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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - Stv. 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1)  A  versenyzőnek  –  a  versenyrendszerben,  bajnokságban  való  részvétel  feltételeként  –  a
sportszövetség által kiállított a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott, e törvényben -
az  amatőr  és  a  hivatásos  sportolói  versenyengedély  kiadásának  feltételeiről  szóló  miniszteri
rendeletben foglaltakra figyelemmel - meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben
vagy  versenyeken  való  részvételre  jogosító  sportolói  igazolvánnyal  (a  továbbiakban:
versenyengedély) kell rendelkeznie. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, egy
sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély kiadásának
nincsenek meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha
a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja
vagy a versenyengedélyt visszavonja.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Hatályát veszti az Stv.
a) 3.  §  (3)  bekezdés  nyitó  szövegrészében  az  „–  az  amatőr  és  a  hivatásos  sportolói

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



versenyengedély  kiadásának  feltételeiről  szóló  miniszteri  rendeletben  foglaltakra
figyelemmel –” szövegrész,
b) 79. § (2) bekezdés c) pontja.]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 40. §, a 41. §, a 44. § (1) bekezdése[, a 48. § (2)] bekezdése
2019. július 1-jén lép hatályba.

Indokolás 

A  T/3371.  számú  törvényjavaslat  szövegéből  kimarad  az  a  szó,  ami  alapján  jogosult  a
versenyengedélyek  kiadására.  A  jelenleg  hatályos  normaszöveg  ezen  jogszabályhelyen  ad
felhatalmazást  a  sportszövetségeknek  arra,  hogy  a  versenyengedélyeket  kiadják,  ezért  a
felhatalmazást  tartalmazó  szó  szövegben  történő  szerepeltetése  mind  grammatikailag,  mind
szakmailag indokolt.

A T/3371. számú törvényjavaslat kiiktatja a versenyengedélyek kiadásának szabályozási köréből
a miniszteri szintű jogalkotást. A módosító javaslat szövege szerint a versenyengedély kiadása
során  kizárólag  a  törvény  rendelkezéseinek  kell  megfelelni.  A  törvényben  foglalt,
versenyengedélyek kiadására vonatkozó szabályok azonban nem elég részletesek ahhoz, hogy
kizárólag azok alapján egységes jogalkalmazási gyakorlat alakuljon ki. Példaként említendő, ha
egy  külföldi  állampolgárságú  versenyző  kér  versenyengedélyt,  akkor  az  ő  esetében  milyen
szabályok  érvényesek.  Többek  között  erről  sem  rendelkezik  a  törvény.  A törvényi  szintű
szabályozásnak  nem  feladata,  hogy  technikai  jellegű,  vagy  adminisztratív  természetű
részletszabályokat  rögzítsen.  A versenyengedélyek  kiadásának,  nyilvántartásának,  az  abban
foglalt adatok esetleges módosításának és az ezekhez kapcsolódó adminisztratív eljárásának a
szabályai  nem  törvényi  szinten  szabályozandó  kérdések,  ezért  van  szükség  a  végrehajtási
rendeletek  megalkotására.  A miniszteri  szintű  jogalkotás  a  versenyengedélyek területén tehát
nem  elhagyható,  nem  kiváltható  a  törvény  általános,  nem  részletezett  szabályozásával.  A
miniszteri  szintű  szabályozást  indokolja  továbbá,  hogy  a  versenyengedélyek  kiadásával  és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok informatikai támogatására is hivatott NSR önmagában
nem alkalmas a feladat ellátására.
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