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2007. évi … törvény 
 

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 
 
 

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 2.§-a a következő (5) bekez-
déssel egészül ki: 
 
 „(5) A Magyar Köztársaság képviseletében annak címerét sportruházatán használhatja 
a nemzeti válogatott kerettag versenyző és a nemzeti válogatott csapat tagja, ha a sportszövet-
ség nemzetközi versenynaptárában szereplő versenyen, mérkőzésen vagy egyéb nemzetközi, 
illetőleg nemzetek közötti sportrendezvényen a Magyar Köztársaságot képviseli. A Magyar 
Köztársaság címerének országos sportküldöttség által történő használatát a sportpolitikáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) esetenként engedélyezi.” 
 
2. § (1) Az Stv. 3.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A versenyzőnek a sportszövetség által kiállított, e törvényben meghatározott felté-
teleknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sporto-
lói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie. A versenyengedély 
sportágtól függetlenül tartalmilag és formailag egységes, egységes formáját – a Fogyatékosok 
Nemzeti Sportkamarájával egyetértésben – a Nemzeti Sportkamara határozza meg. Ha a 
sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, egy sportágban egy versenyzőnek csak 
egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, 
valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan 
adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy a verseny-
engedélyt visszavonja.” 
 
(2) Az Stv. 3.§-ának (3) bekezdése és annak a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(3) Az egységes formájú versenyengedélyt a Nemzeti Sportkamarától, a fogyatéko-

sok sportja területén a Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájától igényelheti a sportszövetség, 
a Nemzeti Sportkamara, illetőleg a Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarája által meghatározott 
költségtérítés ellenében. A versenyengedély kiadására és visszavonására vonatkozó részletes 
szabályokat a sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani. A versenyengedély tartal-
mazza: 
a) a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét,”. 

 
(3) Az Stv. 3.§-a a következő (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki: 
 
 „(8) A sportszövetség a versenyengedélyeket a miniszter által vezetett minisztérium (a 
továbbiakban: minisztérium) által biztosított nyilvántartási rendszerben, amatőr, hivatásos és 
vegyes versenyrendszerenként, bajnoki osztályonként és korcsoportonként elkülönítve négy 
évig nyilvántartja. A sportszövetség köteles gondoskodni arról, hogy a versenyengedély nyil-
vántartási száma egyértelmű és egységes jelölésű legyen. A versenyengedély kiállítása érde-
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kében kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra – 
személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók. 
(9) A sportszövetség köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az an-
nak kiállításához felhasznált személyes adatoknak a személyes adatok védelméről és a közér-
dekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti kezeléséről.” 
 
3. § Az Stv. 4.§-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 „(1) A versenyző nem használhat és nem alkalmazhat vagy forgalmazhat – külön jog-
szabályban meghatározott és a nemzeti doppingellenes szervezet által honlapján, hatóanyag és 
gyógyszernév szerint magyar és latin nyelven alfabetikusan közzétett – tiltott teljesítményfo-
kozó szereket, készítményeket és módszereket. 
(2) A versenyző köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló 
vizsgálatnak (doppingvizsgálat). A doppingvizsgálat eredményeként megállapított pozitív 
vizsgálati eredményt, valamint a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsítását a 
versenyző nevének és sportágának megjelölésével a vizsgálatot végző szervezet nyilvánosság-
ra hozza azzal a megjegyzéssel, hogy doppingvétség megállapítására a külön jogszabályban 
foglaltak szerint, az ott megjelölt doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezet jogo-
sult.” 
 
4. § Az Stv. 5.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján, 
sportvállalkozás keretében pedig kizárólag sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola ta-
nulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet. A tanulói jogviszony 
szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti.” 
 
5. § Az Stv. 12.§-a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(5) A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből, vagy a sport-
szakember szakmai tevékenységből származó éves nettó átlagjövedelmének hathavi összegét 
nem haladhatja meg. Amatőr sportolóra vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevé-
kenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. A pénzbüntetés a (2) bekezdés c) 
pontjában, valamint a (3) és (4) bekezdésben meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is 
kiszabható, egyébként a fegyelmi büntetések együttesen nem alkalmazhatók.” 
 
6. § (1) Az Stv. 15.§-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [(2) A sportszervezetekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell:] 
„c) a versenyrendszerben és a pályázatokon való részvétel szempontjából, valamint az orszá-
gos sportági szakszövetségi, országos sportági szövetségi tagság tekintetében a sportiskolák-
ra.” 
 
(2) Az Stv. 15.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) A sportszervezetek külön jogszabályban foglaltak szerint adatokat szolgáltatnak 
az állami sportinformációs rendszernek.” 
 
7. § (1) Az Stv. 17.§-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 [A jogi személlyé nyilvánított szakosztály, illetve más szervezeti egység:] 
„b) nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakóhelyét a bíróság külön alszámon tartja 
nyilván.” 
 
(2) Az Stv. 17.§-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 17.§ 
a következő új (6) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre 
változik: 
 
 „(5) A sportegyesületre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. 
(6) A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 
sportegyesület a minisztérium által nyújtott sportcélú állami támogatás felhasználásával e 
törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően elszámolt, vagy a minisztérium igazolja, hogy a sportegyesület sportcélú állami 
támogatásban nem részesült.” 
 
8. § Az Stv. 18.§-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett 
főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szer-
vezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. 
(2) Sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági vagy részvénytársasági formában alapítha-
tó és működhet a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint.” 
 
9. § Az Stv. 19.§-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A sportszövetségre megfelelően alkalmazni kell a Cstv. szabályait. 
(6) A sportszövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 
sportszövetség a minisztérium által nyújtott sportcélú állami támogatás felhasználásával e 
törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően elszámolt vagy a minisztérium igazolja, hogy a sportszövetség sportcélú állami 
támogatásban nem részesült. 
(7) A sportszövetségek külön jogszabályban foglaltak szerint adatokat szolgáltatnak az állami 
sportinformációs rendszernek.” 
 
10. § Az Stv. 20.§-ának (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) önálló jogi személy, 
sportágában kizárólagos jelleggel az e törvényben, valamint más jogszabályokban meghatáro-
zott feladatokat lát el, és törvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol. 
(2) A szakszövetségnek kizárólag olyan sportszervezetek és sportiskolák lehetnek tagjai, ame-
lyek az adott sportág versenyrendszerében részt vesznek. A sportágban tevékenykedő sport-
szervezetek és sportiskolák felvétele a szakszövetségbe nem tagadható meg, ha a sportszerve-
zet és a sportiskola magára nézve kötelezőnek elfogadja a szakszövetség alapszabályát. 
(3) A szakszövetségre a Ptk. sportági országos szakszövetségre, valamint – amennyiben e 
törvény eltérően nem rendelkezik – az Et. társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályait meg-
felelően alkalmazni kell. Egy sportágban csak egy szakszövetség működhet. 
(4) Szakszövetség csak olyan sportágban hozható létre: 
a) amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág, vagy 
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b) amelyben a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szö-
vetségébe (GAISF). 
(5) Szakszövetségnek a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak olyan sportszövetség 
minősülhet, amelynek: 
a) legalább tizenöt, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja, 
b) legalább három éve folyamatosan, legalább 8 megyére kiterjedően versenyeket szervez, 
c) legalább kétszáz versenyző vesz részt a b) pontban említett versenyein.” 
 
11. § Az Stv. 21.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
21.§ a következő új (2) és (3) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (2) bekezdés számozása (4) 
bekezdésre változik: 
 
„(1) A szakszövetséget a Fővárosi Bíróság hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel külön 
jogi személy típusként veszi nyilvántartásba. A kérelmező a nyilvántartásba vételre vonatkozó 
kérelmét a minisztériumon keresztül nyújtja be. A minisztérium a kérelem kézhezvételétől 
számított 30 napon belül megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a 20. §-ban foglaltaknak. 
(2) A minisztérium 15 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt. A 
hiánypótlásra benyújtott iratokat a minisztérium 8 napon belül megvizsgálja. 
(3) A minisztérium a nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelem megküldésével egyidejűleg 
tájékoztatja a bíróságot arról, hogy véleménye szerint a kérelmező megfelel-e a 20.§-ban fog-
laltaknak. Véleményét a kérelmezőnek is megküldi.” 
 
12. § Az Stv. 22.§-ának (2) bekezdése a következő f) és g) pontokkal egészül ki: 
 
[A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályza-
taiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:] 
„f) elláthatja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, 
g) sportágában elláthat szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is.” 
 
13. § (1) Az Stv. 23.§-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
[A sportág rendeltetésszerű működése érdekében – a külön jogszabályokban előírt más sza-
bályzatok mellett – a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő szabályzatokat 
köteles megalkotni:] 
 
„b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a kiskorú verseny-
zők sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai és etikai előírásokat,”. 
 
(2) Az Stv. 23.§-ának (1) bekezdése a következő d)-g) ponttal egészül ki: 

 
[A sportág rendeltetésszerű működése érdekében – a külön jogszabályokban előírt más sza-
bályzatok mellett – a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő szabályzatokat 
köteles megalkotni:] 
„d) doppingszabályzat, 
e) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó sza-
bályzat, 
f) gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások e 
törvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
felhasználására vonatkozó előírásokat is, 
g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat.” 
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14. § (1) Az Stv. 25.§-a (3) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
 
„(3) Amennyiben a szakszövetség területi (regionális, megyei, kistérségi, városi stb.) szerve-
zeti egységeket hoz létre és ezeket jogi személynek nyilvánítja, a szakszövetség közgyűlése:” 
 
(2) Az Stv. 25.§-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A szakszövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége:] 
„b) nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakóhelyét a Fővárosi Bíróság külön alszámon 
tartja nyilván.” 
 
15. § Az Stv. a következő 26/A.§-sal egészül ki: 
 
„26/A. § (1) A miniszter kérelemre vagy hivatalból vizsgálhatja, hogy a szakszövetség alap-
szabályában és más szabályzataiban foglaltak megfelelnek-e az e törvényben, valamint az 
annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban a szakszövetségek szervezetére és mű-
ködésére meghatározott előírásoknak. 
(2) A szakszövetség – hivatalból induló vizsgálat esetén – a miniszter felhívásától számított 
nyolc napon belül a minisztérium rendelkezésére bocsátja alapszabályát és más, a felhívásban 
megjelölt szabályzatát. 
(3) A minisztérium a szabályzatok kézhezvételétől számított harminc napon belül tájékoztatja 
a szakszövetséget az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményéről. 
(4) Ha a miniszter jogszabálysértést állapít meg, harminc napos – jogszabálysértő alapszabály 
esetén negyvenöt napos – határidő tűzésével felhívja a szakszövetséget a jogsértés megszünte-
tésére. A szakszövetség a megadott határidőn belül a jogsértést megszünteti vagy egyet nem 
értéséről a minisztert tájékoztatja. 
(5) Ha a szakszövetség a jogsértést nem szüntette meg vagy a miniszter a szakszövetség (4) 
bekezdés szerinti tájékoztatásával nem ért egyet, a miniszter az ügyészség törvényességi fel-
ügyeleti eljárását kezdeményezi. 
 
