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I. A központi sportigazgatás, sportirányítás szervezetrendszerének, struktúrájának 

áttekintése  
 

 A „sportigazgatási, sportjogi ismeretek” a jelen jegyzet által biztosított tartalmi keretek 

között – mint az látható lesz – alapvetően a hatályos sport joganyag elemzését, bemutatását 

tartalmazza. A sportágazat jogi, igazgatási hátterének részletes elemzése, a sporthoz 

kapcsolódó, azt szabályozó komplex jogági megközelítés jelentősen túlmutatna ezen jegyzet 

terjedelmi korlátain. A jegyzet tehát alapvetően a gyakorló sportszakemberek 

mindennapjaiban alkalmazandó ismeretanyag átadását célozza meg. 

 

 Az I. címben említett terület érdemi feldolgozása, vizsgálata az elmúlt évtizedek 

vonatkozásában, terjedelmében jelen jegyzet biztosította kereteken lényegesen túlterjeszkedik. 

Ezért csupán a téma szempontjából legfontosabb, az elmúlt bő másfél évtized sarokpontjainak 

áttekintésére kerül sor jelen fejezetben.  

 

1. A rendszerváltás utáni évek, az OTSH időszaka 
 

 A rendszerváltás utáni években az Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH) volt 

az állami sportirányítás központi szerve. (Az Országos Sporthivatal 1989 júliusától az akkori 

Művelődési Minisztérium szervezetén belül működő önálló költségvetési szerv volt. 

Irányítását a művelődési miniszter látta el, a sportigazgatással kapcsolatos jogkörét a Hivatal 

útján gyakorolta. A Hivatal élén elnök állt. Az OSH-t az OTSH-t létrehozó 169/1991. (XII. 

26.) Korm. rendelet szüntette meg.) 

 

 Az OTSH jogállását tekintve a Kormány irányítása alatt működő önálló országos 

hatáskörű szerv volt, felügyeletét a Kormány kijelölt tagja – 1998 júliusáig a belügyminiszter, 

majd a Hivatal 1998 év végi megszűnéséig a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látta 

el.  

 

 1993 elejétől a Hivatal a feladatait központi és területi szervezeti egységek útján látta 

el. A területi sportigazgatás szervezeti rendszerére kettősség volt jellemző, hiszen a 

decentralizált szervekként működő települési önkormányzatok sportigazgatási szervei mellett 

– quasi dekoncentrált szervekként - az OTSH megyei sportigazgatóságai is láttak el helyi 

(helyben megszervezendő) sportigazgatási feladatokat. 

 A Hivatal ellátta a verseny-, a diák- és szabadidő-sport állami irányításával 

kapcsolatos feladatokat; előkészítette a verseny-, a diák- és a szabadidősporttal kapcsolatos 

kormányzati döntéseket; gyakorolta - a jogalkotás kivételével - a sportigazgatás körében 

jogszabályban megállapított feladatokat és hatásköröket. A szakmai feladatokhoz kapcsolódó 

fontos funkcionális jogosítványként döntött továbbá a sportpolitika céljait szolgáló központi 

állami pénzeszközök felhasználásáról. Ellátta ezen kívül a feladatkörébe tartozó nemzetközi 

sportkapcsolatokkal összefüggő feladatokat. 

 A Hivatal gondoskodott - a művelődési és közoktatási miniszterrel együtt - a sporttal 

kapcsolatos tudományos kutatómunka irányításáról és fejlesztéséről, a sportszakemberek 

képzéséről és továbbképzéséről; részt vett az illetékes ágazati miniszterekkel együttműködve 

a sportegészségügyi, az iskolai testneveléssel kapcsolatos feladatok meghatározásában. Ezen 

kívül gyakorolta a jogszabályokban meghatározott hatósági jogköröket, és irányítási jogkörrel 

rendelkezett a Hivatal alá tartozó testnevelési és sportintézmények vonatkozásában. 



 A Hivatal élén elnök állt. A Hivatal elnökét a felügyeletet ellátó miniszter javaslatára a 

miniszterelnök, elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a felügyeletet ellátó miniszter nevezte 

ki. 

 A Hivatal szervezeti rendjét a szakmai és funkcionális szervezeti egységek elkülönülése 

jellemezte. A Hivatal főosztályi szintű szervezeti struktúra alapján működött, a főosztályok 

osztályokra tagolódtak. A funkcionális területekhez tartozott az Igazgatási, területi és jogi 

főosztály, a Közgazdasági főosztály és a Nemzetközi kapcsolatok és európai integrációs 

főosztály. Főosztályi szintű jogosultságokkal, önálló osztályként működött az ellenőrzési, a 

humánpolitikai és az informatikai terület. A sportszakmai szervezeti egység (Sport Főosztály) 

három osztályból állt: Versenysport, Szabadidő-diáksport és utánpótlás-nevelési, továbbá 

Tudományos, módszertani és oktatási osztályokra tagolódott. 

 A munkavégzés részletes feltételeit, az egyes szervezeti egységek feladat- és 

hatáskörét az OTSH Szervezeti és Működési Szabályzata határozta meg. 

 

 A sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény hatálybalépésével az OTSH szabályozása 

átkerült a sporttörvénybe és a Hivatal egészen az Ifjúsági és Sportminisztérium, mint önálló 

ágazati tárca megalakulásáig 1999. január 1-ig működött. 

 

2. A sportágazat miniszteriális szintű képviselete, az ISM-korszak 
 

 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és 

Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 

1998. évi LXXXVI. törvény - a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény és a Magyar 

Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény módosításával 

- létrehozta az önálló ágazati minisztériumként működő Ifjúsági és Sportminisztériumot és 

rendelkezett arról, hogy az ISM az OTSH általános jogutódja. A törvényhez fűzött miniszteri 

indokolás szerint: „a sportélet kormányzati irányítása, befolyásolása, az ezzel kapcsolatos 

állami finanszírozási rendszer eddig szétaprózódott a különböző állami szervek és más 

közjogi szervezetek (pl. Sporttanács, sportközalapítványok) között. A hatékonyabb 

kormányzati fellépés érdekében szükséges ennek a szétforgácsoltságnak a megszüntetése, 

egyben az eddigi - országos hatáskörű közigazgatási szervként tevékenykedő - sportfőhatóság 

minisztériumként való működtetése és így a Kormányba való szerves beépítése. Ezt a célt 

szolgálja az Ifjúsági és Sportminisztérium 1999. január 1-jével történő létrehozása.” 

