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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Stv. 3. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(8) A sportszövetség a versenyengedélyeket amatőr, hivatásos és vegyes versenyrendszerenként,
bajnoki osztályonként és nemenként, korcsoportonként, valamint - amennyiben az értelmezhető -
szakáganként elkülönítve, a kiadástól számított négy évig tartja nyilván. A [sportszövetség köteles
gondoskodni  arról,  hogy  a  ]versenyengedély  nyilvántartási  [száma]számának egyértelmű  és
egységes  [jelölésű  legyen]jelölését  a  nemzeti  sportinformációs  rendszer  biztosítja.  A
versenyengedély kiállítása érdekében kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai
célú  felhasználásra  –  személyazonosításra  alkalmatlan  módon  –  az  azt  igénylő  harmadik
személynek átadhatók.  A sportszövetség  jogosult  történeti,  tudományos  célból  a  sportoló  nevét,
születési idejét, képmását, állampolgárságát, sportszervezeteit és sporttevékenységével összefüggő
statisztikai adatait[, valamint a sportág népszerűsítése céljából] nyilvánosságra hozni. Bármely
más  célból  a  sportszövetség a  sportoló  [nevét  és  képmását  nyilvánosságra  hozni]személyes
adatait csak annak beleegyezésével használhatja fel.”

Indokolás 

A T/3371. számú törvényjavaslat korábbi rendelkezései értelmében valamennyi versenyengedély

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. 



az NSR segítségével kerül kiadásra. Az NSR működésére a sportszövetségeknek nincs befolyása,
annak  üzemeltetése  a  miniszter  feladata.  A törvényjavaslat  tehát  olyan  szereplőkre  terheli  a
versenyengedélyek  nyilvántartási  számára  vonatkozó  feladatok  felelősségét,  akik  csupán
felhasználókként kezelik azt az elektronikus felületet, ami éppen a nyilvántartás megfelelőségét
és egységességét hivatott biztosítani.

A  sportolók  személyes  adatainak  felhasználására  vonatkozó,  törvényjavaslatban  foglalt
módosítás ellentétes a jelenleg hatályos Ptk-val, illetve sérti a sportolók személyes adathoz – így
a  nevük  és  képmásuk  felhasználásához  –  fűződő  jogát.  A törvényjavaslat  szövege  szerint  a
sportszövetség a sportoló beleegyezése nélkül jogosulttá válna felhasználni a sportoló képmását
a  „sportág  népszerűsítésére”.  A sportág népszerűsítése nem meghatározott,  meglehetősen tág
felhasználást  tesz  lehetővé,  ami  sértheti  a  sportoló  személyhez  fűződő  jogát,  ezért  a  jelen
módosító  javaslatban  foglalt  korlátozás  törvénybe  iktatása  elengedhetetlen  a  későbbi  viták
megelőzése és a személyhez fűződő jogok védelme érdekében.

2