16. § (1) Az Stv. 28.§-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A sportági szövetség az Et. alapján működő társadalmi szervezetek szövetsége, amelynek 
tagjai kizárólag sportszervezetek, sportiskolák lehetnek. Sportági szövetség országos jelleggel 
is működhet. Egy sportágban csak egy országos sportági szövetség működhet. 
(2) A szakszövetségnek az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott feladatait 
az országos sportági szövetség akkor láthatja el, ha nem felel meg a 20.§ (4) és (5) bekezdé-
sében meghatározott feltételeknek és: 
a) sportágában szakszövetség nem működik; 
b) sportágában legalább három földrészről, tizenöt tagországgal sportági nemzetközi szövet-
ség és legalább öt éve világ- vagy Európa-bajnoki versenyrendszer működik; 
c) a b) pont szerinti sportági szakszövetség tagja; 
d) legalább a sportágában tevékenykedő tizenöt sportszervezet taggal rendelkezik, és az e) 
pont szerinti versenyein évente legalább kétszáz versenyző vesz részt; 
e) legalább három éve nyolc megyére kiterjedően folyamatosan versenyeket szervez; 
f) szerepel az illetékes bíróság társadalmi szervezeti nyilvántartásában, és alapszabályán kívül 
rendelkezik az e törvényben és a külön jogszabályokban megállapított, a szakszövetségek 
részére kötelezővé tett szabályzatokkal.” 
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(2) Az Stv. 28.§-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
28.§ a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Az országos sportági szövetség közvetlenül is részesíthető állami támogatásban. 
(6) Ha a sportági szövetség a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő országos 
sportági szövetség, ezt a bírósági nyilvántartásban kifejezetten fel kell tüntetni. Az országos 
sportági szövetség bírósági nyilvántartásba vétele során az országos sportági szakszövetség 
bírósági nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 
(7) Az országos sportági szövetség megszűnése esetén a 27.§ (3) bekezdését megfelelően al-
kalmazni kell.” 
 
17. § Az Stv. 29.§-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A fogyatékosok országos sportszövetségeit megilletik és terhelik a szakszövetségekre e 
törvényben és más jogszabályokban meghatározott jogok és kötelezettségek.” 
 
18. § Az Stv. 30.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei a diák- és főiskolai-egyetemi sport 
versenyeinek (a továbbiakban együtt: diáksport verseny) szervezésére vagy az abban való 
közreműködésre létrehozott sportszövetségek. A diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszö-
vetsége országos jelleggel is működhet, ha tevékenysége legalább nyolc megyére kiterjed és 
legalább húsz jogi személy taggal rendelkezik.” 
 
19. § Az Stv. 33.§-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Nem vehet részt a versenyrendszerben (nem nevezhet a bajnokságba) a 32.§ (1) bekezdésé-
ben foglalt eseten túlmenően:] 

„a) az a sportvállalkozás, sportegyesület, sportszövetség, amellyel szemben csőd-, fel-
számolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban; 

b) az a sportegyesület, sportszövetség, amely elhatározta feloszlását, vagy amellyel 
szemben az ügyészség a sportegyesület, sportszövetség feloszlatására irányuló kérelmet nyúj-
tott be a bírósághoz,”. 

 
20. § Az Stv. 36.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A sporttevékenység vagy a sportversenyek (mérkőzések) televíziós, rádiós, valamint 
egyéb elektronikus-digitális technikákkal (pl. internet) történő közvetítésének, rögzítésének és 
ezek kereskedelmi célú hasznosításának engedélyezése vagyoni értékű jogot képez.” 
 
21. § Az Stv. 37.§-a (2) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelke-
zés lép: 

 
„(2) A vagyoni értékű jogok elvonásáért a 36.§ (4) bekezdésében megjelölt jogosultak részére 
a sportszövetségnek előre meghatározott és a közvetítési jog piaci értékével arányos ellenérté-
ket kell fizetnie. Az ellenérték megállapítása és az értékesítési szerződés megkötése előtt a 
sportszövetségnek ki kell kérnie az érintett sportszervezetek álláspontját. Ezt követően az el-
lenértéket a szabályzatban meghatározott módon úgy kell megállapítani, hogy az a sportág 
sajátosságainak megfelelően arányosan vegye figyelembe:” 
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22. § Az Stv. 38.§-ának (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 
 

[A MOB feladatai elsősorban:] 
„h) külön jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat az állami sportinformációs rend-
szer részére.”. 
 
23. § Az Stv. 40.§-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Nemzeti Sportkamara 
 
40. § (1) A Nemzeti Sportkamara az országos sportági szakszövetségek, az országos sportági 
szövetségek, az országos szabadidősport szövetségek, valamint az országos diák- és főiskolai-
egyetemi sportszövetségek önkéntes részvételével működő – a Kszt. szerinti közhasznúsági 
nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő – köztestület, 
amelyet a minisztérium tart nyilván. 

(2) Az országos sportági szakszövetségek, az országos sportági szövetségek, az országos 
szabadidősport szövetségek, valamint az országos diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetsé-
gek – a Nemzeti Sportkamara alapszabályának elfogadása esetén – alanyi jogon lehetnek tag-
jai a Nemzeti Sportkamarának. 

(3) A Nemzeti Sportkamara: 
a) képviseli tagjai közös érdekeit az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a MOB, a Fo-

gyatékosok Nemzeti Sportkamarája, a sportközalapítványok, és más társadalmi szervezetek 
előtt; 

b) összehangolja tagjai tevékenységét és versenyrendszerét, összeállítja az országos összesí-
tett versenynaptárt, valamint sportszakmai, gazdasági, jogi és egyéb szolgáltatásokat nyújt, és 
pályázatokat ír ki tagjai részére; 

c) együttműködik a minisztériummal, a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-bal és a Fogyatéko-
sok Nemzeti Sportkamarájával a magyar sport fejlesztése érdekében; 

d) véleményt nyilvánít sportpolitikai kérdésekben, kezdeményezi kormányzati intézkedések 
megtételét, véleményezi a sporttal kapcsolatos jogszabálytervezeteket; 

e) részt vesz a nem kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az Európai Nem 
Kormányzati Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO) tevékenységében; 

f) működteti a Sport Állandó Választottbíróságot; 
g) elsősorban a tagjai útján segíti az utánpótlás-nevelést, a versenysport eredményes műkö-

dését, a szabadidősport feltételrendszerének fejlesztését, valamint a diák és főiskolai-egyetemi 
sport fejlődését; 

h) együttműködik a minisztériummal az állami sportinformációs rendszer működtetésében, 
és külön jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat az állami sportinformációs rendszer 
részére; 

i) szervezi a GAISF világjátékokon való magyar részvételt és az arra való felkészülést; 
j) előmozdítja a tisztességes játék (fair play) szellemében való versenyzést, fellép a sport-

mozgalomra ható káros jelenségek ellen; 
k) a Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájával egyetértésben meghatározza a versenyenge-

dély sportágaktól függetlenül egységes formáját. 
(4) A Nemzeti Sportkamara feladatai a minisztérium költségvetési fejezetéből nyújtott 

sportcélú állami támogatásokkal összefüggésben – az e törvényben, valamint a külön jogsza-
bályban meghatározottak szerint – a következők: 
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a) a Nemzeti Sporttanácsban a tagságát képviselve közreműködik a magyar sport állami tá-
mogatásának elosztási arányaira vonatkozó javaslat kialakításában; 

b) a MOB-bal javaslatot dolgoz ki a versenysport és az utánpótlás-nevelés feladataira, vala-
mint a versenysport és az utánpótlás-nevelés pályázati úton történő támogatására szolgáló 
állami támogatás felhasználására; 

c) a Wesselényi Miklós Sportközalapítvánnyal és a Nemzeti Sporttanácsban a települési, il-
letve a területi önkormányzatok országos szövetségei által jelölt képviselőkkel közösen javas-
latot dolgoz ki a szabadidősport, a diáksport és a főiskolai-egyetemi sport feladataira, vala-
mint a szabadidősport, a diáksport és a főiskolai-egyetemi sport pályázati úton történő támo-
gatására szolgáló állami támogatás felhasználására; 

d) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatás tagjai közötti felosztásáról. 
(5) A Nemzeti Sportkamarában 

a) versenysportért és utánpótlás-nevelésért; 
b) szabadidősportért;  
c) diák és főiskolai-egyetemi sportért 
felelős önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységek (a továbbiakban: szakmai 

tagozat) működnek. A szakmai tagozatok mellett a Nemzeti Sportkamara közgyűlése – ha az 
alapszabály így rendelkezik – más szervezeti egységeket is jogi személyiséggel ruházhat fel.” 
 
24. § Az Stv. 42.§-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarája 

 
42.§ (1) A Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarája köztestület, amely a Kszt. szerinti köz-

hasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül. A 
Fogyatékosok Nemzeti Sportkamaráját a minisztérium tartja nyilván. 

(2) A Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájának alanyi jogon tagja lehetnek a fogyatékosok 
országos sportszövetségei, azok a szakszövetségek és országos sportági szövetségek, amelyek 
sportága szerepel a Paralimpia programjában vagy amelyek integrált versenyrendszert működ-
tetnek, továbbá amelyeknél az épek versenyrendszerében fogyatékos sportolók is részt vesz-
nek. 

(3) A Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájának feladatai elsősorban: 
a) képviseli a fogyatékosok sportjának érdekeit az állami szervek, a helyi önkormányzatok, 

a Nemzeti Sporttanács, a MOB, a Nemzeti Sportkamara, a sportközalapítványok és más tár-
sadalmi szervezetek előtt; 

b) összehangolja tagjai tevékenységét, továbbá sportszakmai, gazdasági, jogi és más szolgál-
tatásokat nyújt, pályázatokat ír ki tagjai részére; 

c) részt vesz a fogyatékosok nemzetközi sportszervezeteinek tevékenységében; 
d) véleményt nyilvánít sportpolitikai kérdésekben, kezdeményezi kormányzati intézkedések 

megtételét, véleményezi a sporttal kapcsolatos jogszabálytervezeteket; 
e) az érintett sportszövetségekkel együttműködve elősegíti és koordinálja a magyar sporto-

lóknak a speciális világjátékokon való részvételét; 
f) együttműködik a minisztériummal, a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-bal és a Nemzeti 

Sportkamarával a magyar sport fejlesztése érdekében; 
g) előmozdítja a tisztességes játék (fair play) szellemében való versenyzést, fellép a sport-

mozgalomra ható káros jelenségek ellen; 
h) részt vesz a versenyengedély sportágaktól függetlenül egységes formájának meghatározá-

sában; 
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i) külön jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat az állami sportinformációs rendszer 
részére. 