 A fenti szervezeti változással összefüggésben kiemelést érdemel még, hogy a 

törvénymódosítás megszüntette a korábban a sporttal kapcsolatos állami feladatok 

végrehajtásában közreműködő, javaslattevő, konzultatív funkciókkal bíró Sporttanácsot, 

továbbá a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány és a Wesselényi Miklós Nemzeti 

Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány egyesítésével létrehozta a 

Wesselényi Miklós Sport Közalapítványt. 

 

 A törvénymódosítás a minisztérium feladat- és hatáskörét szűken határozta meg: ezek 

szerint az új ágazati minisztérium irányítja az alá rendelt intézményeket, összehangolja a 

sportcélú központi állami pénzeszközök elosztását; előkészíti és végrehajtja a sporttal 

kapcsolatos kormányzati döntéseket, ellátja a nemzetközi sportkapcsolatokkal összefüggő 

állami feladatokat; gyakorolja az e törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott 

sportirányítási jogköröket. A feladat- és hatáskörök részletes kibontására az új tárca statútum-

rendeletében, mint a feladat- és hatásköröket részleteiben meghatározó jogszabályban és a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban került sor. 

 



 Az ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről szóló 113/1999. (VII. 16.) Korm. 

rendelet alapján a miniszter sporttal összefüggő legfontosabb feladatai a következők voltak: 

a) gondoskodik a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvényben foglalt állami feladatok 

ellátásáról, ennek keretében 

aa) javaslatot tesz a Kormány sportra vonatkozó rövid, közép- és hosszú távú koncepciójára, 

végrehajtja a sporttal kapcsolatos kormányzati döntéseket, 

ab) ellátja a külön jogszabályban meghatározott sportigazgatási feladatokat, 

ac) ellátja a sportági szakszövetségek törvényességi felügyeletét [megj.: ez a feladat a sportról 

szóló 2000. évi CXLV. törvény hatálybalépésével megszűnt], 

ad) irányítja a hozzá rendelt intézményeket, 

ae) összehangolja a sport célú állami pénzeszközök felhasználását, meghatározza a 

finanszírozással összefüggő sportági teljesítménymutatókat, 

af) sportági szakszövetségekkel együttműködve gondoskodik sportágfejlesztési programok 

elindításáról, 

ag) segíti a települési önkormányzatok sportszervezési és sportigazgatási feladatait; 

b) gondoskodik az ágazati sportinformációs rendszer folyamatos működtetéséről; 

c) feladatkörében gondoskodik a tiltott teljesítményfokozó szerek használatára vonatkozó 

hazai és nemzetközi rendelkezések betartásáról; 

d) elősegíti a sporttudomány fejlődését; 

e) sportvállalkozásokat ösztönző, sportlétesítményeket korszerűsítő, sportágakat fejlesztő 

programokat kezdeményez; 

f) ellátja külön törvény vagy más jogszabály alapján vagyonkezelésében lévő, vagy 

hatáskörébe utalt, állami tulajdonú vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonkezelési feladatait; 

g) gondoskodik a törvényben meghatározott bajnoki járadékok folyósításáról; 

h) az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökének általános jogutódjaként jár el. 

 A statútum rendelet külön rendezte a miniszternek a fogyatékosok sportjával 

összefüggő feladatait, amelyek a következők voltak: 

a) gondoskodik a fogyatékosok sportszervezeteinek állami támogatásáról; 

b) ellátja a Kormány képviseletét a fogyatékosok sportszervezeteivel, a fogyatékosok 

sportjával foglalkozó nemzetközi szervezetekben; 

c) a fogyatékosok sportolásával összefüggő feltételek javítása érdekében együttműködik a 

minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, társadalmi szervezetekkel, 

alapítványokkal, közalapítványokkal, egyházakkal és felekezetekkel. 

 A statútum-rendelet a fentiek mellett meghatározta a miniszter ágazatközi 

együttműködésre vonatkozó feladatait, valamint rendelkezett az ágazati szakmai feladatokhoz 

kapcsolódó funkcionális területeken jelentkező feladatok ellátásáról is. Ezek közül a 

legfontosabbak: jogalkotási tevékenység, ehhez kapcsolódó hatásvizsgálat, hatósági feladatok 

ellátása, javaslatok a sportfejlesztésre fordítható pénzügyi források célrendszerére és 

felhasználásának módjára, meghatározott gazdálkodó szervezetek tekintetében az alapítói, 

valamint tulajdonosi jogok gyakorlása, továbbá az e szervek vagyonkezelésébe tartozó 

kincstári vagyon fenntartásához szükséges feltételek, költségvetési előirányzatok 

megteremtése; az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban a statisztikai adatgyűjtéssel 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

 Az önálló sportminisztérium belső működésének feltételeit, a feladat- és hatáskörök 

gyakorlásának szervezeti egységekhez telepítését, a feladat-ellátás módját, szervezeti-

ügyviteli kérdéseket az ISM Szervezeti és Működési Szabályzata határozta meg. Az SzMSz 

mind struktúrájában, mind tartalmában lényegesen eltért a jogelőd OTSH hasonló 

dokumentumától, amit alapvetően az önálló minisztériumi működési forma tett indokolttá.  

 



 A minisztérium szakmai és funkcionális szervezeti egységei a közigazgatási 

államtitkár vagy az illetékes helyettes államtitkárok közvetlen irányítása alatt álló, főosztályi 

szintű struktúra alapján működtek.  

 A közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt állt a Titkársága (majd 

Államtitkári Kabinetiroda) mellett a Miniszteri Biztos Hivatala (létesítmény-fejlesztési 

feladatkörrel), a Közgazdasági Főosztály, az Ellenőrzési Főosztály, az Emberi Erőforrás 

Gazdálkodás Főosztály, az EU-s és Nemzetközi Főcsoportfőnökség és Informatikai Önálló 

Osztály.  

 A helyettes államtitkárok a minisztériumhoz tartozó egyes nagy ágazati területek 

(sportügyek, fogyatékosok sportjával kapcsolatos feladatok, ifjúsági ügyek, kábítószerügyi 

koordinációval kapcsolatos ügyek) és funkcionális terület (jogi és koordinációs ügyek) vitelét 

látták el.  

 A Sportügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságon a Titkárság mellett önálló 

főosztályként működött a Versenysport és Utánpótlás Főosztály és a Szabadidő-, Iskolai és 

Diáksport Főosztály. A Főosztályok szakterület szerint illetékes osztályokra tagolódtak. A 

fogyatékosok sportja területén önálló államtitkárság működött. A Fogyatékosok Sportjáért 

Felelős Helyettes Államtitkárság ugyanakkor nem ágazott szét további szervezeti egységekre. 

A Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságon a helyettes államtitkár Titkársága mellett 

egy Főosztály működött, a Jogi és Igazgatási Főosztály osztályszintű szervezeti egységekkel 

(Magánjogi és Igazgatási Osztály, továbbá Kodifikációs és Koordinációs Osztály). 

 A minisztérium belső működésében – az SzMSz-ben is szabályozott módon – egy 

akkoriban még talán kevésbé elterjed munkaszervezési, irányítási módszert is meghonosított, 

ui. külön rendelkezett az ún. projekt-menedzsment keretében végzett munka szabályairól.  

 

 Összességében megállapítható, hogy az ISM-ben bevezetett szervezeti modell – amint 

az a későbbiekben látható lesz - a mai napig alapvetően meghatározza az állami sportirányítás 

alapjait. A feladat- és hatáskörét tekintve önálló miniszteriális szintű állami sportirányítási 

szerv létrehozása a kormányzati feladatmegosztás szempontjából nyilvánvalóan felértékelte a 

sportigazgatást az államigazgatásban addig elfoglalt szerepéhez képest. 

 

3. A GyISM-időszak sportigazgatási modellje 
 

 A 2002-es országgyűlési választásokat követően megalakult új Országgyűlés által 

elfogadott, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. 

törvény létrehozta a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumot. Az ISM általános 

jogutódjaként működő új minisztérium feladat- és hatáskörét a gyermek-, ifjúsági és 

sportminiszter feladat- és hatásköréről szóló 157/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet határozta 

meg.  

 

 Szakmai értelemben – a statútum-rendeletek szintjén – tartalmát tekintve érdemben 

nem változott az állami sportirányításért felelős szerv feladat- és hatásköre. A szakmai 

programok szintjén sem vált érzékelhetővé új, lényegi változás. 

 A GYISM SzMSz-e az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörének 

részletszabályait, továbbá a munkavégzés rendjét a korábbi szabályokkal túlnyomórészt 

azonosan rendezte, a funkcionális szerveket érintő változásként érdemes megjegyezni, hogy 

azok (a jogi és a közgazdasági területek) 2003 őszétől a korábbi helyettes államtitkári 

irányítási szint helyett főcsoportfőnöki szintű irányítás alatt álltak. 

 



4. A sportágazat miniszteriális szintű képviseletének megszűnése 
 

 A Nemzeti Sporthivatal és felügyeletének változásai 
 

 2004 októberében a Gyurcsány-kormány megalakulásával egyidejűleg módosításra 

került a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény. A 

2004. évi XCV. törvény megszüntette a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumot. A törvény 

megfogalmazása szerint: „ahol jogszabály Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumot, 

gyermek-, ifjúsági és sportminisztert említ, ott - a sportügyekkel kapcsolatos feladatkör 

kivételével - Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, ifjúsági, 

családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert, a sportügyekkel kapcsolatos feladatkör 

tekintetében az e feladatokat ellátó közigazgatási szervet, illetve az e szervet felügyelő 

minisztert kell érteni. Az e törvénnyel más szervhez átkerülő feladat- és hatáskörök 

tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és 

kötelezettségekre is kiterjedően - a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja az adott 

feladatot, hatáskört átvevő szerv.” 

 

 A törvényhez fűzött miniszteri indokolás a GyISM megszüntetését illetően a 

következőképpen fogalmaz: „A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium feladatköréből 

kikerülő sportpolitikai, sportügyi feladatok ellátására új központi közigazgatási szerv kerül 

felállításra, amelynek felügyeletét - a sportügy változatlanul kiemelt kormányzati fontosságát 

hangsúlyozandó - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látná el. E hatásköri változás 

indoka, hogy a Nemzeti Sporttanács létrejöttével nincs szükség a sportirányítás szakmai 

feladatainak minisztériumi keretek között történő ellátására.” Az indokoláshoz rövid szakmai 

megjegyzésként érdemes hozzáfűzni, hogy a Nemzeti Sporttanácsot a sportról szóló 2004. évi 

I. törvény emelte vissza a magyar sportjog rendszerébe, ugyanakkor a korábbi, 1996-os 

sporttörvényben foglalt azonos nevű intézményhez képest „csökkentett” feladat- és 

hatáskörrel, kizárólag konzultatív, tanácsadó szervként definiálva azt. A Nemzeti Sporttanács 

nem rendelkezik jogalanyisággal. 

 A fenti megjegyzésen túl nem volt „zökkenőmentes” az állami sportirányítási 

feladatok ellátása az átmeneti időszakban azért sem, mert a 2004. évi CXV. törvényben 

hivatkozott, „a sportügyekkel kapcsolatos feladatkör tekintetében az e feladatokat ellátó 

közigazgatási szerv” csak a kormányzati struktúraváltozás hatálybalépését követően 1 héttel 

később, 2004. október 29-től alakult meg, hiszen ekkor lépett hatályba a Nemzeti 

Sporthivatalról szóló 297/2004. (X. 28.) Korm. rendelet. (Az ifjúsági, családügyi, szociális és 

esélyegyenlőségi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 289/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 

sporttal kapcsolatos szakmai vagy igazgatási részfeladatot nem tartalmazott.) 

 

 A kormányzati struktúraváltozásról rendelkező törvény mellett – annak indokolása 

szerint – „a feladat- és hatásköri változások részleteinek törvényi rendezése a 

törvénymódosítás hatálybalépését követően benyújtandó külön törvény, az ún. hatásköri 

törvény feladata”. A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben 

szükséges törvénymódosításokról szóló 2004. évi CXX. törvény (ami 2004. december 10-én 

lépett hatályba) a Nemzeti Sporthivatal feletti felügyeleti jogkört gyakorló miniszternek a 

Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert jelölte ki, összhangban a Nemzeti Sporthivatal 

fentebb már hivatkozott statútum rendeletével.  

 

 2005 tavaszán sor került az állami sportirányítási szerv ismételt átszervezésére. A 

Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges 

törvénymódosításokról szóló 2005. évi XIII. törvény a Nemzeti Sporthivatal felügyeleti 



szerveként a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter helyett a belügyminisztert jelölte meg. 

