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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésen megjelent 
képviselőtársakat. Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a jelenléti ív alapján az ülés 
határozatképes. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy ülésünk a belső televíziós rendszeren 
keresztül közvetítésre kerül.  

Elsőként a napirendről kell döntenünk. Ki az, aki egyetért a kiküldött napirendi 
javaslattal? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetértett a napirenddel, azt 
támogatta.  

A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/16366. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A napirend a játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/16366. számú 
törvényjavaslat, amely három képviselőtársunk önálló indítványa. Ennek a 
tárgysorozatba vételéről kell a mai ülésünkön dönteni. 

Az elfogadott napirendnek megfelelően megadom a szót az előterjesztők 
nevében jelen lévő dr. Salacz László képviselő úrnak. Kíván-e szólni pár mondatot ezzel 
kapcsolatban? (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Dr. Salacz László előterjesztése 

DR. SALACZ LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Köszöntöm a bizottság tagjait. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása a belső 
piaci szolgáltatásról szóló európai parlamenti és Európa tanácsi irányelveknek való 
megfelelés okán történik. Meghatározza azokat a fogalmakat, amelyek a 
játékosügynöki tevékenységgel kapcsolatosak: magát a játékosügynöki tevékenységet 
meghatározza, valamint meghatározza a játékosügynökséget és a játékosügynök 
fogalmát is. Eddig ezek nem voltak egzaktan meghatározva, így pontosan nem is 
lehetett megmondani, hogy ki szerepelhet játékosügynöki minőségben.  

Az egyes sportági szakszövetségek belső szabályzatai, illetve a kialakult 
gyakorlat határozzák meg a sporttevékenységgel foglalkozó játékosügynökök 
tevékenységét, az ezeknek a szakmai és etikai normáknak való megfelelést. Némelyik 
sportágban kialakult már ez a gyakorlat, valahol még nem alakult ki, és ennek 
megfelelően indokolt, hogy egységesen legyen szabályozva, és egy magasabb szintű 
jogszabályban, a sportról szóló törvényben legyen meghatározva. 

Az előterjesztés részletesen tartalmazza a jogszabály-módosítás előírásait. A 
legfontosabb, amit kiemelnék, hogy az egyes sportági szakszövetség 
játékosügynökséget alapíthat, és ezen a játékosügynökségen keresztül képviselheti az 
adott sportágban működő sportolók érdekeit.  

Kiemelném, hogy elegendő időt biztosít a jogszabály-módosítás a felkészülésre, 
hiszen a 2022. január 1-jétől létrejött igazolásokat és átigazolásokat kell e törvénynek 
megfeleltetni. Hangsúlyoznám azt is, hogy ez egy hiánypótló jellegű törvénymódosítás, 
és az európai uniós irányelveknek való megfelelést szolgálja. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság tagjai közül bárki hozzászólni? 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor most a javaslatról kell döntenünk.  

Ki az, aki támogatja a T/16366. számú, Kocsis Máté, Balla György, Bánki Erik és 
dr. Salacz László képviselők önálló indítványának tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 
9 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság támogatta.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen minden képviselőtársamnak a jelenlétet. Ezzel a napirendi 
pontunk és az ülés végére értünk. Köszönöm a részvételt. Holnap szintén lesz egy 
bizottsági ülés. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc) 

  Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


