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A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3371. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 11. 20. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Stv.: a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/3371/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - Stv. 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Az Stv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

T/3371/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
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Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/3371/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Stv. 3. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Stv. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/3371/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Stv. 64. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

27. §

Az Stv. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az olimpiai központok szakmai felügyeletét [a MOB és az MPB ]az azokat használó országos
sportági szakszövetségek közreműködésével a sportpolitikáért felelős miniszter látja el.”

T/3371/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/3371/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (1) bekezdés - Stv. 77. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

42. §

(1) Az Stv. 77. §-a a következő a) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„a) olimpiai esemény: a NOB, az Európai Olimpiai Bizottságok, valamint a Nemzeti Olimpiai
Bizottságok  Szövetsége  és  a  Nemzetközi  Sportszövetségek  Szövetsége  hatáskörébe  tartozó
nemzetközi sportesemény, így különösen a nyári és téli olimpiai játékok, a nyári és téli ifjúsági
olimpiai játékok, a nyári és téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválok, az Európa Játékok, a Strand
Világjátékok valamint a [Strand]Városi Világjátékok,”

T/3371/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/3371/3/2.
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
versenyengedély  kiadásának  feltételeiről  szóló  miniszteri  rendeletben  foglaltakra
figyelemmel –” szövegrész,
b) 79. § (2) bekezdés c) pontja.]

T/3371/3/1-3. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/3371/3/3.
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.

T/3371/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5., 6. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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