A törvényhez fűzött miniszteri indokolás szerint a változtatás hivatalos indoka az volt, hogy 

„a sporttal kapcsolatos állami feladatok ellátása, az államigazgatási szinten megvalósuló 

sportirányítás közelebb kerüljön a helyi önkormányzatokhoz, ezzel is segítve a magyar sport 

további fejlődését, különös figyelemmel a szabadidősport és az iskolai sport, diáksport 

területeire. Az NSH felügyeletének a belügyminiszterhez történő áthelyezése összhangban van 

továbbá az állami és önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztés célkitűzéseivel.” 

 

 A Nemzeti Sporthivatal jogállását tekintve önálló jogi személyiséggel rendelkező, 

országos hatáskörű központi közigazgatási szerv volt. Megalakulásakor a gazdálkodási 

jogkörét tekintve is relatíve teljes önállóság illette, hiszen az NSH önállóan gazdálkodó 

központi költségvetési szervként került megalakításra, amely előirányzatai felett teljes 

jogkörrel rendelkezett. Az NSH költségvetése a felügyeletet gyakorló MeH költségvetésében 

fejezeti jogosítványokkal rendelkező külön cím alatt szerepelt (ez utóbbi gazdálkodási 

feladatkörrel összefüggő jogosítványt a felügyeletváltozást követően az NSH elvesztette).  

 

 A Nemzeti Sporthivatal szervezeti felépítésének és hivatali működésének részletes 

szabályait az NSH SzMSz-e határozta meg. Az NSH-ban, mint önálló jogi személyiséggel 

rendelkező, országos hatáskörű központi közigazgatási szervnél a működés rendje, a hivatal 

szerkezete alapvetően megtartotta a korábbi minisztériumi időszakban kialakult rendet. A 

szakmai szervezeti egységek mellett önálló funkcionális szervezeti egységek működtek, 

ezáltal biztosítva az állami sportirányítási feladatok operatív ellátását, illetve azok feltételeit 

(nem hagyható figyelmen kívül, hogy az NSH felügyeleti szerveként a mindenkori működést 

a MeH, majd a BM „kontrollálta”).  

 

 A Hivatal szervezete Elnöki Titkárságra, Elnökhelyettesi Titkárságra, Főcsoportra, 

főosztályokra, miniszteri biztosi hivatalra, (önálló) osztályokra, titkárságokra és irodákra, 

valamint az elnök, az elnökhelyettes és a főcsoportfőnök által közvetlenül irányított önálló 

szervezeti egységekre tagozódott. Az elnök közvetlenül irányította az elnökhelyettest; a jogi 

és közgazdasági főcsoportfőnököt; a Kiemelt Sportlétesítmény-fejlesztési Programok 

miniszteri biztosát; a fogyatékosügyi elnöki tanácsadót; az Ellenőrzési Önálló Osztályt; az 

Emberi Erőforrás Gazdálkodás Önálló Osztályt és a PPP Projekt Irodát. 

Az elnök az elnökhelyettes útján irányította a Sport Főosztályt (Versenysport és Utánpótlás 

Osztályra, valamint Sportrekreációs Osztályra tagolódott); a Vagyongazdálkodási és 

Fejlesztési Főosztályt; a Stratégiai és Elemzési Önálló Osztályt és a Sportigazgatási Osztályt. 

Az elnök a jogi és közgazdasági főcsoportfőnök útján irányította a Jogi Főosztályt (Közjogi és 

Koordinációs Osztályra, valamint Magánjogi Osztályra tagolódott); a Fejezeti Gazdálkodási 

Önálló Osztályt és az Intézményi Gazdálkodási Önálló Osztályt. 

 

5. Az ÖTM-korszak 
 

 A Nemzeti Sporthivatalt 21 hónapos működést követően az egyes országos hatáskörű 

államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló 149/2006. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 2006. július 31-ével megszüntette és általános jogutódjaként az Önkormányzati és 

Területfejlesztési Minisztériumot jelölte meg. Ezzel párhuzamosan – az országgyűlési 

képviselők 2006. évi általános választását követően megalakult Országgyűlés által választott 

miniszterelnök megválasztásával egyidejűleg –, 2009. június 9-én hatályba lépett a Magyar 

Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény. A törvény 

megszüntette a Belügyminisztériumot, egyúttal rendelkezett arról, hogy a sporttal kapcsolatos 



kormányzati feladatokat az újonnan megalakított Önkormányzati és Területfejlesztési 

Minisztérium (ÖTM) látja el.  

 

 Fontos megjegyzés, hogy 2006-ban a kormányzati struktúra átalakítása mellett a 

minisztériumok szervezete, vezetése is átalakításra került. A központi államigazgatási 

szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. 

törvény átalakította a minisztériumok politikai és szakmai vezetésének struktúráját. A 

legfontosabb változásként megszüntetésre került a közigazgatási államtitkári pozíció. (A 

törvény akként rendelkezett, hogy ahol jogszabály közigazgatási államtitkár részére állapít 

meg feladat- vagy hatáskört, azt a miniszter gyakorolja.) A miniszter teljes jogkörű 

helyettesítését a politikai államtitkár helyett az államtitkár látja el. A helyettes államtitkárok 

helyett a szakállamtitkárok alkotják az állami vezetői struktúra alsó szintjét. A törvény 

meghatározása szerint a „szakállamtitkár a Kormány általános politikájának keretein belül a 

jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően irányítja a miniszter feladat- és 

hatáskörének a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott része 

tekintetében a szakmai munkát, valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.” A 

szakállamtitkár tevékenységét – főszabály szerint – a miniszter irányítja. A minisztériumok 

irányításában így bekövetkező változások természetszerűleg hatással voltak az 

államigazgatási működés fórumrendszerére is: megszüntetésre került a Közigazgatási 

Államtitkári Értekezlet – mint az egyes kormány-előterjesztések, egyéb, a Kormány elé 

kerülő, döntést/tudomásul vételt igénylő jelentések, tájékoztatók kormányülés előtti 

megtárgyalásának legmagasabb szintű szakmai döntéshozatali fóruma –, a Kormányülést az 

Államtitkári Értekezlet készíti elő.  

 

 Az állami sportirányítási feladatok ÖTM-hez kerülésével a sport kormányzati szintű 

képviselete egy több ágazat kormányzati irányítását ellátó minisztériumhoz került. Az ÖTM-

hez tartozott az Önkormányzati és Lakásügyi Szakállamtitkárság, a Területfejlesztési és 

Építésügyi Szakállamtitkárság, a Sport Szakállamtitkárság és a Turisztikai 

Szakállamtitkárság. A funkcionális területeket – a Parlamenti Titkárság kivételével, amelyet 

az államtitkár és a Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztály kivételével, amelyet a 

kabinetfőnök irányított – a Közjogi és Koordinációs Szakállamtitkárság fogta össze. 