(4) A Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájának feladatai a minisztérium költségvetési feje-
zetéből nyújtott sportcélú állami támogatásokkal összefüggésben – az e törvényben és a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint – a következők: 

a) a Nemzeti Sporttanácsban a fogyatékosok sportját és a paralimpiai mozgalmat képviselve 
közreműködik a magyar sport állami támogatása elosztási arányaira vonatkozó javaslat kiala-
kításában; 

b) javaslatot dolgoz ki a fogyatékosok szabadidő- és versenysportjára vonatkozó feladatokra, 
valamint a fogyatékosok szabadidő- és versenysportja pályázati úton történő támogatására 
szolgáló állami támogatás felhasználására; 

c) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatás tagjai közötti felosztásáról. 
(5) A Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájában szakmai tagozatként működik 
a) a paralimpiai mozgalomért felelős; 
b) a fogyatékosok versenysportjáért felelős; 
c) a fogyatékosok szabadidősportjáért felelős 

önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység. A szakmai tagozatok mellett a Fo-
gyatékosok Nemzeti Sportkamarájának közgyűlése – ha az alapszabály így rendelkezik – más 
szervezeti egységeket is jogi személyiséggel ruházhat fel. 

(6) A Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájának a paralimpiai mozgalommal kapcsolatos – 
az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezeti egység útján ellátott – feladatai első-
sorban: 

a) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság alapszabályában és egyéb szabályzataiban a nemzeti 
paralimpiai bizottságok részére megállapított célkitűzések és feladatok végrehajtása; 

b) a szakszövetségekkel, sportszövetségekkel együttműködve a sportolók paralimpiai játé-
kokra történő felkészülésének és részvételének szakmai elősegítése, a paralimpiai mozgalom 
fejlesztése; 

c) a paralimpiai mozgalom érdekében a paralimpiai játékok jelképeinek védelme; 
d) a paralimpiai mozgalom eszményének jegyében az érintett ifjúság testi, erkölcsi és kultu-

rális nevelésének segítése, a tisztességes játék (fair play) szellemében való versenyzés támo-
gatása, fellépés a sportmozgalomra ható káros jelenségek ellen; 

e) közreműködés az olimpiai központok fejlesztésében és szakmai tevékenységének kidol-
gozásában. 
(7) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezeti egység – a Fogyatékosok Nemzeti 
Sportkamarája útján – kizárólagosan jogosult a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság előírásaival 
összhangban: 

a) a sportágak és a sportolók nevezésére a paralimpiai játékokra; 
b) a paralimpiai zászló, jelvény, jelmondat kereskedelmi vagy egyéb célú használatára, és 

ezek mások általi használatának, hasznosításának engedélyezésére.” 
 
25. § Az Stv. 44-46.§-a, valamint az azokat megelőző alcímek helyébe a következő rendelke-
zés lép: 
 

„A Nemzeti Sportkamarára és a Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájára vonatkozó közös 
rendelkezések 

 
44.§ (1) A Nemzeti Sportkamara, valamint a Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarája (a to-

vábbiakban együtt: sportkamarák) legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. A 
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sportkamarák alapszabálya lehetővé teheti, hogy az arányosság elvének betartásával egy tag-
szervezet több képviselőt is küldjön – tagsági jogokkal – a közgyűlésbe. 

(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 
b) az elnök, valamint az elnökség többi tagjának, a gazdálkodásért és pénzügyekért felelős 

alelnöknek, az ellenőrző testület elnökének és többi tagjának megválasztása, visszahívása; 
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi pénzügyi és 

szakmai terv, továbbá a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
d) minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
(3) A közgyűlés kétharmados többséggel meghozott döntése szükséges: 
a) új tag felvételéhez, és – az e törvényben foglalt eltéréssel – tag kizárásához; 
b) a rendelkezésére bocsátott állami támogatás és a megszerzett saját bevételek felhasználá-

sához. 
(4) A sportkamarák közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehet a miniszter, a MOB elnöke, 

valamint a másik sportkamara elnöke és alelnökei. 
(5) A sportkamarák törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. 
(6) A sportkamarák jogosultak a Magyar Köztársaság címerének és zászlajának használatá-

ra. 
 
45. § (1) A sportkamarák ügyintéző-képviselő szerve az elnökség, amelynek tagja büntetlen 

előéletű magyar állampolgár lehet. A sportkamarák elnökségének tagja nem lehet állami veze-
tő. 

(2) A sportkamarák gazdálkodását az ellenőrző testület mellett a közgyűlés által választott 
könyvvizsgáló is ellenőrzi. Az ellenőrző testület és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányá-
ban a közgyűlés az Sztv. szerinti beszámolóról és a közhasznúsági jelentésről nem dönthet. 

(3) Az állam évente – egymástól elkülönítve – hozzájárul a sportkamarák működési kiadása-
ihoz, amelyek emellett a tagdíjból és a tagok által nyújtott más hozzájárulásokból, szponzori 
és egyéb bevételekből gazdálkodik. A sportkamarák a tagdíjakból származó bevételeiknek az 
alapszabályban meghatározott részét átadják szakmai tagozataik részére azok működésének 
biztosítására. 
(4) A sportkamarák működésének részletes szabályait e törvény, valamint az egyéb jogsza-
bályok rendelkezéseinek figyelembevételével a közgyűlés által elfogadott alapszabály hatá-
rozza meg. 
 
46. § (1) A szakmai tagozatok létrehozásáról, feladat- és hatáskörükről – e törvény rendelke-
zéseinek megfelelően – a sportkamarák alapszabályában kell rendelkezni. 
(2) A sportkamara tagját a választása szerinti – tevékenysége alapján meghatározott – szakmai 
tagozatokba fel kell venni. 
(3) A szakmai tagozat elnöke a sportkamara alelnöke. 
(4) A szakmai tagozat 
a) kidolgozza a tevékenységi körére vonatkozó szakmai programját;  
b) javaslatot tesz a sportkamara részére a tevékenységének támogatására szolgáló állami tá-
mogatás felhasználására; 
c) használhatja a sportkamara „szakmai tagozata” elnevezést; 
d) megállapítja a szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat és megválasztja vezetőit; 
e) a sportkamara által rendelkezésére bocsátott tagdíj-bevétellel önállóan gazdálkodik; 
f) saját nevében szponzorálási szerződéseket és támogatási szerződést köthet, és az ebből 
származó bevételekkel önállóan rendelkezik. 
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(5) A szakmai tagozatok véleményezési és – saját szakmai területüket illető ügyekben – 
egyetértési joggal rendelkeznek, amely a kamarai állásfoglalások előkészítése során az érintett 
szakmai tagozattól nem vonható el, véleményüket a kamara állásfoglalásában képviselni köte-
les. 
(6) A jogi személy szervezeti egység kötelezettségeiért a sportkamara kezesi felelősséggel 
tartozik.” 
 
26. § Az Stv. 47.§-ának (1) bekezdése a következő új a) ponttal egészül ki és az eredeti a)-c) 
pont jelölése b)-d) pontra változik: 
 
[A Sport Állandó Választottbíróság az e törvényben megállapított eltérésekkel a 
választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény rendelkezései szerint jár el – a felek 
kölcsönös alávetési nyilatkozata alapján egyezség létrehozására törekedve – az alábbi sport-
tal kapcsolatos ügyekben:] 
 „a) a sportköztestületek, valamint a tagjaik közötti, sporttal kapcsolatos jogvitákban,”. 
 
27. § (1) Az Stv. 48.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány folyósítja a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, 
hozzájárul a sporttehetségekkel foglalkozó speciális közoktatási intézmények működéséhez és 
fejlesztéséhez, továbbá a szabadidősport állami támogatása keretében – pályázati rendszer 
útján – támogatást nyújthat sportegyesületeknek, szabadidősport szövetségeknek, valamint 
iskolai sportköröknek. Működési kiadásai nem haladhatják meg évente a központi költségve-
tésből folyósított támogatás öt százalékát.”. 

 
(2) Az Stv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriuma kilenc tagból áll, a tagok öt évre 
kapnak megbízást. A kuratórium két tagját a MOB, két tagját a Nemzeti Sportkamara, két 
tagját a Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarája, három tagját a miniszter javaslatára a minisz-
terelnök nevezi ki. A Mező Ferenc Sportközalapítvány kuratóriuma kilenc tagból áll, a tagok 
öt évre kapnak megbízást. A kuratórium tagjait a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi 
ki. A sportközalapítványok kuratóriumának tagja csak büntetlen előéletű magyar állampolgár 
lehet, továbbá nem lehet állami vezető.” 
 
(3) Az Stv. 48.§-a a következő (7)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(7) A sportközalapítványok a minisztérium honlapján közzéteszik alapító okirataikat, szerve-
zeti és működési szabályzataikat, valamint a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig 
közhasznúsági jelentésüket a tárgyévben támogatásban részesülő szervezetek körével és azok 
támogatásának összegével együtt, továbbá a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány a 
Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő személyek körét is. 
(8) A sportközalapítványok külön jogszabályban foglaltak szerint adatokat szolgáltatnak az 
állami sportinformációs rendszernek.” 
 
28. § (1) Az Stv. 49.§-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:] 

„c) elősegíti az egészséges életmód, a szabadidősport és a munkahelyi sport gyakorlá-
sa feltételeinek megteremtését;”. 
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(2) Az Stv. 49.§-ának i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:] 

„i) gondoskodik a kincstári vagyon részét képező, valamint az állam vállalkozói va-
gyonába tartozó sportlétesítmények fenntartásáról és rendeltetésszerű hasznosításáról;”. 
 
(3) Az Stv. 49.§-ának m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:] 

„m) támogatja az olimpiai és paralimpiai mozgalmat, a Magyar Köztársaság sportolói-
nak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának 
kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein;”. 
 
29. § (1) Az Stv. 51. §-a (2) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
 
„(2) A minisztérium:”. 
 
(2) Az Stv. 51. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[A minisztérium:] 

„i) programokat dolgoz ki a versenysport és az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok 
sportjának, a szabadidő-, a gyermek- és ifjúsági sportnak, a nők és a családok sportjának, a 
munkahelyi sportnak, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, a köz- és felsőok-
tatás sportjának, valamint a sportpiac fejlődésének a támogatására és e programokban elősegí-
ti az esélyegyenlőséget, továbbá a programok kidolgozását a népegészségügyi érdekek haté-
kony érvényesítése céljából az illetékes minisztériumokkal együttműködve végzi;”. 
 
