet a hatóságok és más szervek előtt, 
harmadik személyekkel szemben; 

e.) vezeti az Olimpiai Egyesület közgyűlését, vagy gondoskodik más elnökségi tag 
levezető elnökként való megbízásáról; 

f.) felelős – az elnökség tagjaival együtt – az Olimpiai Egyesület törvényes és 
alapszabály szerinti működéséért, pénzügyi-gazdasági tevékenységének a 
jogszabályok előírásai szerint történő folytatásáért; 

g.) intézkedéseiről rendszeresen beszámol az elnökségnek és a közgyűlésnek. 

- Az alelnök hatásköre és feladatai 

Az Olimpiai Egyesület alelnöke az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó összes feladatot, önállóan 
képviseli az Olimpiai Egyesületet. Részt vállal az elnöki hatáskörbe tartozó feladatok 
ellátásában. 

- A titkár hatásköre és feladatai  

 Az Olimpiai Egyesület titkára: 

a.) előkészíti az elnökség üléseit; 
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b.) szervezi és ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, 
intézkedik a végrehajtás során felmerülő ügyekben, tevékenységéről 
rendszeresen tájékoztatja az elnököt és az elnökséget; 

c.) szervezi az ügyvitelt, a levelezést, a szükséges adatszolgáltatást; 

d.) gondoskodik a működés technikai és személyi feltételeiről; 

e.) kidolgozza az elnökség közgyűlési beszámolója tervezetét; 

f.) elkészíti az Olimpiai Egyesület szervezeti és működési szabályzatát, valamint 
az Olimpiai Egyesületben foglalkoztatott személyek munkaköri leírását; 

g.) megszervezi a tagdíjnyilvántartást, a tagsági díjak beszedését, figyelemmel 
kíséri azok befizetését; 

h.) utalványozási jogot gyakorol. 

 

3. A bizottságok 

Az Olimpiai Egyesület működésének eredményessé tétele érdekében a közgyűlés – a 
feladat megjelölésével és a tagok megválasztásával – bizottságokat hozhat létre. 

 
VI. FEJEZET 

AZ OLIMPIAI EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 
 

1. Az Olimpiai Egyesület bevételei és kiadásai 

Az Olimpiai Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját 
vagyonával fele, tagjai csak a tagsági díjukat, illetőleg az azon felül önként vállalt anyagi 
támogatást tartoznak megfizetni; az Olimpiai Egyesület tartozásaiért a tagok saját 
vagyonukkal nem felelnek. 

2. Az Olimpiai Egyesület bevételei 

Az Olimpiai Egyesület bevételei az alábbi forrásokból származnak:  

a.) tagok tagsági díja és önként felajánlott támogatása és a jogi személyek 
szerződésben vállalt befizetései,  

b.) rendezvény-bevételek, 

c.) kiadványok bevétele, 

d.) állami, önkormányzati, olimpiai bizottsági támogatásokból és pályázatokból 
származó bevételek.  

3. Az Olimpiai Egyesület kiadásai 

Az Olimpiai Egyesület bevételeiből az alábbi kiadásokat fedezheti: 

a.) működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadások,  

b.) propaganda és egyéb kiadványok, tájékoztatók, programfüzetek szerkesztési és 
előállítási költségei, 

c.) Olimpiai Egyesület tagjai találkozóinak, összejöveteleinek és egyéb 
rendezvényeinek költségei. 

 




