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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a sportról szóló 2004. évi I. törvény
és  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  módosításáról szóló  T/712.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Stv. 78/I. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Stv. "Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 78/I. §-sal egészül ki:

„78/I. §

(1) A sportszövetség által a 37. § alapján el nem vont vagy nem elvonható labdarúgó
a) sporttevékenység,
b) sportversenyek[,] (mérkőzések)
[c) sportesemények (mérkőzések)]

televíziós,  rádiós,  [internetes  vagy  a  nyilvánossághoz  történő  más  módon  ]valamint  egyéb
elektronikus-digitális  technikákkal  (pl.  internet)  történő  közvetítésével  (e  §  alkalmazásában  a
[továbbiakban:  ]továbbiakban  együtt:  közvetítések)  kapcsolatos  szerződések  hatálya  2018.
szeptember 30. napjával megszűnik, és ha e napon a közvetítésekkel kapcsolatos szerződésekből
eredő  vagyoni értékű jogokkal a sportszervezeten vagy sportszövetségen kívül más személy vagy
szervezet rendelkezik, akkor a  [közvetítéssel]közvetítésekkel kapcsolatos jogok 2018. szeptember
30. napján kártalanítás ellenében a törvény erejénél fogva a sportszervezetre  szállnak vissza.  A



kártalanítás  megállapítására,  összegére,  a  bírósági  hatáskörre  és  az  igény  érvényesítésére  [az
egyesülési  jogról,  ]a  [közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  ]Civil  tv.  75.  [§]§-ának rendelkezései  az
irányadóak.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Stv. 78/I. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Stv. "Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 78/I. §-sal egészül ki:

„(2)  [A 47. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezést ]E törvénynek  a sportról szóló 2004. évi I.
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011.  évi  CLXXV. törvény módosításáról szóló 2018. évi  ...  [törvény ]
törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 47. § (8) bekezdését a Módtv4. hatálybalépése
előtt kötött szerződésekből eredő jogviták esetében is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3)  [bekezdéséből]bekezdésből eredő kártalanítási igény – ha a  [polgári törvénykönyvről
szóló törvény ]Ptk. alapján egyéb okból még nem évült el – 2018. december 30. napján elévül. Az
elévülést kizárólag a (3) bekezdés szerinti bírósági eljárást megindító kereset benyújtása szakítja
meg, az elévülés egyéb okból való megszakításának vagy nyugvásának helye nincs.”

Indokolás

1. Lásd a T/712/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/712/2/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Lásd a T/712/2/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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