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2017. évi ..... törvény 

a sportegyesületek és sportvállalkozások működésének hatékonyabbá tétele érdekében
szükséges törvénymódosításokról

1. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

1. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  képviselői  megbízatás  –  a  (2)  és  (3)  bekezdésben  meghatározott  kivételekkel  –
összeegyeztethetetlen  minden  más  állami,  önkormányzati  és  gazdasági  tisztséggel  vagy
megbízatással. A képviselő a tudományos, egyetemi oktatói, főiskolai oktatói, művészeti, lektori,
szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve más keresőfoglalkozást
nem folytathat és egyéb tevékenységéért – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a
jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében
végzett  tevékenységet  kivéve  –  díjazást  nem  fogadhat  el.  A  képviselőnek  a  mezőgazdasági
őstermelőként folytatott tevékenysége nem minősül kereső foglalkozásnak vagy díjazás ellenében
folytatott egyéb tevékenységnek

(2) A képviselő nem lehet a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó országos sportági
szakszövetség elnökségének tagja, sportági szövetség elnökségének tagja, sportvállalkozás vezető
tisztségviselője,  sportegyesület  ügyintéző  szervének  tagja,  sportegyesület  jogi  személlyé
nyilvánított szakosztályának vezetője.

(3) A képviselő miniszterelnöki, miniszteri,  államtitkári,  kormánybiztosi,  miniszterelnöki biztosi,
miniszterelnöki  megbízotti  vagy  miniszteri  biztosi  tisztséget  láthat  el,  illetve  az  Országgyűlés
tisztségviselője lehet.

(4) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár képviselő nem lehet az Országgyűlés tisztségviselője és
országgyűlési bizottság tagja.”

2. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

2. §

(1)  A  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az állami vezető nem lehet a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó országos
sportági szakszövetség elnökségének tagja, sportági szövetség elnökségének tagja, sportvállalkozás
vezető  tisztségviselője,  sportegyesület  ügyintéző  szervének  tagja,  sportegyesület  jogi  személlyé
nyilvánított szakosztályának vezetője.”
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(2)  A  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A kormánybiztos nem lehet a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó országos
sportági szakszövetség elnökségének tagja, sportági szövetség elnökségének tagja, sportvállalkozás
vezető  tisztségviselője,  sportegyesület  ügyintéző  szervének  tagja,  sportegyesület  jogi  személlyé
nyilvánított szakosztályának vezetője.”

(3)  A  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A miniszterelnöki biztos nem lehet a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó
országos  sportági  szakszövetség  elnökségének  tagja,  sportági  szövetség  elnökségének  tagja,
sportvállalkozás vezető tisztségviselője,  sportegyesület  ügyintéző szervének tagja,  sportegyesület
jogi személlyé nyilvánított szakosztályának vezetője.”

(4)  A  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A miniszteri biztos nem lehet a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó országos
sportági szakszövetség elnökségének tagja, sportági szövetség elnökségének tagja, sportvállalkozás
vezető  tisztségviselője,  sportegyesület  ügyintéző  szervének  tagja,  sportegyesület  jogi  személlyé
nyilvánított szakosztályának vezetője.”

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi

CXXVI. törvény módosítása

3. §

A fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A kormánymegbízott  nem lehet  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény hatálya  alá  tartozó
országos  sportági  szakszövetség  elnökségének  tagja,  sportági  szövetség  elnökségének  tagja,
sportvállalkozás vezető tisztségviselője,  sportegyesület  ügyintéző szervének tagja,  sportegyesület
jogi személlyé nyilvánított szakosztályának vezetője.”

4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

4. §

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36. § (1) bekezdése a
következő j) ponttal egészül ki:
Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem
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folytathat  olyan  tevékenységet,  amely  a  feladatainak  ellátásához  szükséges  közbizalmat
megingathatja, továbbá nem lehet

„j)  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény hatálya  alá  tartozó  országos  sportági  szakszövetség
elnökségének  tagja,  sportági  szövetség  elnökségének  tagja,  sportvállalkozás  vezető
tisztségviselője,  sportegyesület  ügyintéző  szervének  tagja,  sportegyesület  jogi  személlyé
nyilvánított szakosztályának vezetője.”

5. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII.
törvény módosítása

5. §

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 8. §
(2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
Az európai parlamenti képviselő nem lehet továbbá

„n)  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény hatálya  alá  tartozó  országos  sportági  szakszövetség
elnökségének  tagja,  sportági  szövetség  elnökségének  tagja,  sportvállalkozás  vezető
tisztségviselője,  sportegyesület  ügyintéző  szervének  tagja,  sportegyesület  jogi  személlyé
nyilvánított szakosztályának vezetője.”

6. Hatályba léptető rendelkezés

6. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Hatályát  veszti  a  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 10. § (2) bekezdés e) pontja.
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Általános indokolás

Magyarországon az elmúlt 60 évben a hatalom a maga céljára felhasználta a sportot, ahelyett,
hogy  kiszolgálta  volna.  A  demokratikus  társadalmakban  a  sport  és  a  politikai  vezetés  –
hasonlóan a hatalmi ágak közötti megosztáshoz – élesen elkülönül egymástól.

A  sport  társadalom  fejlődése  és  az  egyenlő  versenyhelyzet  megteremtése  céljából
elengedhetetlen, hogy a politikai és a sport vezetői tisztségek Magyarországon is elkülönüljenek
egymástól.  Ezért  törvényben kell  kimondani  ezen tisztségek összeférhetetlenségét.  A törvény
ennek az alapját teremti meg.

Részletes indokolás

1-5. § 

Az általános  indokolásban megfogalmazott  jogpolitikai  célok  elérése  érdekében  szükséges  a
fenti törvények módosítása.

6. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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