Utóbbihoz tartozott a Jogi Főosztály, a Választási Főosztály, a Pénzügyi Erőforrás-

gazdálkodási Főosztály, az Ellenőrzési Titkárság, a Védelmi Titkárság és a Nemzetközi 

Titkárság. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 

168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a 

Kormány a) helyi önkormányzatokért, b) sportpolitikáért, c) katasztrófák elleni védekezésért, 

d) köziratok kezelésének szakmai irányításáért, e) területfejlesztésért és területrendezésért, f) 

a településfejlesztésért és településrendezésért, g) építésügyért, h) turizmusért, i) a 

lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért (a továbbiakban együtt: lakásügy), j) választójogi és 

népszavazási szabályozásért, k) választások és népszavazások lebonyolításáért, l) 

közigazgatás-szervezésért, m) fejlesztéspolitikáért felelős tagja. 

 

 Több szakmai vélemény szerint ez a szervezeti változás rontotta a sport kormányzaton 

belüli érdekérvényesítő képességét, más vélemények szerint az ÖTM-en belül, érdemét 

tekintve hasonlóan szakállamtitkársági szinten, biztosítottá vált a sportügyek miniszteriális 

képviselete, mint korábban az ISM, vagy a GyISM időszaka alatti helyettes államtitkári 

struktúrában. Az akadémikusnak nem tekinthető vitában való érdemi állásfoglalás nélkül az 

tényszerűen megállapítható, hogy az állami sportirányítási feladatok ellátásának szervezeti 

keretei óvatos megfogalmazás mellett is tovább egyszerűsödtek az elmúlt évekhez képest, a 



feladatok nagyságrendje ugyanakkor nem csökkent, az ellátás biztosítását szolgáló 

humánerőforrás állomány ugyanakkor gyakorlatilag a harmadára csökkent. 

 

6. Az ÖM-időszak struktúrája 
 

 2008 májusában ismételten kormányzati szerkezetátalakításra került sor. A 2008. évi 

XX. törvény módosította a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. 

évi LV. törvényt. A törvény a sportért is felelős Önkormányzati és Területfejlesztési 

Minisztérium szerkezetét oly módon alakította át, hogy a területfejlesztéssel összefüggő 

ügyek más minisztérium feladat- és hatáskörébe kerültek, az önkormányzati és az 

önkormányzatokhoz szorosan kapcsolódó ügyekért a továbbiakban az Önkormányzati 

Minisztérium viseli a felelősséget. Az Önkormányzati Minisztérium a helyi 

önkormányzatokért, a sportpolitikáért, a katasztrófák elleni védekezésért, a köziratok 

kezelésének szakmai irányításáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, a turizmusért, a 

választójogi és népszavazási szabályozásért, a választások és népszavazások lebonyolításáért 

és a közigazgatás-szervezésért vált felelőssé.  

 

 Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. 

rendelet a miniszter sportügyekkel kapcsolatos feladatait a következők szerint határozta meg: 

 A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében 

a) javaslatot tesz a Kormány részére a sporttal kapcsolatos kormányzati koncepciókra, 

programokra, összehangolja az érintett miniszterek sporttal kapcsolatos tevékenységét, 

b) közreműködik az aktív, mozgásgazdag szabadidőtöltéssel, az egészségmegőrzéssel és -

fejlesztéssel, valamint az egészségügy területén a megelőzéssel összefüggő állami feladatok 

végrehajtásában, 

c) segíti az önkormányzatok sporttal kapcsolatos, sportigazgatási és sportszervezési 

feladatainak megvalósulását, végrehajtását, 

d) állami, önkormányzati és vállalkozói források bevonásával gondoskodik a 

sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési és rekonstrukciós 

programokról, 

e) az országos sportági szakszövetségekkel, az országos sportági szövetségekkel, valamint az 

e célra létrehozott intézményeivel együttműködve gondoskodik a sportágfejlesztési és 

műhelytámogatási programok kidolgozásáról és megvalósításáról, az utánpótlás-nevelés 

támogatásáról, a nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásáról, a fogyatékosok 

sportjával összefüggő állami feladatok ellátásáról, valamint az illetékes miniszterekkel 

együttműködésben - az esélyegyenlőség biztosítására is figyelemmel - koncepciókat alkot a 

szabadidő-, a gyermek- és ifjúsági sportnak, a nők és családok sportjának, a fogyatékosok 

sportjának, az idősek (seniorok) sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

sportjának, a köz- és felsőoktatás sportjának a fejlesztésére, támogatására, 

f) kapcsolatot tart és együttműködik a civil sportigazgatás szervezeteivel, valamint a sport 

területén működő egyéb érdek-képviseleti szervekkel, 

g) a nevelési, oktatási intézményekben a közoktatásról szóló törvény által szabályozott fizikai 

állapotfelmérés kivételével összehangolja, illetőleg feladat- és hatáskörében működteti a 

lakosság - elsősorban a gyermekek és a fiatalok - fizikai állapotának sport célú felmérését és 

értékelését szolgáló mérő, értékelő, statisztikai és információs rendszert. 

A miniszter a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során az érintett miniszterekkel 

együttműködik 



a) a lakosság egészségi állapotának megőrzésével, a sportegészségügyi rendszer és a 

sportorvosi hálózat működtetésével és fejlesztésével, valamint a népegészségügyi program 

megvalósításával, 

b) a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel, 

c) a sport nevelő és integráló funkcióit kihasználva, a sport értékeit képviselve a káros 

szenvedélyek elleni fellépéssel, káros szenvedélyektől mentes életre neveléssel, 

d) a felnőttképzés sportot érintő szabályozásával, továbbá a fogyatékos személyek társadalmi 

életben való részvételét elősegítő támogatások és szolgáltatások megteremtésével, a 

szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok megvalósításával, a teljesítményen alapuló 

sporttevékenység társadalmi elismerésének támogatásával, 

e) a sporthuliganizmus elleni küzdelemmel, valamint a sportrendezvények biztonságos 

lebonyolításával, 

f) az oktatási rendszerben folyó testnevelés feladatainak meghatározásával, a szakképzés 

sportot érintő szabályozásával, a testkulturális felsőfokú képzések képesítési követelményeinek 

kidolgozásával, valamint a köz- és a felsőoktatásban részt vevők egészséges életmódja és 

szabadidős sportolása feltételeinek kialakításával, 

g) a sport eszközrendszerén keresztül a társadalom megújításának segítésével a közösségi 

kohézió fejlesztésével 

összefüggő kormányzati teendők ellátásában. 