30. § Az Stv. 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Tanács kialakítja álláspontját, és – a miniszter útján – tájékoztatja a Kormányt a spor-
tot érintő alapvető jogszabályok és stratégiai jelentőségű fejlesztési elképzelések tervezeteiről. 
A Tanács javaslatot dolgoz ki a sport állami támogatásának mértékére, az állami támogatás 
elosztásának elveire, arányaira és alapvető irányaira.”. 

 
31. § Az Stv. 53. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Tanács elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a jelölt ille-
tékes országgyűlési bizottság által történt meghallgatását követően. A Tanács társelnöke a 
miniszter.”. 

 
32. § Az Stv. 54. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Tanács adminisztratív és gazdálkodási feladatait a Tanácson belül működő Titkárság 
látja el. A Tanács működési költségeit a minisztérium költségvetési fejezetén belül elkülönít-
ve kell megállapítani.” 

 
33.§ (1) Az Stv. 55.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a Kt.-ben meghatározottak 
szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket 
és ellátja az állami sportinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatással összefüggő területi 
feladatokat.” 
 
(2) Az Stv. 55.§-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A megyei (fővárosi) önkormányzat az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszer-
vezési feladatai körében:] 
„c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, valamint az e körbe tar-
tozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok, a fogyatékosok sportjára, továbbá a szabadidősportra.” 
 
(3) Az Stv. 55.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) A települési önkormányzatok az (1) bekezdésben meghatározott sportfeladatok ellátásá-
ról többcélú kistérségi társulás keretei között is gondoskodhatnak. A sportfeladatokat ellátó 
többcélú kistérségi társulás sportcélú állami támogatásban részesíthető.” 
 
34. § Az Stv. 57.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Nem kaphat állami támogatást: 
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben végelszámolási, csőd- vagy felszámolási eljárás 
van folyamatban; 
b) az a sportszövetség vagy sportegyesület, amelynek működését a bíróság felfüggesztette, 
valamint amelynek megszüntetésére az Et. szerint eljárás van folyamatban; 
c) az a sportszövetség vagy sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint csődeljárás van 
folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás megindítása céljából ké-
relmet nyújtottak be és felszámolását ennek alapján a bíróság jogerősen elrendelte; 
d) az a sportszervezet, sportszövetség, sportköztestület, sportközalapítvány, amely nem tesz 
eleget az állami sportinformációs rendszer részére való adatszolgáltatási kötelezettségének; 
e) az a sportszervezet, sportszövetség, sportköztestület, amely nem teljesíti a külön jogszabály 
szerinti doppingellenes feladatait, 
f) az a sportszövetség, amely nem rendelkezik sportágára vonatkozóan stratégiai fejlesztési 
koncepcióval.” 
 
35.§ (1) Az Stv. 59.§-a (1) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
 
„(1) Harmincötödik életévének betöltését követő hónap 1. napjától kezdődően élete végéig 
olimpiai járadékra (a továbbiakban: járadék) jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar 
nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként:” 
 
(2) Az Stv. 59.§-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg 
az 59.§ a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának időpontjától kezdődően annak özve-
gye, ha magyar állampolgár, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, és az érmessel 
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annak házastársaként a halála időpontjában és legalább az azt megelőző hat hónapban közös 
háztartásban élt. 
(3) Élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának időpontjától – vagy 
amennyiben az korábbi időpont, a negyvenötödik életéve betöltését követő hónap 1. napjától 
– az érmes edzője, az érmes járadékra jogosultságának megállapítására tekintet nélkül. Az 
edző járadékra jogosult, ha magyar állampolgár és Magyarországon állandó lakóhellyel ren-
delkezik. 
(4) Edzői járadékra az a személy jogosult, aki a külön jogszabályban meghatározott és a szö-
vetség által az érmes felkészítéséhez előírt edzői képesítési szinttel rendelkezik és aki az ér-
mest a járadékra jogosultságát megalapozó versenyre a versenyt megelőzően közvetlenül, 
legalább egy évig folyamatosan felkészítette vagy a felkészítésben közreműködött. 
(5) Ha az érmes járadékra jogosító helyezését elveszíti, az érmes, edzője és özvegye járadékra 
való jogosultsága megszűnik. A járadékra való jogosultság megszűnését a minisztérium köz-
igazgatási hatósági eljárás keretében állapítja meg. 
(6) Érdemtelen az olimpiai járadékra az, akivel szemben a bíróság szándékos bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerős ítéletében szabadságvesztés büntetést szab ki, annak időtartama alatt. 
Az érdemtelenség időtartama alatt a jogosult olimpiai járadékban nem részesülhet. Az érdem-
telenség miatt vagy egyéb okból jogosulatlanul felvett olimpiai járadékot hatvan napon belül 
vissza kell fizetni.” 
 
36. § (1) Az Stv. 61.§-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(1) A járadékra jogosultságot és a járadékot a miniszter a jogosult kérelmére közigazgatási 
hatósági eljárás keretében, a jogosult részére kedvezően száz forintra kerekítve állapítja meg 
és gondoskodik annak havonta történő folyósításáról. A járadék fedezetét és a végrehajtás 
költségeit a minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani. 
(2) A miniszter olimpiai járadékkal kapcsolatos, közigazgatási hatósági eljárás keretében ho-
zott határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.” 
 
(2) Az Stv. 61.§-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[E törvény alkalmazásában:] 
„b) Sakkolimpiának minősülnek a FIDE tagszervezetei által a siketek és nagyothallók, vala-
mint a vakok és gyengénlátók számára 1984-től kezdődően megrendezett sakkolimpiák, va-
lamint a legalább 30 ország részvételével megtartott sportvilágesemények csapatszámai.” 
 
37. § Az Stv. 63.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A sportlétesítmény tulajdonosa külön jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat az 
állami sportinformációs rendszerbe.” 
 
38. § Az Stv. 70.§-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A rendezőnek e minőségében és személyében külsőleg azonosíthatónak kell lennie.” 
 
39. § (1) Az Stv. 77.§-a a következő új n) ponttal egészül ki, egyidejűleg az eredeti n)-r) pont 
jelölése o)-s) pontra változik: 
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[E törvény alkalmazásában:] 
„n) sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon 
kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendez-
vénynek minősül.” 
 
(2) Az Stv. 77.§-ának o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában:] 
„o) sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén 
tartózkodik annak időtartama alatt, a sportrendezvényt megelőzően vagy azt követően másfél 
órával bármely időpontban és időtartamban. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül.” 
 
(3) Az Stv. 77.§-ának p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában:] 
„p) sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a foglalkozások egységes 
osztályozási rendszeréről (FEOR) szóló 9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH közleménye szerinti 
sport foglalkozást folytat és a sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy 
polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten 
feladatot lát el. Sportszakember különösen az edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a ver-
senybíró, a sportorvos, a gyúró, valamint a sportszervezet és a sportszövetség ügyintéző és 
képviseleti szervének vezetője. A sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy az adott 
sportágban kik minősülnek további sportszakembernek.” 
 
40. § Az Stv. 79. §-a (2) bekezdésének b) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg] 
„b) a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók egységes követelményrendszerét.”. 

 
41. § (1) Ez a törvény 2008. október 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti: 
a) a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek 
a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21.§-a (1) bekezdésének e) pontja; 
b) az Stv. 41.§-a, 43.§-a és az azt megelőző alcímek, 55.§-a (3) bekezdésének e) pontja, a 78. 
§-ának (2), (4)-(6) és (8) bekezdései, 79. §-a (1) bekezdésének j) pontja; 
c) a Magyar Köztársaság címerének és állami zászlójának sportszervezetek által történő hasz-
nálatáról szóló 19/1989. (VII. 31.) MM rendelet; 
d) az Stv. 38. § (4) bekezdésében a „sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett” szöveg-
rész; 
e) az Stv. 50. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a „- a sportigazgatási szerv vezetője vélemé-
nyének kikérését követően tett –„ szövegrész; 
f) az Stv. 51. §-a (1) bekezdésében a „- a (3) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel – 
a sportigazgatási szerv útján” szövegrész; 
g) az Stv. 56. §-a (2) és (3) bekezdésében a „sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett” 
szövegrész; 
h) az Stv. 56. §-a (3) bekezdésében a „- a sportigazgatási szerv vezetője útján tett –„ szöveg-
rész. 
(2) A Kormány e törvény hatálybalépésétől számított kilencven napon belül módosítani köte-
les a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány és a Mező Ferenc Sportközalapítvány alapító 
okiratát. A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriumának tagjaira a jogosult szemé-
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lyek, szervezetek e törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül tesznek javasla-
tot. 
(3) E törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül az országos sportági szakszövet-
ség, az országos sportági szövetség, valamint a sportegyesület jogi személlyé nyilvánított 
szervezeti egysége köteles kezdeményezni abból a bírósági nyilvántartásból való törlését, 
amelyben mint önálló jogi személy társadalmi szervezet került nyilvántartásba vételre. 
(4) Az országos sportági szakszövetségek e törvény hatálybalépésétől számított harminc na-
pon belül kötelesek alapszabályukat e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani és 
megalkotni az e törvény szerinti szabályzatokat. 
(5) E törvény 2.§-ában foglalt rendelkezéseket a 2008. október 1. után kiadott versenyengedé-
lyekre kell alkalmazni. 
(6) E törvény rendelkezéseit a 2008. október 1. után megindult olimpiai járadékkal kapcsola-
tos eljárásokban kell alkalmazni. 
(7) A sportköztestületek elnökségeiben és sportközalapítványok kuratóriumaiban a nőtagok 
arányát 2009. június 30-ig legalább tizenöt százalékra kell emelni. 
 

42. § (1) A Nemzeti Sportkamarát a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Szabadidősport 
Szövetség hozza létre. A Nemzeti Sportkamara e törvény hatálybalépését követő 45 napon 
belül köteles alakuló közgyűlését megtartani, amelyen döntenie kell tagságáról, meg kell álla-
pítania az alapszabályát, elnökséget, ellenőrző testületet és tisztségviselőket kell választania, 
létre kell hoznia szakmai tagozatait, valamint kezdeményeznie kell nyilvántartásba vételét. A 
szakmai tagozatok első ülésükön megválasztják elnöküket és elfogadják a szervezetükre és 
működésükre vonatkozó szabályokat. 

