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A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/5243. 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 2019. 03. 26. 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 rövidítések:
Civil tv.: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
Polgári Törvénykönyv: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Sport tv.: a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/5243/3/1.
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 meghatározott feladatokat lát
el és e törvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol, valamint  [amelyet]amely a
[Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  sportágának  hivatalos  nemzetközi  szövetségeként  ismer
el]GAISF-ba felvételre került, 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.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)

2



Módosítópont: T/5243/6/1.
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 meghatározott feladatokat lát
el és e törvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol, valamint amelyet a  GAISF
vagy 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.”

T/5243/6/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 4., 6., 7., 8. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/5243/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/A. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

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

„(4) A nemzetközi sportszövetségre – amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik – a Civil tv.
és  a  Polgári  Törvénykönyv  egyesületekre  vonatkozó szabályait  kell  megfelelően alkalmazni.  A
nemzetközi  sportszövetségre  e  törvény  rendelkezései  közül  kizárólag  a  19.  §  (1)-(7a)
bekezdéseinek, 35. §-ának, valamint a jelen alcím rendelkezései alkalmazandók.[ A nemzetközi
sportszövetség közvetlenül is részesíthető állami támogatásban.]”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/5243/6/2.
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, illetve a GAISF nemzetközi szövetségként elismer vagy
a 30/C. § (2) bekezdése szerinti szándéknyilatkozattal rendelkezik.”

T/5243/6/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 4., 6., 7., 8. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/5243/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

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

„(2) A nemzetközi sportszövetség nyilvántartásba vételére a [Budapest és a fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért  ]sportért  felelős miniszter  (a továbbiakban jelen alcím alkalmazásában:  miniszter)
támogató nyilatkozata (a továbbiakban: miniszteri  támogató nyilatkozat)  alapján kerülhet sor.  A
miniszteri  támogató  nyilatkozatot  mellékelni  kell  a  nemzetközi  sportszövetség  nyilvántartásba
vétele  iránti  kérelemhez.  A bíróság  a  nyilvántartásba  vételi  eljárásban  a  miniszteri  támogató
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nyilatkozat meglétét vizsgálja.”

T/5243/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
5., 9. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/5243/6/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/C. § (2) és (3) 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 vagy a GAISF szándéknyilatkozatát arról, hogy a nemzetközi
sportszövetséget a szándéknyilatkozat kiadását követő 180 napon belül a 30/A. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően külön nyilatkozatban el fogja ismerni.

(3)  Amennyiben  a  miniszteri  támogató  nyilatkozat  kiadására  a  (2)  bekezdés  szerinti
szándéknyilatkozat  alapján  került  sor,  az  ekként  nyilvántartásba  vett  nemzetközi  sportszövetség
köteles a Nemzetközi Olimpiai Bizottság  vagy a GAISF  30/A. § (6) bekezdése szerinti elismerő
nyilatkozatát a nyilvántartásba vételtől számított 180 napon belül a miniszter részére megküldeni.
Amennyiben az említett határidő eredménytelenül eltelik, a miniszter köteles erről a körülményről a
bíróságot  tájékoztatni.  A  bíróság  a  tájékoztatás  átvételét  követően  elrendeli  a  nemzetközi
sportszövetség nyilvántartásból való törlését.”

T/5243/6/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 4., 6., 7., 8. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen
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Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/5243/6/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/C. § (4) bekezdés b) pont
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
b)  a  jelen  30/C.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott,  Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság  vagy  a
GAISF által kiállított szándéknyilatkozat megfelelőségét

vizsgálja.”

T/5243/6/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 4., 6., 7., 8. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/5243/6/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Sport tv. 30/C. § (8) bekezdés a) pont
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  vagy a GAISF  általi,  a 30/A. § (1) bekezdésében foglalt
elismertséget,

vizsgálja.”

T/5243/6/1-5. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 4., 6., 7., 8. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Módosítópont: T/5243/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Sport tv. 79. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Sport tv. 79. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

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

T/5243/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
5., 9. 

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