A miniszter – az olimpiai központok vagyonkezelése kivételével - ellátja a sportigazgatási 

szerv feladatait. Az olimpiai központok vagyonkezelése esetén ezt a jogkört a Nemzeti 

Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet látja el. 

A miniszter sportigazgatási szervként vezeti az Stv. 40. § (1) bekezdésében, 42. § (1) 

bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és 44. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartásokat 

[megj.: sportköztestületek nyilvántartása]. 

 

 Az ÖM Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbiak szerint határozza meg 

részleteiben az állami sportirányítási szerv feladatait ellátó/előkészítő Sport 

Szakállamtitkárság feladatait:  

 „A sport szakállamtitkár és a közvetlen irányítása alá tartozó hivatali egységek 

 Sport szakállamtitkár 
A sport szakállamtitkár (e fejezetben a továbbiakban: szakállamtitkár) feladatkörében: 

a) előkészíti a sporttal kapcsolatos fejlesztési stratégiát, programot, kormány-

előterjesztéseket, jogszabályokat, és szervezi ezek végrehajtását; 

b) közreműködik a feladatkörébe tartozó költségvetési előirányzat tervezéséről és 

felhasználásáról, az erre vonatkozó időbeli szakszerűségi és törvényességi követelmények 

betartásáról, gyakorolja a feladatkörébe tartozó rendelkezési jogkör; 

c) kialakítja és működteti a sport kormányzati irányítási és intézményrendszerét, és biztosítja 

az ehhez szükséges szabályozási és egyéb feltételeket; 

d) a sportdiplomáciai feladatok körében részt vesz nemzetközi szervezetek, tárcaközi 

bizottságok munkájában; 

e) közreműködik a (…) szakterületenként kijelölt gazdasági és közhasznú társaságokat érintő, 

szakmapolitikai feladatok gyakorlásában [megj.: nincs ilyen feladata]; 

f) javaslatot tesz a miniszter számára a Papp László Budapest Sportaréna állami napjai 

elosztására. 

A szakállamtitkár az irányítása alá tartozó főosztályok útján: 

a) közreműködik a feladatkörét érintő stratégiai feladatok kidolgozásában és 

végrehajtásában; 

b) részt vesz a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátásában; 



c) ellátja a feladatkörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kezelését, ellenőrzi azok 

pénzügyi folyamatait; nyomon követi pénzügyi folyamatait és ellenőrzi azt; 

d) közreműködik a sportinformációs rendszerrel összefüggő szakmai feladatok ellátásában; 

e) közreműködik a sporttal kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásában. 

A szakállamtitkár irányítja azokat a hivatali egységeket, amelyek feladat- és hatáskörét e 

fejezet szabályozza. 

 

 A sport szakállamtitkár titkársága 
 A sport szakállamtitkár titkársága a szakállamtitkár munkájának közvetlen segítésével 

kapcsolatos feladatkörében: 

a) nyilvántartja, tervezi a szakállamtitkár programjait, közreműködik a programok 

szervezésében; 

b) ellátja a napi titkársági feladatokat (különösen: érkező küldemények átvétele, érkeztetése, 

iktatása, címzettekhez való eljuttatása, valamint a kimenő küldemények továbbítása); 

c) gondoskodik arról, hogy a közszerepléshez, médiaszerepléshez, tárgyalásokhoz, 

egyeztetésekhez szükséges szakmai anyagok rendelkezésre álljanak. 

d) képviselője rendszeresen részt vesz az Országgyűlés Sport- és Turisztikai Bizottsága 

ülésein és a történtekről tájékoztatatást ad; 

e) sportdiplomáciai feladatkörében nyilvántartja, és javaslataival segíti a miniszter 

nemzetközi és magyar sportdiplomatákkal történő kapcsolattartását; 

f) közreműködik a minisztérium nemzetközi és európai uniós kapcsolataiból adódó feladatok 

ellátásában (nemzetközi kapcsolattartás, javaslattétel a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére 

és fenntartására, a szakállamtitkárság kiutazásainak és fogadásainak tartalmi előkészítése, 

nemzetközi vonatkozású programok előkészítése); 

g) közreműködik a minisztérium képviseletének ellátásában a nemzetközi szervezetekben 

(Európai Unió, Európa Tanács, UNESCO, regionális és kétoldalú események). 

A szakállamtitkár titkársága végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a 

szakállamtitkár megbízza. 

 

Sport és Stratégiai Főosztály 
A Sport és Stratégiai Főosztály (ezen alcímben a továbbiakban: Főosztály) 

koncepciókészítési feladatkörében: 

a) elkészíti a versenysport (ide értve a kiemelt nemzetközi sportesemények hazai rendezését, a 

műhelytámogatások rendjét is), az utánpótlás-nevelés (beleértve a sportiskolai rendszert is), 

az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, a fogyatékosok sportja 

fejlesztési stratégiáit, koncepcióit, cselekvési programjait, folyamatosan figyelemmel kíséri a 

Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia érvényesülését, megvalósulását, ellátja a kétéves cselekvési 

programok koordinálásával és megvalósításával kapcsolatos feladatokat, együttműködik a 

sportszövetségekkel sportágfejlesztési koncepcióik kidolgozásában; 

b) ellátja a sport és környezetvédelem, a sport és turizmus kapcsolatából eredő feladatokat, 

figyelemmel kíséri a sport és gazdaság kapcsolatának, a sportmarketing legfontosabb 

területeit, javaslatot dolgoz ki fejlesztési lehetőségükre, nyomon követi a sporttal kapcsolatos 

hazai és nemzetközi információkat, részt vesz a programokban, közreműködik a sport 

kommunikációs programjának kialakításában; 

c) együttműködik az ÚMFT-hez, nemzeti fejlesztési tervekhez és egyéb kormányzati 

stratégiákhoz való kapcsolódás feltételének kialakításában az egyéb kormányzati és nem 

kormányzati szervezetekkel, kialakítja és koordinálja a szakmai munkát, áttekinti a humán 

tárcák stratégiáit, javaslatot dolgoz ki az együttműködés lehetőségeire; 

d) segíti a sport területén a regionális és kistérségi kooperációt. 



