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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Kulturális bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  A sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény
módosításáról szóló  T/5243.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Sport tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„30/A. §

(1)  A nemzetközi  sportszövetség  olyan  sportszövetség,  amely  sportágában  nemzetközi  szinten
kizárólagos  jelleggel  az  e  törvényben,  valamint  [más  jogszabályokban  ]jogszabályban
meghatározott feladatokat lát el és e törvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol,
valamint  amelyet  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  sportágának  hivatalos  nemzetközi
szövetségeként ismer el, illetve amely sportszövetség ilyen elismerésre vonatkozóan a 30/C. § (2)
bekezdésben meghatározott  szándéknyilatkozattal  rendelkezik.  A nemzetközi  sportszövetség jogi
személy. A nemzetközi sportszövetség a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú
szervezetnek minősül.”



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Sport tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„(2) A nemzetközi sportszövetség  [alapvető tevékenysége ]feladat-  és  [célja lehet ]hatáskörében
különösen:

a)  biztosítja  a  szabályzatok  kiadásával  [biztosítani  ]a  sportág  nemzetközi  szintű  megfelelő
működését,
b) kialakítja és szervezi a sportág szabályaival összhangban [kialakítani és szervezni ]a sportág
nemzetközi versenyeit, [meghatározni]meghatározza a sportág nemzetközi versenynaptárát,
c)  [szervezni]szervezi a  sportág  részvételét  a  nemzetközi  sportkapcsolatokban,  [különösen  ]
ideértve a megfelelő kapcsolat kialakítását és fenntartását a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a
GAISF-fal, más nemzetközi sportszövetségekkel, egyéb nemzetközi szervezetekkel,
d)  [elősegíteni]elősegíti a  sportágához  tartozó  sportolók  részvételét  a  nemzetközi
sporteseményeken,
e) szolgáltatásokat nyújt tagjainak a létesítő okiratában és szabályzataiban meghatározott módon
[szolgáltatásokat  nyújtani  tagjainak,  közreműködni],  közreműködik a  tagok  közötti  viták
rendezésében,  [elősegíteni]elősegíti a  sportágában  működő  sportszakemberek  képzését  és
továbbképzését[;],
f) [az adott]elősegíti a sportág színvonalának [fejlesztése]fejlesztését és előmozdítja nemzetközi
[elismertségének előmozdítása;]elismertségét,
g)  [az  adott]gondoskodik  a sportág  edzésmódszereinek,  a  sportággal  kapcsolatban  folytatott
szakmai  tevékenységek  folyamatos  [fejlesztése]fejlesztéséről és  színvonalának
[javítása]javításáról.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/A. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Sport tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„(6) Csak olyan szervezet  kérheti  a nemzetközi  sportszövetségként  való nyilvántartásba vételét,
amelyet  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  sportágának  hivatalos  nemzetközi
[szövetségként]szövetségeként elismer vagy a 30/C. § (2) bekezdése szerinti szándéknyilatkozattal
rendelkezik.”
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Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Sport tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„(2) Eredeti alapítás esetén a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelemhez mellékelni
kell  a  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  szándéknyilatkozatát  arról,  hogy  a  nemzetközi
sportszövetséget a szándéknyilatkozat kiadását követő 180 napon belül a 30/A. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően külön nyilatkozatban sportágának hivatalos nemzetközi szövetségeként el
fogja ismerni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/C. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Sport tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„(4) Eredeti alapítás esetén a miniszter a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása során kizárólag
a) a 30/A. § (2) és (3) [bekezdéseiben]bekezdésében foglalt feltételek fennállását, valamint
b)  a  [jelen  30/C.  §  ](2)  [bekezdésében]bekezdésben meghatározott,  Nemzetközi  Olimpiai
Bizottság által kiállított szándéknyilatkozat megfelelőségét

vizsgálja.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/C. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Sport tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„(8)  Jogutódlásos  alapítás  esetén  a  miniszter  a  miniszteri  támogató  nyilatkozat  kiadása  során
kizárólag

a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság általi, a 30/A. § (1) bekezdésében foglalt elismertséget,
b) a 30/A. § (2) és (3) [bekezdéseiben]bekezdésében foglalt feltételek fennállását, valamint
c) a [30/C. § ](7) bekezdésben [említett]rögzített dokumentumok megfelelőségét

vizsgálja.”
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/E. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Sport tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„(2) Jogutódlásos alapítás esetén, amennyiben a létesítő okirat hivatalos nyelve valamely külföldi
nyelv,  nem  szükséges  magyar  nyelvű  létesítő  okiratot  készíteni,  azonban  a  nemzetközi
sportszövetség  nyilvántartásba  vétele  iránti  kérelemhez  mellékelni  kell  a  létesítő  okirat  hiteles
magyar  nyelvű  fordítását.  A létesítő  okiratnak  legkésőbb  a  bíróság  általi  nyilvántartásba  vétel
időpontjában –  [a 30/E. § ]az  (1)  [bekezdésének első mondatában írtak ]bekezdésben foglaltak
mellett – jogutódlásos alapítás esetén is meg kell felelnie legalább az alábbi feltételeknek:”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/E. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Sport tv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„(3) A létesítő okirat megfelel a (2) bekezdésben [említett]rögzített feltételeknek, ha a nemzetközi
sportszövetség  igazolja,  hogy a  létesítő  okiratát  a  (2)  bekezdésben  foglaltaknak  megfelelően  a
bírósági nyilvántartásba vételtől függő hatállyal módosította.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Sport tv. 79. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(3) Felhatalmazást kap a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, hogy
rendeletben  állapítsa  meg  a  30/B.  §  (2)  bekezdés  szerinti  kérelem formai  követelményeit  és  a
benyújtás módját, valamint a  miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes
szabályait.”

II. Rész
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Módosítópont sorszáma: 10.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § (2) bekezdés - Sport tv. 19. § (3) bekezdés 
nyitó szövegrész

…(2) [bekezdés]bekezdésben 
foglaltakra…

2. 2. § - Sport tv. 30/A. § (1) bekezdés
…(2) [bekezdésben]bekezdésében 
meghatározott…

3. 2. § - Sport tv. 30/A. § (4) bekezdés

…(1)-(7a) 
[bekezdéseinek]bekezdésének,… 
…jelen [alcím]alcímének 
rendelkezései…

4. 2. § - Sport tv. 30/A. § (7) bekezdés …a [reklám]reklám- és…

5. 2. § - Sport tv. 30/E. § (1) bekezdés d) pont … követelményektől;

6. 3. § - Sport tv. 77. § z) pont … [melynek]amelynek tagjai…

7. 4. § - Sport tv. 79. § (3) bekezdés …(2) [bekezdés]bekezdése szerinti…

Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítás. 
2. Jogtechnikai pontosítás. 
3. Kiegészítés a normavilágosság érdekében. 
4. Kiegészítés a normavilágosság érdekében. 
5. Jogtechnikai pontosítás. 
6. Jogtechnikai pontosítás. 
7. Kiegészítés a normavilágosság érdekében. 
8. Jogtechnikai pontosítás. 
9. Kiegészítés a normavilágosság érdekében. 
10. Nyelvhelyességi pontosítás
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