(2) A Fogyatékosok Nemzeti Sportkamaráját a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyaté-
kosok Nemzeti Sportszövetsége hozza létre. A Fogyatékosok Nemzeti Sportkamara e törvény 
hatálybalépését követő 45 napon belül köteles alakuló közgyűlését megtartani, amelyen dön-
tenie kell tagságáról, meg kell állapítani az alapszabályát, elnökséget, ellenőrző testületet és 
tisztségviselőket kell választania, létre kell hoznia szakmai tagozatait, valamint kezdemé-
nyeznie kell nyilvántartásba vételét. A szakmai tagozatok első ülésükön megválasztják elnö-
küket és elfogadják a szervezetükre és működésükre vonatkozó szabályokat. 
(3) A Nemzeti Sportkamara a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Szabadidősport Szövet-
ség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarája pedig a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fo-
gyatékosok Nemzeti Sportszövetsége általános jogutódja. A Nemzeti Sportkamara nyilvántar-
tásba vételével megszűnik a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, 
amelyeket a minisztérium nyilvántartásából töröl. A Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájá-
nak nyilvántartásba vételével megszűnik a Magyar Paralimpiai Bizottság, és a Fogyatékosok 
Nemzeti Sportszövetsége, amelyeket a minisztérium nyilvántartásából töröl. 

 
43. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló 1991. évi IL. törvény 3.§-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában:] 

„a) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó 
szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az eu-
rópai részvénytársaság, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányválla-
lat, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, 
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyesülés, ideértve az 
európai gazdasági egyesülést is, a végrehajtói iroda, a sportegyesület, a sportszövetség, vala-
mint mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasá-
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gok, amelyek fő érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 
1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található;”. 
 
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2.§-ának (1) bekezdése a következő s) ponttal egé-
szül ki: 
 
[A többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat 
az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együtt-
működést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról:] 
„s) sportfeladatok.” 
 
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény 283/B.§-a a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 

„283/B. § (1) Aki az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártására, forgalomba 
hozatalára, kereskedelmére vonatkozó jogszabály előírásainak megszegésével teljesítményfo-
kozásra alkalmas szert az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, előállít, 
kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és öt évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő. 
(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés esetén bűntett miatt két 
évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűncselekményt 
 a) üzletszerűen, 
 b) bűnszövetségben 
követi el. 
(3) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, a (2) bekezdés szerint büntetendő, akinek 
az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekménye folytán tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személy használ fel teljesítményfokozásra alkalmas szert. 
(4) Az (1) bekezdés esetén nem büntethető aki, mielőtt a teljesítmény fokozására alkalmas 
szer országba behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele, előállítása, kínálása, 
átadása, forgalomba hozatala vagy azzal való kereskedelem a hatóság tudomására jutott volna, 
a tevékenységét a hatóság előtt felfedi, illetőleg az országba behozott, onnan kivitt, az ország 
területén átvitt, előállított, kínált, átadott, forgalomba hozott vagy a kereskedelemmel érintett 
teljesítményfokozásra alkalmas szert a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi az (1) bekezdésben 
meghatározott cselekményben részt vevő más személyek kilétének megállapítását. 
(5) E § alkalmazásában teljesítményfokozó szeren a sportbeli dopping elleni nemzetközi 
egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket 
meghatározó jegyzékben szereplő anabolikus szereket, hormonokat és rokonvegyületeiket, 
valamint az antiösztrogén szereket kell érteni.” 
 
44. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Stv. 

a) 22.§-a (1) bekezdésének f) pontjában a „Nemzeti Sportszövetség” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Sportkamara” szövegrész lép; 
 b) 28.§-ának (4) bekezdésében a „Nemzeti Sportszövetségbe” szövegrész helyébe a 
„Nemzeti Sportkamarába” szövegrész lép; 
 c) 38.§-ának (1) bekezdésében a „közhasznú társasági nyilvántartásba” szövegrész 
helyébe a „közhasznúsági nyilvántartásba” szövegrész lép; 
 d) 38.§-a (3) bekezdésének f) pontjában „a Magyar Paralimpiai Bizottsággal és a nem-
zeti sportszövetségekkel” szövegrész helyébe „a Nemzeti Sportkamarával és a Fogyatékosok 
Nemzeti Sportkamarájával” szövegrész lép; 
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 e) 38.§-a (4) bekezdésének b) pontjában a „Nemzeti Sportszövetséggel és a Sportegye-
sületek Országos Szövetségével” szövegrész helyébe a „Nemzeti Sportkamarával” szövegrész 
lép; 
 f) 39.§-ának (4) bekezdésében a „valamint a nemzeti sportszövetségek elnökei” szö-
vegrész helyébe „a Nemzeti Sportkamara elnöke, valamint a Fogyatékosok Nemzeti Sport-
kamarájának elnöke” szövegrész, a „sportigazgatási szerv vezetője” szövegrész helyébe a 
„miniszter” szövegrész lép; 
 g) 47.§-ának (6) bekezdésében a „Nemzeti Sportszövetség” szövegrész helyébe a 
„Nemzeti Sportkamara” szövegrész lép; 
 h) 47.§-ának (7) bekezdésében a „Nemzeti Sportszövetség” szövegrész helyébe a 
„Nemzeti Sportkamara” szövegrész lép; 
 i) 51.§-a (2) bekezdésének f) pontjában „az MPB-vel és a nemzeti sportszövetségek-
kel” szövegrész helyébe „a Nemzeti Sportkamarával és a Fogyatékosok Nemzeti Sportkama-
rájával” szövegrész lép; 
 j) 53.§-a (3) bekezdésének bevezető rendelkezésében a „tizennyolc” szövegrész helyé-
be a „tizenhat” szövegrész lép; 
 k) 53.§-a (3) bekezdésének b) pontjában „az MPB elnöke, a nemzeti sportszövetségek 
elnökei” szövegrész helyébe „a Nemzeti Sportkamara elnöke, a Fogyatékosok Nemzeti 
Sportkamarájának elnöke” szövegrész lép; 
 l) 58.§-ának (2) bekezdésében a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége” szövegrész 
helyébe a „Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarája” szövegrész lép; 
 m) 67.§-ának (5) bekezdésében a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége” szöveg-
rész helyébe a „Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarája” szövegrész lép; 

n) 57. §-a (4) bekezdésében a „sportigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „miniszté-
rium” szövegrész lép; 

o) 62. §-a (1) bekezdésében a „sportigazgatási szerv vezetőjének a miniszter útján tett” 
szövegrész helyébe a „miniszter” szövegrész lép; 

p) 64. §-a (1) és (3) bekezdésében a „sportigazgatási szerv” szövegrészek helyébe a 
„minisztérium” szövegrész lép; 

q) 64. §-a (2) bekezdésében a „sportigazgatási szerv vezetője” szövegrész helyébe a 
„miniszter” szövegrész lép; 

r) 64. §-a (4)-(6) bekezdésében a „sportigazgatási szerv vezetőjének” szövegrész he-
lyébe a „miniszter” szövegrész lép. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján elfogadta a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégi-
áról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozatot (a továbbiakban: Sportstratégia). A törvény-
módosítás célja a Sportstratégiában foglalt, törvényi szabályozást igénylő célkitűzések teljesí-
tése, valamint az Stv. hatálybalépése óta tapasztalt és jogszabály-módosítást igénylő jogal-
kalmazási, gyakorlati problémák rendezése. 
A módosítás célja továbbá a központi költségvetésből mind szervezetek, mind személyek ré-
szére nyújtott támogatások jogtalan igénybevételének megakadályozása, a szövetségi és köz-
testületi rendszer egyszerűsítése, további növekedésének lassítása, és a sport különböző terü-
letei (pl.: versenysport, szabadidősport, fogyatékosok sportja) együttműködésének ösztönzése. 

 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
Az 1. §-hoz 

 
A Javaslat a nemzeti válogatott kerettag, valamint a nemzeti válogatott csapattag amatőr és 
hivatásos sportolók számára teszi lehetővé, hogy a Magyar Köztársaság címerét sportruháza-
tukon használják, amennyiben a nemzetközi versenynaptárban szereplő versenyen, mérkőzé-
sen vagy egyéb nemzetközi, illetőleg nemzetek közötti sportrendezvényen a Magyar Köztár-
saságot képviselik. A rendelkezés azonban csupán az előző feltételnek megfelelő versenyzők 
számára teszi lehetővé a címerhasználatot, így a Magyar Köztársaság címerének országos 
sportküldöttség által történő használatát a Javaslat a miniszter vezetőjének eseti engedélyéhez 
köti. 
A Magyar Köztársaság címerének sportolók és sportszervezetek általi használatának szabálya-
it a Magyar Köztársaság címerének és állami zászlójának sportszervezetek által történő hasz-
nálatáról szóló 19/1989. (VII. 31.) MM rendelet tartalmazza, amely hatályon kívül helyezésre 
kerül, azonban a sportolók és sportszervezetek általi - a Magyar Köztársaság képviseletét je-
lentő - címerhasználat szabályozása továbbra is indokolt. 
 

A 2. §-hoz 
 

Az amatőr, illetve a hivatásos sportoló versenyzői jogállásának igazolására a Javaslat alapján 
továbbra is sportolói igazolvány, versenyengedély szolgál, amellyel mind az amatőr, mind a 
hivatásos sportolónak rendelkeznie kell, és amelyet a sportszövetség állít ki. A Javaslat egy-
ségesíti a különböző sportszövetségek nyilvántartási és versenyengedély-kiadási rendszerét, 
amelynek megvalósítása céljából a versenyengedély sportágtól függetlenül tartalmilag és 
formailag egységes, egységes formájának meghatározását a Nemzeti Sportkamara hatásköré-
be utalja. A versenyengedély visszavonása mellett a sportszövetség annak kiadását is megta-
gadhatja, ha az eddigi szabályozás alapján a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a 
jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá új rendelke-
zésként abban az esetben, ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri. A Nemzeti Sportkama-
rától, illetve fogyatékosok sportja területén a Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarájától igé-
nyelhető versenyengedély kötelező alkalmazásával egyértelmű, pontos és valós adatok nyer-
hetőek a kiadott versenyengedélyekkel kapcsolatban. Ez azért alapvető fontosságú, mert az 
állami támogatások mértékének megállapítása során egyik fő szempont a sportágban kiadott 
versenyengedélyek valós száma. A versenyengedély tartalma kiegészítésre került a sportoló 
képmásával. Az egységes formájú versenyengedély kiállítását a Nemzeti Sportkamara, vala-
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mint a Fogyatékosok Nemzeti Sportkamarája költségtérítéshez kötheti. A Javaslat rendelkezik 
a versenyengedélyek sportszövetségek általi nyilvántartási kötelezettségéről.  
 