 A Főosztály szerződés-előkészítési feladatkörében mintaszerződések alapján elkészíti a 

sportcélú támogatási szerződéseket [megj.: ezen feladatát a gyakorlatban a Sportigazgatási 

Főosztály közreműködésével látja el, túlnyomórészt a szerződések alapadatainak 

megadásával, a szerződő felekkel történt előzetes egyeztetéseket követően a 

szerződéskötéshez szükséges dokumentációk beszerzése után kezdeményezi a Sportigazgatási 

Főosztálynál a sportcélú támogatási szerződések elkészítését]. 

 A Főosztály szakmai irányítási és társadalmi kapcsolattartási feladatkörében: 

a) ellátja a feladatkörébe tartozó sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok tervezését, 

kezelését, a felhasználásukkal kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat, a szerződéskötéssel 

és utalványozással kapcsolatos előkészítő feladatokat, gondoskodik a pénzügyi folyamatok 

nyomon követéséről és az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

b) figyelemmel kíséri az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek, 

szabadidősport-szövetségek, a fogyatékosok sportja és az iskolai és diáksport, a főiskolai-

egyetemi sport területén működő sportszövetségek szakmai tevékenységét, és részt vesz 

meghatározó jelentőségű eseményeiken, kapcsolatot tart a sportszövetségekkel; 

c) figyelemmel kíséri a sportköztestületek szakmai tevékenységét, kapcsolatot tart velük, részt 

vesz meghatározó jelentőségű eseményeiken, működteti a Köztestületi Koordinációs 

Bizottságot; 

d) kapcsolatot tart a Mező Ferenc Sportközalapítvánnyal és a Wesselényi Miklós 

Sportközalapítvánnyal, ellátja ezen sportközalapítványokkal, a Gerevich Aladár-

sportösztöndíjjal kapcsolatban felmerülő feladatokat, gondoskodik az Ezüstgerely Művészeti 

Pályázat működésének támogatásáról; 

e) Együttműködik a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézettel a Sport XXI. 

Utánpótlás-nevelési Program, és a Héraklész Program koordinációjában, figyelemmel kíséri 

ezen programok megvalósulását, illetve a sportiskolai rendszer működését; 

f) ellátja az olimpiai és paralimpiai játékokkal, a speciális világjátékokkal és más kiemelt 

nemzetközi sporteseményen való részvétellel kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a 

szabadidősport, a diáksport és a fogyatékosok sportja területén támogatott sporteseményeket, 

rendezvényeket, támogatja a köz- és felsőoktatás sportjának versenyrendszerét, 

sporteseményeit; 

g) szakmai ajánlásokat dolgoz ki a sportszövetségek, sportszervezetek és sportegyesületek 

működésének támogatási rendjére, szakmai kritériumrendszerének kialakítására, gondoskodik 

a sportköztestületek, sportszövetségek, sportegyesületek, sportközalapítványok működési 

támogatásáról, figyelemmel kíséri azok működését; 

h) sportági referensi feladatokat lát el az egyes sportszövetségekkel együttműködve; 

i) ellátja a területi sportigazgatási rendszerrel kapcsolatos szakmai feladatokat, ennek 

keretében a Sportigazgatási Főosztály közreműködésével a szakmai, ágazati stratégiai 

koncepciókkal összhangban javaslatot tesz a területi sportigazgatás szervezeti kereteivel 

összefüggésben az ellátandó feladatokra, kapcsolatot tart és együttműködik a területi 

sportszervezeti és sportirányítási rendszer szereplőivel (a települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásaival, a megyei és a megyei jogú városok önkormányzatainak 

sportigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységeivel, illetve háttérintézményeivel) a 

sportszakmai koncepciók kidolgozásában, valamint segíti a sporttal összefüggő területi 

feladatok ellátását. 

 A Főosztály az állami döntéshozó fórumok melletti ügyviteli feladatkörében ellátja a 

sportrendezvényeket biztonsági szempontból minősítő bizottság titkársági feladatait, valamint 

a sportrendezvények biztonságával, a nézőtéri erőszak komplex megközelítésével összefüggő 

egyéb szakmai és koordinációs feladatokat [megj.: ezen utóbbi feladatkört érdemben a 

Sportigazgatási Főosztály gyakorolja]. 

 A Főosztály egyéb feladatkörében: 



a) ellátja a kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények nyilvántartásával és 

megrendezésének támogatásával kapcsolatos feladatokat; 

b) ellátja az eredményességi támogatásokkal és a sport területén adományozható 

kitüntetésekkel kapcsolatos feladatokat; 

c) ellátja a szociálisan hátrányos helyzetűek sportjával, illetve a rétegsportokkal kapcsolatos 

feladatokat; 

d) gondoskodik a sportinformációs rendszer kialakításáról és működtetéséről; 

e) figyelemmel kíséri, és javaslatokat dolgoz ki a sportszakemberképzés, átképzés, 

továbbképzés rendszerét érintő kérdésekben, áttekinti a sporthoz kapcsolódó 

tudásmenedzsment segítségének állami lehetőségeit; 

f) javaslatokat dolgoz ki a sporttudományt érintő kérdésekben, kapcsolatot tart a 

sporttudomány területén működő szervezetekkel, figyelemmel kíséri szakmai tevékenységüket; 

g) előkészíti a miniszter döntését - együttműködve a Humánerőforrás és Civilkapcsolati 

Főosztállyal - a szakmai vizsgabizottságok elnökeinek megbízásáról, javaslatot tesz - a 

Humánerőforrás és Civilkapcsolati Főosztállyal egyetértésben - a miniszter számára a 

szakmai vizsgaszabályzat kiadására, a szakmai vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészei 

tételeinek elkészíttetésére és jóváhagyására, valamint a sport szakállamtitkár részére 

előkészíti a sportszakmai képesítések központi programjainak, szakmai tantárgyak 

tankönyveinek és egyéb tanulmányi segédleteinek kidolgoztatásához és nyilvánosságra 

hozatalához, a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok továbbképzésének 

szervezéséhez szükséges intézkedéseket. 

