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2017. évi . . . .» . .,törvény
Politikusok és politikai vezetők sportvezetői tisztséggel való

összeférhetetlenségéről

1. 2012. évi XXXVI, törvény az Országgyűlésről

§

Az Országgyűlésről szóló 2012 . Évi XXXVI . törvény 80. § (Y) Pontjának módosítását
kérem:

VIII. Fejezet
Összeférhetetlenség és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

3o.Összeférhetetlenség

80. § (1) A képviselői megbízatás - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott
kivételekkel - összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati, gazdasági é s
sportegy=esületi, sportszövetségi tisztséggel vagy megbízatással . A képviselő a
tudományos, egyetemi oktatói, főiskolai oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői ,
valamint a jogi oltalom alá es ő szellemi tevékenységet kivéve más keres őfoglalkozást
nem folytathat és egyéb tevékenységéért - a tudományos, oktatói, m űvészeti, lektori ,
szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet és a nevelőszülő i
foglalkoztatási jogviszony keretében végzett tevékenységet kivéve - díjazást nem
fogadhat el . A képviselőnek a mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenysége ,
nem minősül kereső foglalkozásnak vagy díjazás ellenében folytatott egyé b
tevékenységnek.

2.2010. évi XLIII, Törvény a központi államigazgatási szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

2. §

A központi államigazgatási szervekről, valamínt a, Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvény mo. § (I) e) pont elhagyását javaslom.

3.2011. évi CLX>ZXIX, törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

3• §

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2o11 . évi CLXXXIX. törvény 72§ (2)

bekezdését az alábbiak szerint módosítom:



Összeférhetetlenség

[72. § (i) A 3000 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének,
valamint a 3000 fő feletti település társadalmi megbízatású polgármesteréne k
összeférhetetlenségére a 36. §-t kell alkalmazni.))
(2) Az 1500 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere - a tudományos,
oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével egyéb, munkavégzésre : irányuló
jogviszonyt nem létesíthet, más keresőfoglalkozást nern folytathat, nem lehet "
gazdasági társaság személyesen közrem űködő tagja valamint sportegyesület,
sportszövetség tisztségviselője.

4• §

4. 2oI6évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi
költségvétéséről

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéserőlsz6ló
törvényt egy 22 .-dik ponttal . '6 . §-sal javaslom kiegészíteni :

22.
76.§. AKormány 2017. március 3L-ig benyújtja Országgyűlésnek a sportági
szakszövetségek normatív, objektív feltételeken alapuld költségvetési támogatási
rendszerét, az érintettekkel történt előzetes egyeztetést követően .

5•§
Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁS

A sportszövetségekben, főként a kiemelt sportágakban, a sportirányítás félfeudális ,
kegyenc rendszert hozott létre, folytatva ezzel azt a kádári sportirányítási gyakorlatot,
amelyben nem a teljesítmény számított, hanem a politikai hovatartozás . A ; magyar
sport fejlődése érdekében meg kell szüntetni azt a rendszert, hogy a politika "kijelöli "
ki legyen a kormány számára fontos sportszövetség vezet ő tisztségviselője .
A következő időszakban minden bizonnyal több szövetség élén is változások lehetnek ,
éppen ezért fontos még most felszámolni a politika ; és :a sport évtizedek tóta létező
káros összefonódását. A törvényjavaslat célja, hogy összeférhetetlenné tegye az
politikusok, politikai vezetők sportszövetségekben történő tisztségviselői
szerepvállalását. A magyar sport érdeke, hogy a sportszövetségek élén az adőtt
sportág által elismert szakemberek legyenek .
Ezen felül annak érdekében, hogy az egyes sportágak költségvetési finanszírozása ne a
mindenkori politikai kapcsolatokon múljon, a kormánynak tavaszra ki kell dolgozni a
a sportági szakszövetségekkel közösen egy normatív, objektív feltételekeri ; alapuló
költségvetés finanszírozási rendszert, amelyben a különböz ő szakmai szemponto k
átlátható módon érvényesülhetnek, és indokolatlanná válna aktív politikuso k
lobbizási -, közpénzszerzési szempontú bevonásának szándéka .

RÉSZLETES INDOKLÁS

az 1 . §-hoz

A módosítás értelmében az országgy űlési képviselők számára összeférhetetlenné válik
a sportegyesületi vagy sportszövetségi tisztségviselői szerepvállalás .

a 2. §-hoz

A módosítás elhagyja azt a kivételt, amely lehetővé teszi, hogy a politikai vezetők
sportegyesületi vagy sportszövetségi tisztséget töltsenek be .

a 3 .§-hoz

A módosítás értelmében az 1500 fő feletti lakosságszámú települések főállású
polgármesterei számára összeférhetetlenné válik a sportegyesületekben, valamint a
sportszövetségekben való tisztségvisel ői szerepvállalás .

a 4. §-hoz

Annak érdekében, hogy az egyes sportágak költségvetési finanszírozása ne a
mindenkori politikai kapcsolatokon múljon, a kormánynak tavaszra ki kell dolgozni a
a sportági szakszövetségekkel közösen egy normatív, objektív feltételéken alapul ó
költségéretési finanszírozási rendszert, amelyben a különböző szakmai szempontok
átlátható módon érvényesülhetnek, és indokolatlanná válna aktív politikusok
lóbbizási, közpénzszerzési szempontú bevonásának szándéka .



az 5.§-hoz
Hatálybaléptető rendelkezés .
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