A 3. §-hoz 
 

A sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet az 
UNESCO Doppingellenes Egyezményét hirdeti ki. Az Egyezmény – és ezzel a kormányren-
delet - mellékletét képezi a nemzetközi doppingellenes tevékenységben kiemelkedő szerepet 
betöltő World Anti-doping Agency (WADA, Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség) által 
kiadott és folyamatosan módosított (rendszerint bővített) doppinglista. Ez a doppinglista mára 
az egész világon a doppingellenőrzések alapja. A WADA által meghatározott doppinglista 
kötelezően alkalmazandó valamennyi nemzetközi sporteseményen, ezt a listát alkalmazza a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a nemzetközi sportszövetségek és így a nemzeti sportszövet-
ségek is. Hazánkban a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet is az 
előbb hivatkozott jogszabály részét képező listára, tulajdonképpen tehát a WADA tiltó listára 
utal, kiegészítve a listával összefüggő legfontosabb feladatot – a lista nyilvánosság számára 
történő hozzáférhetővé tételt - a NADO feladatait ellátó nemzeti doppingellenes szervezetre 
utalással. A nemzetközi követelményekkel való összhang megteremtése, valamint az egyér-
telmű jogalkalmazás érdekében szükséges a Javaslat szerint meghatározott módon a dopping-
lista nyilvánosságával összefüggő kérdések szabályozása. 
A doppingellenes tevékenységben is fontos a visszatartás, az elrettentés, valamint a nyilvá-
nosság tájékoztatása arról, hogy mely sportoló alkalmaz tiltott szereket, módszereket, illetve 
tanúsít tiltott, sportszerűtlen magatartást. Az egyértelmű tájékoztatással elkerülhető a dop-
pingvétségek eltitkolása és büntetlenül hagyása, másrészt a dezinformálás. Emellett szükséges 
azonban arra is felhívni a figyelmet, hogy a pozitív analitikai eredmény, valamint a dopping-
vétséget megalapozó magatartás önmagában nem jelenti doppingvétség automatikus megálla-
pítását, arra – a külön jogszabályban meghatározott anyagi és eljárási szabályok alkalmazásá-
val – a külön jogszabályban meghatározott szerv jogosult. A legtöbb szövetség részesül álla-
mi támogatásban, így az állampolgárokat is megilleti az az információ, hogy mely versenyző 
készül fel, sportol meg nem engedett eszközökkel, módon. 
 

A 4. §-hoz 
 

Az amatőr sportoló sportegyesülettel fennálló tagsági jogviszonyát a sportiskolák esetén az 
iskolával fennálló tanulói jogviszony helyettesítheti, ezért a sportiskola tanulója tanulói jogvi-
szonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet. Az iskolai sportkörökkel fennálló tagság 
keletkeztette amatőr sportolói jogviszony azonban - az iskolai sportkör jogi személyiségének 
hiánya miatt - kikerül a szabályozási körből. A sportiskola tanulójaként amatőr sportoló ver-
senyengedélyének érvényességét nem érinti ugyanakkor tanulói jogviszonyának szünetelése, 
ugyanis a Kt. 69. §-ának (5) bekezdése értelmében a tanulónak a tanulói jogviszony szünete-
lése alatt is joga, hogy látogassa az iskola létesítményeit, tájékoztatást kapjon az őt érintő kér-
désekben, kérje átvételét másik iskolába. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait — ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik — a tanulói jogviszony szünetelése alatt is gyakorolhat-
ja. 

 
Az 5. §-hoz 

 
A hivatásos sportolóra, illetve a sportszakemberre fegyelmi büntetésként kiszabott pénzbünte-
tés mértékének a hivatásos sportoló sporttevékenységből, illetve a sportszakember szakmai 
tevékenységből származó éves nettó átlagjövedelméhez történő viszonyítása a rendelkezés 
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pontosítását és ezáltal a jogbiztonságot, az egyértelmű jogértelmezést és jogalkalmazást szol-
gálja. 
 

A 6. §-hoz 
 
A sportiskolák a törvény által az eddigiekben is szabályozott, versenyrendszerben és a pályá-
zatokon való részvétel mellett a jövőben az országos sportági szakszövetségi, országos sport-
ági szövetségi tagság tekintetében is a sportszervezetekkel (sportegyesületek, sportvállalkozá-
sok) azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Az iskolai sportkör – jogi személyi-
ségének hiánya miatt – azonban kikerül a szabályozási körből. A Javaslat az egyértelmű jog-
alkalmazás érdekében az egyes szervezeteknél (így a sportszervezetek esetében is) külön is 
feltünteti, hogy azok a külön jogszabályban foglaltak szerint adatokat szolgáltatnak az állami 
sportinformációs rendszer részére. 
 

A 7. §-hoz 
 
A sportegyesületek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeinek a bírósági nyilván-
tartásban szereplő adatköre pontosításának célja a jogalkalmazás segítése, könnyítése, össz-
hangban a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 
8.) IM rendelet rendelkezéseivel. 
A módosítást továbbá a hivatkozott törvény címének változása is indokolja. 
Az állami támogatással való felelős gazdálkodást szolgálja - a sportegyesületeknek a Csődtv. 
hatálya alá tartozása mellett - az az új rendelkezés, amely értelmében a sportegyesületnek a 
bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a sportegyesület a minisztérium 
által nyújtott sportcélú állami támogatás felhasználásával a sportról szóló törvényben, vala-
mint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
elszámolt, vagy a minisztérium igazolja, hogy a sportegyesület sportcélú állami támogatásban 
nem részesült. 
 

A 8. §-hoz 
 

A módosításra kerülő rendelkezésekben hivatkozott törvények címe, illetve száma változott, 
ezért a hivatkozás pontosítása szükséges. 
 

A 9. §-hoz 
 

Az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályszerűségét segíti, illetve a sport 
területén működő társadalmi szervezetek felelős gazdálkodását követeli meg, hogy a sport-
egyesületek mellett a módosítás eredményeként a sportszövetségekkel szemben is lefolytatha-
tó csőd-, illetve felszámolási eljárás, továbbá, hogy a megszűnésük előtt a minisztériumtól 
kapott állami sportcélú támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolniuk. A 
módosítással a sportegyesületek mellett az egyes sportszövetségek vonatkozásában is biztosí-
tottá válna a hitelezők jogvédelme, hiszen kellő jogalap állna rendelkezésükre ahhoz, hogy 
követeléseiket a felelőtlen gazdálkodást folytató sportszövetségekkel szemben is érvényesít-
sék. A sportszövetségek ma már nem csupán a szűken vett sporttevékenységet szervező, va-
lamint egészségmegőrző feladatokat látnak el, hanem sok esetben komoly gazdasági tevé-
kenységet is végeznek, amelynek során napi működésükkel is összefüggő üzleti szerződéseket 
is kötnek, továbbá szakmai programjaikhoz, működésükhöz sok esetben állami sportcélú tá-
mogatásban is részesülnek. Jelen szerződések teljesítéséhez a hitelezőknek gazdasági érdeke 
is fűződik. A módosítás a sportszövetségek megfontolt gazdálkodását hivatott erősíteni, hi-
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szen a szerződések teljesítési garanciáját jelenti a csőd-, illetve felszámolási eljárás megindí-
tásának lehetősége. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 
hatálya a sportegyesületek és a sportvállalkozások mellett a jövőben kiterjed a sportszövetsé-
gekre is, amelybe beletartoznak az országos sportági szakszövetségek, valamint az országos 
sportági szövetségek is. 
A Javaslat az egyértelmű jogalkalmazás érdekében az egyes szervezeteknél (így a sportszö-
vetségek esetében is) külön is feltünteti, hogy azok adatokat szolgáltatnak az állami sportin-
formációs rendszer részére. 
 

A 10-11. §-hoz 
 

Az Stv. 20. § (1) bekezdése módosításának célja a jogalkalmazás és az egyértelmű jogértel-
mezés könnyítése, segítése. 
Az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a sportiskolák részt vehetnek a versenyrend-
szerekben, ez indokolja, hogy ebben az esetben a szakszövetségnek is tagjai lehessenek, részt 
vehessenek a sportág működtetésében, a szakszövetség döntéshozatalában. A sportiskolák 
szakszövetségi tagságával javulhat az utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
érdekek képviselete is. 
Az utóbbi években megfigyelhető tendencia, hogy számos társadalmi szervezet szakszövetsé-
gi jogállást szerez, annak ellenére, hogy adott esetben akár nem sporttevékenységet gyakorol-
nak, illetve az nem tekinthető önálló sportágnak egy már meglévő szakszövetség sportága 
mellett. Figyelemmel arra, hogy a szakszövetségek egy adott sportág tekintetében jelentős, 
törvényben biztosított kizárólagos jogosítványokkal rendelkeznek, illetve rendszeresen - mű-
ködési célokra is - állami támogatásban részesülnek, ezért a szakszövetséggé válás feltételei-
nek szigorítása indokolt. 
Továbbá indokolt, hogy a minisztérium a szakszövetségi jogállás megszerzésére irányuló eljá-
rásban részt vehessen és a kérelmező szervezetnek a szakszövetséggé váláshoz szükséges jel-
lemzőit sportszakmai szempontból vizsgálhassa. Az eljárási szabályok a közbenső, párhuza-
mos intézkedések lehetőség szerinti megszüntetését is szolgálják, a kérelmet – akár támogató, 
akár elutasító véleményével – a minisztérium továbbítja az illetékes bíróságnak, amelyről a 
kérelmezőt is tájékoztatja. Ezáltal sem a bíróságnak, sem a kérelmezőnek nem kell – a rendes 
eljáráson kívül - további kérelmeket, igazolásokat beszereznie. 
 

A 12. §-hoz 
 

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia célul tűzte ki a sportági integrációt, azaz a sportág épek 
és fogyatékos személyek részére történő, egy szervezeten belüli működtetését. Ez a javítja az 
esélyegyenlőséget és szándékaink szerint a fogyatékosok sportja (anyagi és fizikai) feltételei-
nek javulását is eredményezi. 
A szakszövetség anyagi, létesítménybeli és szaktudásbeli háttere alapján, figyelemmel széles-
körű tagságára, alkalmas lehet a sportág szabadidősport-területének szervezésére is, amely 
egyrészt szervezettebb kereteket biztosít, másrészt a szakszövetség szakmai háttere a szabad-
idősport fejlődését is segíti. Emellett a szakszövetség megfelelő sportolási lehetőséget bizto-
síthat azoknak a sportolóknak is, akik már vagy még nem kívánnak versenyszerűen sportolni. 

 
A 13. §-hoz 

 
Az Stv. meghatározza azokat a legfontosabb, alapvető szabályzatokat, amelyek megalkotása a 
szakszövetségek számára kötelező. A Javaslat ezek mellett új szabályzatok megalkotását, va-
lamint a meglévők kiegészítését írja elő. A versenyszabályzatnak a Javaslat alapján ki kell 
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egészülnie a kiskorú versenyzők sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai 
és etikai előírásokkal. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a versenyrendszerben jelenleg nagy 
számban részt vevő kiskorú személyek fokozottabb érdekvédelme szabályzati formában, köte-
lező jelleggel valósuljon meg, és megsértése jogi, valamint sportfegyelmi következményeket 
vonhasson maga után. A doppingellenes szabályzat a szövetség által kötelezően ellátandó 
doppingellenes feladatok egyértelmű meghatározását szolgálja. A sportrendezvény biztonsá-
gos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat a sportrendezvények bizto-
sításával kapcsolatos feladat- és hatáskörök, felelősségi rendszer egyértelmű megállapítását 
szolgálja, a felelősség-telepítés pontosítása, valamint a szervezők kötelezettségeinek a szövet-
ségen belüli egységesítése és részletezése érdekében. A gazdálkodási, pénzügyi szabályzat - 
amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások Stv., valamint az államháztartás működé-
sére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat is – a szak-
szövetségek felelős gazdálkodását hivatott szolgálni, különös tekintettel az állami sportcélú 
támogatásokkal való megfontolt, jogszerű gazdálkodásra. A sportszakemberek képesítési kö-
vetelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat a sportágban tevékeny sportszakemberek 
szakmai felkészültségére, képzettségére tartalmaz kötelező előírásokat, amely a sportág fejlő-
dése, valamint a sportolók védelme érdekében különösen indokolt. 
 

