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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
módosításáról szóló  T/3371. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 1. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - Stv. 4. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Stv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nemzeti doppingellenes szervezet feladatait ellátó szervezet a doppingellenes tevékenység
szabályairól  szóló  kormányrendelet  szerinti  doppingellenes  tevékenysége  során  jogosult
Magyarország címerének és zászlajának használatára.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás



(2) Az Stv. 51. § (2) bekezdés l) és m) pontja helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések
lépnek:

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés - Stv. 51. § (2) bekezdés új m) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Stv. 51. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sportpolitikáért felelős miniszter:)

„m) meghatározza a támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerét (benchmark-rendszer)
és követelményeit, valamint egyedi, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti az attól
való eltérést,”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Stv. 51. § (2) bekezdése a következő [n) és o) ]n)-p) ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (3) bekezdés - Stv. 51. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Stv. 51. § (2) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A sportpolitikáért felelős miniszter:)

„o)  javaslatot  tesz  a  Kormány  részére  a  sportakadémiai  minősítés  megszerzése  és  a
sportakadémiai működés feltételeinek megállapítására[.],
p)  az államháztartásért  felelős  miniszter véleményének kikérésével javaslatot tesz a Kormány
részére  a  látvány-csapatsportok  támogatására  nyújtható  támogatási  keretösszegnek  a  látvány-
csapatsportágak közötti felosztása arányának megállapítására.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Stv. 56. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. §

Az Stv. 56. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A sportpolitikáért  felelős  miniszter  a  (3)  és  (4)  bekezdés  szerinti  személyes  adatokat  a
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támogatási  kérelem  [beérkezésétől  számított  tíz  évig,  vagy  –  ha  az  későbbi  –  a  támogatás
nyújtására  vonatkozóan  benyújtott  keresetet  elbíráló  peres  eljárásban  hozott  határozat
jogerőre  emelkedésének  ]beérkezését  követő  év  december  31.  napjáig  [kezelheti]kezeli,  ha  a
támogatási kérelem alapján nem kerül sor támogatás nyújtására.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

31. §

Az Stv. a 69/A. §-t követően a következő alcímmel és 69/B. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (1) bekezdés - Stv. 73. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

37. §

(1) Az Stv. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  szervező  az  általa,  valamint  az  utazó  sportszervezet  a  részvételével  szervezett
sportrendezvény  esetén  és  beléptető  rendszer  alkalmazásakor  köteles  [azon  személy  részére,
akinek ]a [beléptetését a 71. § (1a) bekezdése, 72. § (6) bekezdése vagy 72/A. § (5) bekezdése
alapján megtagadták, valamint a ]sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-
eladást  megtagadni,  valamint  megakadályozni,  hogy  a  sportrendezvényen  részt  vehessen  (a
továbbiakban együtt:  sportrendezvényen történő részvételből  való kizárás).  A sportrendezvényen
történő  részvételből  való  kizárás  lehetőségéről  a  szervező  a  sportlétesítményen  kívül  és  annak
területén  jól  látható  hirdetményben  köteles  tájékoztatást  adni,  amit  –  általános  szerződési
feltételként – magyar és angol nyelven is fel kell tüntetni.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (2) bekezdés - Stv. 73. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Stv. 73. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Az  utazó  sportszervezet  az  általa  szervezett  sportrendezvényen  történő  részvételből  való
kizárást  alkalmazhat  azon  személlyel  szemben,  [akinek  az  utazó  sportszervezet  részvételével
megtartott  sportrendezvényre  való  beléptetését  ]akit  a  [71.  §  (1a)  bekezdése,  72.  §  (6)
bekezdése  vagy  72/A.  §  (5)  bekezdése  alapján  megtagadták,  a  ]sportrendezvényről
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[eltávolították]eltávolítottak, vagy a (4) bekezdés szerinti esetben.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (2) bekezdés - Stv. 74. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Stv. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szabálysértési eljárás, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges
adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a szervező, utazó
sportszervezet  köteles  a  rendőrség  által  a  sportrendezvény  befejezését  követő  120  órán  belül
megtehető  felszólításban  megjelölt  ideig  megőrizni  a  sportesemény  biztosítása  során  rögzített
felvételeket.  A rendőrség  a  szervezőt,  a  rendezőt,  az  utazó  sportszervezetet  a  felvételeknek  a
felszólítást követő legfeljebb 60 napig történő tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra
vagy  az  (5)  bekezdés  szerinti  adatigénylésre  nem  kerül  sor,  a  szervező,  a  rendező,  az  utazó
sportszervezet a rögzített adatokat a rögzítést követő 120 óra elteltével megsemmisíti[, kivéve, ha
az (5) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy adatot igényel].”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - Stv. 76/F. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

Az Stv. 76/E. §-a és 76/F. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„76/F. §

(1) A sportszövetség és a sportszervezet adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe az
általa foglalkoztatott sportszakemberekről és adatszolgáltatásban közreműködő, valamint az állami
sportcélú  támogatások  tekintetében  érintett,  a  sportszervezettel  vagy  sportszövetséggel
jogviszonyban álló személyekről. Az adatszolgáltatás az érintett személy nevét, születési helyét és
idejét, képmását, társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja nevét, elektronikus levelezési címét,
valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések
jegyzékéről  rendelkező  kormányrendeletben  meghatározott  képesítések,  szakképzettség
megnevezését tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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43. §

