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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  játékosügynöki  tevékenység  szabályozásával
összefüggésben  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  módosításáról szóló T/16366.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Sporttv. 11. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A sportról  szóló 2004.  évi  I.  törvény (a továbbiakban:  Sporttv.)  11.  § (1)  bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos sportoló igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos közvetítői jutalék, a (3)
bekezdés szerint a sportszövetségnek fizetendő hozzájárulások, a 37/D. § (2) [bekezdése szerint a
sportszövetségnek  fizetendő  ]bekezdés  szerinti  költségtérítés,  valamint  a  37/D.  §  (4)
[bekezdése]bekezdés szerinti  nevelési  hozzájárulás  kivételével  semmis  minden  olyan
megállapodás, amely a hivatásos sportolón, illetve a használati jogot ideiglenesen vagy véglegesen
átruházó  sportszervezeten  kívül  másnak  biztosít  részesedést  a  játékjog  használati  jogának
átruházásáért fizetett ellenértékből.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Sporttv. 37/B. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §



A Sporttv. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„37/B. §

(1)  A látvány-csapatsport  sportágban  kizárólag  olyan  játékosügynök,  illetve  játékosügynökség
folytathat játékosügynöki tevékenységet, aki vagy amely

b) a miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Sporttv. 37/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Sporttv. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„(3) Játékosügynöki tevékenységet játékosügynökként az folytathat, aki
a) büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
b) nem áll játékosügynöki tevékenységtől eltiltás hatálya alatt[, és].
[c) játékosügynökséggel jogviszonya áll fenn.]”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Sporttv. 37/B. § (6) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Sporttv. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„(6)  Az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  bejelentés  a  játékosügynökség  esetében  a  Szolgtv.-ben
foglaltakon túlmenően [tartalmazza:]tartalmazza”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Sporttv. 37/B. § (6) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Sporttv. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„(6)  Az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  bejelentés  a  játékosügynökség  esetében  a  Szolgtv.-ben
foglaltakon túlmenően tartalmazza:

c) az adószámát, a cégjegyzékszámát, és”
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Sporttv. 37/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Sporttv. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„37/C. §

(1)  A 37/B.  §  (2)  bekezdése  szerinti  országos  sportági  szakszövetség  sportágában  ellenőrzi  a
játékosügynöki tevékenység megkezdésére és folytatására, a játékosügynök és a játékosügynökség
működésére  vonatkozó  [szabályokat]szabályok  betartását,  és  eljár  [megsértésük  ]e  szabályok
megsértése esetén.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Sporttv. 37/C. § (2) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Sporttv. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„(2) A 37/B. § (2) bekezdése szerinti országos sportági szakszövetség a Szolgtv.-ben meghatározott
esetkörökön  túl  a  játékosügynökkel  és  a  játékosügynökséggel  szemben  –  a  közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény szerint –

a) közigazgatási bírság,
b) tevékenység végzésétől történő eltiltás

szankciót  [alkalmazhatja]alkalmazhat,  ha  a  játékosügynöki  tevékenység  megkezdésére  és
folytatására,  a  játékosügynök  és  a  játékosügynökség  működésére  vonatkozó
[szabályok]szabályokat megsérti.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Sporttv. 37/D. § (2) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Sporttv. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„(2) Ha
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a)  a  látvány-csapatsport  sportágban  működik  országos  sportági  szakszövetség  által  alapított
játékosügynökség,
b)  az  országos  sportági  szakszövetség  sportágába  tartozó,  a  28.  életévét  be  nem  töltött,
kormányrendeletben  meghatározott  sportszakmai  teljesítményt  elért  hivatásos  sportoló
igazolására, átigazolására kerül sor, és
c)  a  b)  pont  szerinti  igazolásra,  átigazolásra  nem  az  a)  pont  szerinti  játékosügynökség
közreműködésével kerül sor,

az  országos  sportági  szakszövetség  –  kormányrendeletben  meghatározott  eljárásrend  és  mérték
szerint – költségtérítésre tarthat igényt a b) pont szerinti igazolásban, átigazolásban közreműködő
játékosügynökségtől. Az országos sportági szakszövetség a költségtérítés összegét az utánpótlás-
nevelés támogatására, valamint a (4) bekezdésben meghatározott célra köteles fordítani.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Sporttv. 78/P. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Sporttv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/P. §-sal egészül ki:

„78/P. §

[E törvénynek a ]A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló
2004.  évi  I.  törvény  módosításáról  szóló  2021.  évi  …  törvénnyel  megállapított  37/D.  §  (2)
bekezdése[, a] és 37/D. § (4) bekezdés b) pontja a [2022. január 1-jét]2021. december 31-ét követő
igazolások, átigazolások esetében alkalmazandó.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A Sporttv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő [bt)-bu) ]bt) és bu) alponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés - Sporttv. 79. § (1) bekezdés b) pont bt) 
és bu) alpont
Módosítás jellege: módosítás

7. §
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(1) A Sporttv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő bt)-bu) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)

„bt)  a  [37/C.  §  szerinti  ellenőrzéssel  és  szankcionálással  összefüggő  szabályokat,  a
kiszabható bírság mértékét, a bírság megfizetése módjának részletes szabályait, a ]37/D. §
(2) [bekezdése ]bekezdés b) pontja szerinti sportszakmai teljesítményt, a 37/D. § (2) bekezdése
szerinti költségtérítés igénylésével  és mértékével  kapcsolatos szabályokat, valamint a 37/D. §
(4) bekezdése szerinti nevelési hozzájárulás mértékét,
bu)  a  játékosügynöki  tevékenység  megkezdésére  és  folytatására,  a  játékosügynök  és  a
játékosügynökség működésére  vonatkozó részletes  szabályokat,  valamint  a  [játékosügynöki
tevékenység  ellenőrzésének  ]37/C.  §  szerinti  ellenőrzéssel  és  szankcionálással  összefüggő
szabályokat, a kiszabható bírság mértékét, a bírság megfizetése módjának részletes szabályait.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Sporttv. 83. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Sporttv. a következő 83. §-sal egészül ki:

„83. §

[E törvénynek a ]A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló
2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi … törvénnyel megállapított [V/A. Fejezetének,
valamint 22. § (3b) bekezdésének ]22. § (3b) bekezdése és V/A. Fejezet tervezetének a belső piaci
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i  2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1)  [E  ]Ez  a  törvény a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.  december  12-i  2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2)  [E törvény ]A 2. és  a  4.  [§-ának ]§ tervezetének  a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006.
december 12-i  2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39.
cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
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Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás. 
2. Kodifikációs pontosítás. 
3. Kodifikációs pontosítás. 
4. Kodifikációs pontosítás. 
5. Kodifikációs pontosítás. 
6. Nyelvhelyességi pontosítás. 
7. Nyelvhelyességi pontosítás. 
8. Jogtechnikai pontosítás. 
9. Nyelvhelyességi módosítás, illetve a rendelkezésben megjelölt időpont pontosítása. 
10. Kodifikációs pontosítás. 
11. Kodifikációs pontosítás. 
12. Kodifikációs pontosítás. 
13. Kodifikációs pontosítás. 
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