A 14. §-hoz 
 

A szakszövetség területi szervezeti egységeként – az egyéb területi szintek mellett - kistérségi 
szintet is létrehozhat. A szakszövetségek jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységének 
bírósági nyilvántartásban szereplő adatai pontosításának célja a jogalkalmazás segítése, köny-
nyítése, összhangban a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 
6/1989. (VI. 8.) IM rendelet rendelkezéseivel. 
 

A 15. §-hoz 
 

A Javaslat a gyakorlatban évek óta hasonló keretek működő rendszert szabályoz azzal, hogy a 
miniszter részére lehetővé teszi, hogy kérelemre vagy hivatalból megvizsgálhassa, hogy a 
szakszövetség alapszabályában és más szabályzataiban foglaltak megfelelnek-e az e törvény-
nek, valamint a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szakszövetségek szerve-
zetére és működésére vonatkozó előírásainak. Figyelemmel arra, hogy a szakszövetségek 
sportágukban kizárólagos jelleggel, törvényben biztosított jogosítványokat gyakorolnak, jog-
szerű működésükhöz különösen fontos sportszakmai érdek fűződik. A Javaslat a szakszövet-
ségek jogszabályoknak megfelelő működését hivatott segíteni a minisztérium javaslatai útján, 
az ügyészség által ellátott törvényességi felügyeleti jogkör változatlanul hagyásával. A Javas-
lat részletes eljárási szabályokat határoz meg a miniszter részére, továbbá lehetővé teszi, hogy 
az ügyészség törvényességi felügyeleti eljárását kezdeményezze, ha a szakszövetség a jogsér-
tést nem szüntette meg, illetve a szakszövetség tájékoztatásával nem ért egyet. 
 

A 16. §-hoz 
 

Az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a sportiskola részt vehet a versenyrendsze-
rekben, ez indokolja, hogy ebben az esetben a sportági szövetségnek is tagja lehessen, részt 
vehessen a sportág működtetésében, a sportági szövetség döntéshozatalában. A sportiskolák 
sportági szövetségi tagságával javulhat az utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
érdekek képviselete. 
Az utóbbi években megfigyelhető tendencia, hogy számos társadalmi szervezet országos 
sportági szövetségi jogállást szerez, annak ellenére, hogy adott esetben akár nem is sporttevé-
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kenységet gyakorolnak, illetve az nem tekinthető önálló sportágnak, egy már meglévő szak-
szövetség, országos sportági szövetség sportága mellett. Emellett az országos sportági szövet-
ség egy adott sportág tekintetében jelentős, törvényben biztosított jogosítványokkal rendelke-
zik, illetve - működési célokra is - állami támogatásban részesül. Mindezekre figyelemmel az 
országos sportági szövetséggé válás feltételeinek szigorítása indokolt. Továbbá indokolt, 
hogy– ahogy a szakszövetségek esetében is - a minisztérium az országos sportági szövetségi 
jogállás megszerzésére irányuló eljárásban részt vehessen és a kérelmező szervezetnek az 
országos sportági szövetséggé váláshoz szükséges jellemzőit sportszakmai szempontból vizs-
gálhassa. Az eljárási szabályok a közbenső, párhuzamos intézkedések lehetőség szerinti meg-
szüntetését is szolgálják, a kérelmet – akár támogató, akár elutasító véleményével – a minisz-
térium továbbítja az illetékes bíróságnak, amelyről a kérelmezőt is tájékoztatja. Ezáltal sem a 
bíróságnak, sem a kérelmezőnek nem kell – a rendes eljáráson kívül - további kérelmeket, 
igazolásokat beszereznie. 
A Javaslat rendelkezik továbbá arról, hogy a megszűnő országos sportági szövetség vagyona 
is sportcélokat szolgálhasson, a szövetség sportköztestületén vagy az államon keresztül. 
 

A 17. §-hoz 
 

A fogyatékosok országos sportszövetségeit a korábbi szabályozással szemben nem csupán a 
szakszövetségek jogosítványai illetik meg, hanem egyúttal terhelik a szakszövetségekre az 
Stv-ben és más jogszabályokban meghatározott kötelezettségek is. A Javaslat alapján a fogya-
tékosok országos sportszövetségei egyéb kötelezettségek mellett kötelesek megalkotni mind-
azon szabályzatokat is, amelyeket az Stv. a szakszövetségekre előír, míg a miniszter kérelem-
re vagy hivatalból megvizsgálhatja, hogy a fogyatékosok országos sportszövetségei alapsza-
bályában és más szabályzataiban foglaltak megfelelnek-e az Stv-nek, valamint az Stv. felha-
talmazása alapján kiadott jogszabályok szakszövetségek szervezetére és működésére vonatko-
zó előírásainak. 

 
A 18. §-hoz 

 
A Javaslat – a fogyatékos, valamint a szabadidősport-szövetségek, továbbá a sportági szövet-
ségekhez hasonlóan - a diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei tekintetében is pon-
tosan meghatározza az országos jelleget, amely értelmében a diák- és főiskolai-egyetemi sport 
sportszövetség országos jelleggel működik, ha legalább 8 megyére kiterjed a tevékenysége és 
legalább 20 jogi személy taggal rendelkezik. 
 

A 19. §-hoz 
 

A Javaslat a versenyrendszerben való részvétel tilalmát kiterjesztette a sportvállalkozások és 
sportegyesületek mellett azon sportszövetségekre is, amelyekkel szemben csőd- vagy felszá-
molási eljárás van folyamatban, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az 
ügyészség a feloszlatásra irányuló kérelmet nyújtott be a bírósághoz. Ezen szervezetek műkö-
dése bizonytalan, így a versenyrendszerben való részvételhez szükséges feltételeik sem bizto-
sítottak megfelelően. Ezt a rendelkezést a javaslat a fogyatékosok sportszövetségeire is kiter-
jeszti, amelyek ugyan nem sportvállalkozások vagy sportegyesületek, azonban versenyrend-
szerben közvetlenül részt vehetnek. 
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A 20-21. §-hoz 

 
A Javaslat az Stv-ben eddig is meghatározott vagyoni értékű jogok közé sorolja a sportverse-
nyek televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus-digitális technikákkal (pl. internet) törté-
nő rögzítésének és ezek kereskedelmi célú hasznosításának engedélyezését is, így azok elvo-
násáért az Stv. 36. § (4) bekezdésében megjelölt jogosultak részére a sportszövetségnek előre 
meghatározott és a közvetítési jog piaci értékével arányos ellenértéket kell fizetnie. Jelen ren-
delkezés az egyes sportszervezetek vagyoni értékű jogainak körét bővíti ki. A Javaslat nem 
terjed ki a sportversenyek nézőinek a sportversenyeken készített fényképeire, valamint más, 
elektronikus-digitális felvételekre, amennyiben azok nem kereskedelmi hasznosítás céljából 
készültek, hanem csupán emlékül szolgálnak készítőik számára. 
A módosítás eredményeként a jövőben a vagyoni értékű jogok elvonásáért a 36. § (4) bekez-
désében megjelölt jogosultak részére – azok gazdálkodásának segítése, az egyértelmű jogal-
kalmazás és az esetleges jogviták megelőzése érdekében – a sportszövetségnek minden eset-
ben előre meghatározott és a közvetítési jog piaci értékével arányos ellenértéket kell fizetnie. 
 

A 22. §-hoz 
 
A Javaslat az egyértelmű jogalkalmazás érdekében az egyes szervezeteknél (így a 
sportköztestületek esetében is) külön is feltünteti, hogy azok adatokat szolgáltatnak az állami 
sportinformációs rendszer részére. 
 

A 23-25. §-okhoz 
 

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia értelmében az eddigi többszereplős struktúra helyett a 
jövőben a sportköztestületek számának csökkentése szükséges, amely a „túlzott strukturáltsá-
got” megszünteti. A Sportstratégia értelmében továbbá kiemelten fontos, hogy a területek 
egyéni érdekei az integráció következtében ne sérüljenek és garanciák jelenjenek meg az ér-
dekképviselet biztosítására. Az újonnan létrejövő, átfogó civil szervezetben vagy köztestület-
ben markánsan meg kell jelennie a fogyatékossággal élők sportjával, a diáksporttal, az egye-
temi-főiskolai sporttal, a szabadidős célú sporttal kapcsolatos szakmai tevékenységeknek és 
ezek érdekképviseletének is, valamint a sportvállalkozások képviselőinek. 
A Javaslat szerinti új sportköztestületi struktúra 3 köztestületből áll. Az olimpiai mozgalom 
sportszakmai, nemzetközi és sporttörténeti jelentőségére, hagyományaira figyelemmel a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság (MOB) változatlan formában és szabályok szerinti továbbműködése 
indokolt. A Javaslat a MOB mellett létrehozza a Nemzeti Sportkamarát (NSK), valamint a 
Fogyatékosok Nemzeti Sportkamaráját. Az NSK egy átfogó ernyőszervezetként látja el a ver-
senysport és utánpótlás-nevelés, a szabadidősport és a diák-, főiskolai-egyetemi sport érdek-
képviseletét, érdekvédelmét, gondoskodik az ezeken a területeken adódó feladatok ellátásáról, 
az állami támogatás elosztásáról, amelyeket a Javaslat is meghatároz. A fogyatékosok sportja 
(ideértve a paralimpiai mozgalmat) sajátos szerveződési és sportszakmai szabályaira figye-
lemmel önálló köztestületben látja el köztestületi feladatait, az érdekképviseletet, érdekvé-
delmet, az állami támogatás elosztását, és gondoskodik a paralimpiai mozgalom fejlesztésével 
kapcsolatos egyéb feladatokról. 
A sportkamarák mint köztestületek továbbra is az önkéntes tagság elve alapján működnek, és 
kiemelten közhasznú szervezetnek minősülnek. 
A Javaslat – lényegében az eddig hatályos szabályokkal azonos módon – meghatározza a két 
sportkamara szervezetére és működésére vonatkozó alapvető szabályokat azzal, hogy - figye-
lemmel a Sportstratégiában foglaltakra - rendelkezik a sportkamarák jogi személyiséggel ren-
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delkező szervezeti egységeiről, amely az egyes szakmai területek (versenysport, szabadidő-
sport, diák- és főiskolai-egyetemi sport, paralimpiai mozgalom, fogyatékosok versenysportja, 
fogyatékosok szabadidősportja) felelősei, jogosultak önálló szakmai-gazdálkodási tevékeny-
ségre. 
 