Az Stv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő [78/J–78/L]78/J. §-sal és
78/K. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § - Stv. 78/L. §
Módosítás jellege: elhagyás

43. §

Az Stv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/J–78/L. §-sal egészül
ki:

„[78/L. §

A 4. § (3) bekezdése az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.]”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. §
Módosítás jellege: elhagyás

[50. §

E törvény  3.  §  (2)  bekezdése  az  Alaptörvény I)  cikk (4)  bekezdése  alapján sarkalatosnak
minősül.]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 15.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
4. § - Stv. 4/A. § (1) 
bekezdés

… nyújtása[,] mint…

2.
4. § - Stv. 4/A. § (2) 
bekezdés h) pont

…érdekében [rendelkezésre állási ]rendelkezésreállási 
helyére …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

3.
4. § - Stv. 4/A. § (3) 
bekezdés 9. pont

… [táplálék-kiegészítők]táplálékkiegészítők,…

4.
4. § - Stv. 4/A. § (3) 
bekezdés 14. pont

… nyálminta[,] vagy…

5.
4. § - Stv. 4/A. § (4) 
bekezdés a) pont

…érintett [a ]sportoló …

6.
4. § - Stv. 4/A. § (4) 
bekezdés d) pont

…doppingeljárásban [résztvevő ]részt vevő személy …

7.
6. § (1) bekezdés - Stv. 8. 
§ (1) bekezdés

… feltéve, hogy…

8.
6. § (2) bekezdés - Stv. 8. 
§ (2) bekezdés f) pont

… munkanapnál[,] vagy…

9.
8. § - Stv. 15/A. § (2) 
bekezdés

…sportakadémia [sportág-specifikus]sportágspecifikus,…

…a [tehetség-kiválasztásról, –
gondozásról]tehetségkiválasztásról, -gondozásról és [–
fejlesztésről]-fejlesztésről.…

10.
13. § (2) bekezdés - Stv. 
33. § (2) bekezdés d) pont

… [mely]amely a…

11.
18. § - Stv. 50. § (3) 
bekezdés d) pont

… [Paralimpia, Siketlimpia]paralimpia, siketlimpia és…

12.
25. § - Stv. 61. § (3) 
bekezdés

…számított [egy éves ]egyéves jogvesztő …

13.
32. § (1) bekezdés - Stv. 
70. § (3) bekezdés

…meghatározott [–megkülönböztető ]– megkülönböztető 
ruhát,…

14.
33. § (3) bekezdés - Stv. 
71. § (3) bekezdés

… feltéve, hogy…

15.
34. § (2) bekezdés - Stv. 
72. § (2a) bekezdés

…de a jegyértékesítés …

Indokolás

1. A módosítás arra irányul, hogy a nemzeti doppingellenes szervezet Magyarország címere mellett
a  zászló  használatára  is  jogosult  legyen  a  doppingellenes  tevékenység  szabályairól  szóló
kormányrendelet szerinti doppingellenes tevékenységével összefüggésben. 
2-3. Az Stv. értelmében a sportpolitikáért felelős miniszter meghatározza a támogatási rendszerek
minőségbiztosítási  rendszerét  (benchmark-rendszer)  és  követelményeit.  Figyelemmel  azonban  a
támogatási programok és célok sokféleségére, valamint a sportágak eltérő igényeire (lsd. például
sporteszközigények,  infrastruktúra  feltételek),  fontos  megteremteni  annak  lehetőségét,  hogy
különös  méltánylást  érdemlő,  indokolt  esetekben  ezen  eltérő  igények  érvényesülését  biztosítani
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lehessen.  A döntésre  a  benchmark-rendszert  megállapító,  és  a  támogatási  rendszerek  többségét
működtető,  a  fejezeti  kezelésű  előirányzatokkal  gazdálkodó  sportpolitikáért  felelős  miniszter
jogosult.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

4-5. A  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvénynek  az  egyes
adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú
módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvénnyel történő módosítása értelmében felhatalmazást
kap  a  Kormány,  hogy a  látvány-csapatsportok  támogatására  nyújtható  támogatási  keretösszeget
rendeletben állapítsa meg. A módosítás a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási
keretösszegnek a látvány-csapatsportágak közötti felosztási arányának megállapításáról rendelkezik.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

6. A módosítás  a  személyes  adatok kezelésének  időtartamát  rövidíti  le  abban  az  esetben,  ha  a
támogatási kérelem alapján nem kerül sor támogatás nyújtására. 
7. Jogtechnikai pontosítás. 
8-9. A módosítás a nem megfelelő tartalmú hivatkozás elhagyására irányul. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

10. A módosítás  a sportrendezvények kamerával  történő megfigyelése során rögzített  felvételek
tárolásának és megsemmisítésének szabályait pontosítja, egyértelműsíti. 
11. A módosítás  a  jogszabályra  történő  hivatkozást  pontosítja  az  Stv.-ben  foglalt,  vonatkozó
felhatalmazó rendelkezés alapján kiadott végrehajtási jogszabály címének megfelelően. 
12-14. A sarkalatos rendelkezés elhagyása esetére a Törvényjavaslat koherenciáját biztosító indok
alapján szükséges rendelkezés.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

15. Lásd a T/3371/5/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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