A 26. §-hoz 
 

A Javaslat hiánypótló jelleggel, összhangban a nemzetközi tapasztalatokkal, kiterjeszti a Sport 
Állandó Választottbíróság hatáskörét a sportköztestületekre is, amelynek értelmében a Sport 
Állandó Választottbíróság eljárhat a sportköztestületek, illetve a tagjaik közötti sporttal kap-
csolatos jogvitákban is. 
 

A 27. §-hoz 
 

Figyelemmel a sportköztestületi struktúrában történő változásokra, a Wesselényi Miklós 
Sportközalapítvány kuratóriumi tagjai delegálásának szabályai is módosulnak. 
A Javaslat az egyértelmű jogalkalmazás érdekében az egyes szervezeteknél (így a sportköz-
alapítványok esetében is) külön is feltünteti, hogy azok adatokat szolgáltatnak az állami sport-
információs rendszer részére. 
 

A 28-29. §-okhoz 
 

A Javaslat kiterjeszti az állam részére a sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása 
érdekében meghatározott feladatokat – az Stv.-ben eddig is szabályozott feladatok mellett - a 
munkahelyi sport gyakorlása feltételeinek megteremtésére, a paralimpiai mozgalom támoga-
tására, valamint a Magyar Köztársaság sportolóinak a paralimpiákon való részvételére jelen 
célok társadalmi jelentőségére tekintettel. Pontosításra kerül továbbá azon területek nevesíté-
se, amelyek fejlődésének segítése is állami feladat. 

 
A 30-32. §-okhoz 

 
Figyelemmel arra, hogy a Nemzeti Sporttanács működési költségeinek fedezetét az éves költ-
ségvetési törvényben elkülönítetten kell megállapítani, tehát a Nemzeti Sporttanács önállóan 
gazdálkodik – az operatív, független működés érdekében is –, a titkársági feladatokat is a 
Nemzeti Sporttanácshoz kell telepíteni, amelynek a pénzügyi feltételei is biztosítottak. 
A Javaslat elhagyja továbbá a már megszűnt Nemzeti Sporthivatalra történő utalást, valamint 
pontosítja a Kormány és a Nemzeti Sporttanács közötti kapcsolatot. 

 
A 33. §-hoz 

 
A Javaslat az egyértelmű jogalkalmazás érdekében az egyes szervezeteknél (így a helyi ön-
kormányzatok esetében is) külön is feltünteti, hogy azok adatokat szolgáltatnak az állami 
sportinformációs rendszer részére. 
A megyei (fővárosi) önkormányzatok feladatai kiegészülnek – a Sport XXI. Nemzeti Sport-
stratégiában foglaltakra is tekintettel – a szabadidősport rendezvények lebonyolításának segí-
tésével. A Javaslat lehetővé teszi továbbá, hogy a települési önkormányzatok sportszervezési 
feladataik ellátásáról többcélú kistérségi társulás keretei között gondoskodjanak. A sportszer-
vezési feladatokat ellátó többcélú kistérségi társulás ezen feladatai ellátásához sportcélú álla-
mi támogatásban részesíthető. 
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A 34. §-hoz 

 
Az állami sportcélú támogatások pénzügyi rendszerének, valamint az állami támogatások fel-
tételrendszerének szigorítását szolgálják a Javaslat azon rendelkezései, amelyek alapján a 
sportegyesület mellett olyan sportszövetség sem kaphat állami támogatást, amellyel szemben 
a Cstv. szerint csődeljárás van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási 
eljárás megindítása céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a bíróság 
jogerősen elrendelte. Az állam csak olyan szervezetet támogathat, amely működése során tel-
jesíti feladatait. Nem részesíthető ennek megfelelően támogatásban az a sportszervezet, sport-
szövetség, sportköztestület, sportközalapítvány, amely nem tesz eleget az állami sportinfor-
mációs rendszer részére való adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint az a sportszervezet, 
sportszövetség, sportköztestület, amely nem teljesíti a külön jogszabály szerinti doppingelle-
nes feladatait. 
 

A 35-36. §-okhoz 
 

A Javaslat alapján igazságosabb lesz a járadék folyósítása, hiszen a 35. életév betöltését köve-
tő hónaptól jogosulttá válik a kérelmező. Megszűnik az a visszás, méltánytalan helyzet, hogy 
a születési időponttól függően a kérelmező akár több havi járadéktól eshet el. 
A Javaslat pontosítja továbbá az özvegyi és edzői járadék feltételeit, figyelemmel a törvényi 
szabályozás szükségességére. Ennek keretében indokolt továbbá olyan feltételek meghatáro-
zása is, amely alapján csak a megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező, és az elis-
mert eredmény megszerzésében ténylegesen közreműködő személy részesülhessen edzői já-
radékban. 
Indokolt továbbá az olimpiai járadék érdemtelenség okán való megvonása azokban az esetek-
ben, amikor a járadékra jogosult cselekménye szándékos bűncselekménynek minősül. 
A jogalkalmazást könnyíti a járadéknak a jogosult részére kedvező kerekítésének lehetővé 
tétele, amely jelentős költségvetési többletkiadást nem eredményez. 
A 90/2007. (XI. 14.) AB határozatban foglaltaknak megfelelően a Javaslat rendelkezik a köz-
igazgatási hatósági eljárás keretében való fellebbezés lehetőségének kizárásáról. 
Figyelemmel arra, hogy a fogyatékos versenyzők részére rendezett sakk világesemények meg-
ítélése és elnevezése számos esetben eltérő, illetve nem egyértelmű, egyéb objektív feltételek, 
szempontok meghatározása indokolt. A 30 ország részvételének követelménye a 1984-től 
megrendezett nyári és téli paralimpiákon induló nemzetek átlagának fele alapján került megál-
lapításra, figyelemmel továbbá arra is, hogy a FIDE 2004. évi Sakkolimpiáján 129 férfi és 87 
női csapat indult, ami a javasolt résztvevő-szám többszöröse. 
 

A 37. §-hoz 
 

A Javaslat az egyértelmű jogalkalmazás érdekében az egyes szervezeteknél (így a sportléte-
sítmények tulajdonosai esetében is) külön is feltünteti, hogy azok adatokat szolgáltatnak az 
állami sportinformációs rendszer részére. 

 
A 38. §-hoz 

 
A rendező személyes azonosíthatóságával lehetővé válik, hogy vele szemben – akár mulasz-
tás, akár hatáskör-túllépés miatt – is jogkövetkezményt alkalmazzon az arra hatáskörrel ren-
delkező szervezet. 
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A 39. §-hoz 
 

A Javaslat hiánypótló rendelkezése, hogy értelmező rendelkezést fogalmaz meg a sportren-
dezvényre vonatkozóan. A jogalkalmazás segítése érdekében szükséges továbbá a sportren-
dezvény résztvevőjére vonatkozó értelmező rendelkezés pontosítása is. 
A Javaslat a sportszakemberre vonatkozó értelmező rendelkezést részben pontosítja, mivel a 
foglalkozások egységes osztályozási rendszeréről (FEOR) szóló 9029/1993. (SK 1994. 1.) 
KSH közlemény nem szakképesítéseket tartalmaz, hanem egyes foglalkozásokat nevesít. A 
rendelkezésből hiányzik a sportszervezet és sportszövetség ügyintéző és képviseleti szervének 
vezetője, amely az egyes sportszervezetek működésében különösen jelentős szereppel bír, 
ezért az Stv.-nek a sportszakember sportfegyelmi felelősségét szabályozó rendelkezéseit in-
dokolt rájuk is kiterjeszteni, többek között abból a célból, hogy visszatartó erővel szolgáljon a 
sportszervezetek esetleges felelőtlen irányítása, valamint a vagyonukkal való felelőtlen gaz-
dálkodás tekintetében. A módosítás következtében ugyanis a sportszervezet és sportszövetség 
ügyintéző és képviseleti szervének vezetőjével szemben is egyértelműen lefolytatható sport-
fegyelmi eljárás, és kötelezettségének vétkes megszegése esetén vele szemben is kiszabhatóvá 
válnak azok a sportfegyelmi büntetések, amelyek a sportszakember definíciójában nevesített 
többi foglalkozást űzőkkel szemben kiszabhatóak. 
 

A 40. §-hoz 
 

A Javaslat értelmében nem részesülhet állami támogatásban az a sportszövetség, amely nem 
rendelkezik sportágára vonatkozóan stratégiai fejlesztési koncepcióval. Ezen rendelkezés kö-
vetkezetes alkalmazásához szükséges azonban, hogy a fejlesztési koncepciókkal kapcsolatban 
egységes, normatív módon megállapított követelményrendszer érvényesüljön. 
 

A 41-44. §-okhoz 
 

A Javaslat tartalmazza a hatálybalépésére vonatkozó, valamint az azzal összefüggő átmeneti 
rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy a módosítással érintett szervezetek a törvényben 
foglalt feladataikat teljesíthessék. 
A Javaslat szabályozza az új sportköztestületek átalakulásának folyamatát. 
A Javaslat tartalmazza továbbá az egyéb jogszabályok kapcsolódó módosításait is (pl.: a 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény, a települési önkor-
mányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény), valamint az Stv.-
ben szükséges további módosításokat. 
A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia egyik legfontosabb célkitűzése a többcélú kistérségi 
társulások önkéntes részvételének erősítése a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásában. Kis-
térségi szinten könnyebben biztosítható a szükséges infrastrukturális és pénzügyi háttér, léte-
sítmény-szám, könnyebb az üzemeltetés, kiszűrhetőek a felesleges párhuzamosságok.  
Tekintettel arra, hogy a doppingszerek alkalmazása nem csak a versenysportban fellelhető 
jelenség, és ezen szerek a társadalom minden tagja egészségének károsítására alkalmasak - 
összhangban a nemzetközi fejlődés tendenciákkal és egyre több európai és más fejlett ország 
szabályozásával -, indokolt a Btk.-ba egy új, a doppingszerek meghatározott (az egészségre, 
testi épségre legveszélyesebb) csoportjának kereskedői jellegű magatartásait szankcionáló 
tényállás beiktatása. A versenyzők fogyasztói típusú magatartása továbbra is a doppingeljárá-
sok keretében kerülnek szankcionálásra. 
A Javaslat rendelkezik továbbá a szükséges deregulációról. 
 