 

 Sportigazgatási Főosztály 
 A Sportigazgatási Főosztály a koncepciókészítési feladatkörében: 

a) javaslatot tesz a sportigazgatási feladatokra, ellátásuk rendjére, ezen belül különösen 

aa) a sportegészségügyi feladatok ellátására; 

ab) a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekre, feladat- és hatáskörükre, a 

doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos feladatok állami koordinációjára; 

b) irányítja, felügyeli és összehangolja a létesítményfejlesztési feladatokat, amelynek 

keretében ellátja az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos 

sportszakmai koncepciók előkészítésével, végrehajtásával, koordinációjával, egyes programok 

(különösen: a „Sport XXI. létesítményfejlesztési program”, a „Beruházás a 21. sz. iskolába 

program”, a „Magyar Sport Háza program” és az „OLLÉ program”) megvalósításának 

koordinációjával, valamint pénzügyi tervezési feladatainak előkészítésével és végrehajtásával, 

illetve az ahhoz kapcsolódó egyeztetésével, kapcsolattartással, valamint a sportlétesítmény-

fejlesztési pályázatok előkészítésével és a megvalósított pályázatok ellenőrzésével, egyes 

projektek (így különösen a „Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 

projekt” és a „Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei rekonstrukciója projekt”) 

előkészítésével, koordinációjával, végrehajtásával, az állami sportcélú ingatlanok (különösen 

az olimpiai központok) hasznosításának tervezésével, ellenőrzésével és működtetésével 

kapcsolatos feladatokat, részt vesz a költségvetési tervezésben; 

c) ellátja a Kormány, valamint a miniszter által meghatározott, b) pontban említett kiemelt 

sportlétesítmény-fejlesztési programok és projektek tekintetében a kormányzati koordinációs, 

irányítási és koncepcióalkotási, képviseleti és érdekérvényesítési feladatokat, irányítja és 

koordinálja a feladatok ellátásában részt vevő háttérintézményeknek, társaságoknak, 

különösen a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetnek a programmal 

kapcsolatos tevékenységét, együttműködik a fővárosi és helyi önkormányzati, illetve 

államigazgatási szervekkel, összehangolja a létesítményfejlesztési programokkal kapcsolatos 

feladatokat, felügyeli az üzemeltetési feladatokat, részt vesz a költségvetési tervezéshez 

kapcsolódó feladatok ellátásában. 



 A Sportigazgatási Főosztály jogszabály-előkészítési feladatkörében: 

a) az illetékes szervezeti egység részére szakmai javaslatok megfogalmazásával részt vesz a 

szakállamtitkár feladat- és hatáskörét érintő jogszabályalkotásban, kormány-előterjesztések 

előkészítésében, államigazgatási egyeztetésében; 

b) a sport szakállamtitkárság hivatali egységei között koordinálja a sport területét érintő 

jogszabályok tervezetének sportszakmai szempontú véleményezését, elkészíti a válaszleveleket. 

A Sportigazgatási Főosztály hatósági döntéseket előkészítő feladatkörében: 

a) a sport szakállamtitkár részére előkészíti az olimpiai járadék jogosultjának és a járadék 

mértékének megállapításával kapcsolatos I. fokú közigazgatási határozatot, és a jogosultak 

részére kiállítja az igazolásokat; 

b) a sport szakállamtitkár részére előkészíti a „Nemzet Sportolója” cím adományozásával 

kapcsolatos I. fokú közigazgatási határozatot, és a jogosultak részére kiállítja az igazolásokat. 

 A Sportigazgatási Főosztály szerződés-előkészítési feladatkörében: 

a) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló szabályzat figyelembevételével 

elkészíti a sportcélú támogatási minta- és egyéb szerződéseket, valamint előkészíti a Sport 

Szakállamtitkárság feladatkörébe tartozó egyéb szerződéseket; 

b) a kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása keretében a Formula-1 Világbajnokság 

Magyar Nagydíj megrendezéséről szóló, a Formula One Administration Ltd. (FOA) és a 

Hungaroring Sport Zrt. között kötött szerződés szerinti, a HS Zrt.-t terhelő rendezői jogdíj 

fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összegű költségvetési támogatás szerződéssel 

történő biztosítása érdekében a támogatási szerződés előkészítése. 

 A Sportigazgatási Főosztály szervezet- és szakmai irányítási feladatkörében ellátja a 

sportcélú előirányzatok tervezésével, felhasználásával, kezelésével, zárszámadásával 

kapcsolatos koordinációs feladatokat a szakállamtitkár irányítása alá tartozó hivatali 

egységei között. 

 A Sportigazgatási Főosztály közzétételi feladatkörében ellátja a Sportértesítő 

szerkesztésével, kiadásával és a szerkesztőbizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat. 

A Sportigazgatási Főosztály szakértői, ügyviteli feladatkörében ellátja a Nemzeti 

Sporttanács és a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület titkársági feladatait, 

valamint a doppingellenes tevékenység állami koordinációjával kapcsolatos további 

feladatokat, ennek keretében biztosítja a miniszter részvételét tanácskozási joggal a 

doppingeljárásban. 

 A Sportigazgatási Főosztály egyéb feladatkörében: 

a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetésével összefüggésben előkészíti a magyar 

államot megillető eseménynapokkal kapcsolatos döntéseket, háromoldalú használati 

szerződések megkötését, gondoskodik az állami eseménynapokkal kapcsolatos pályázati 

rendszer működtetéséről, javaslatot készít - a közjogi és koordinációs szakállamtitkár 

egyetértésével - a működéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó jogi, műszaki, gazdasági és 

egyéb kérdésekben, valamint ennek keretében folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a 

Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetőjével és tulajdonosával; 

b) előkészíti a külföldi sportolók magyarországi (munkajogviszony keretében végzendő) 

sporttevékenységéhez szükséges munkavállalói engedélyhez, magyarországi tartózkodáshoz, 

illetve letelepedéshez, valamint a magyar állampolgárság megszerzéséhez kapcsolódó 

miniszteri támogató iratot; 

c) előkészíti a választervezeteket az Alkotmánybíróságtól, valamint az országgyűlési 

biztosoktól érkezett, a szakállamtitkár feladat- és hatáskörét érintő megkeresésekre; 

d) felvilágosítást nyújt, állásfoglalást készít a sportról szóló törvény, valamint végrehajtási 

rendeletei és a sport különböző területeinek működését egyébként érintő más ágazati 

jogszabályok értelmezésével kapcsolatos, állampolgároktól, sportszervezetektől, 



sportszövetségektől, sport-köztestületektől, sportközalapítványoktól, helyi önkormányzatoktól, 

államhatalmi szervektől, valamint egyéb szervektől érkező megkeresésekre; 

e) közreműködik a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos feladatok ellátásában; 

f) vezeti a sportköztestületek nyilvántartását; 

g) közreműködik a sportinformációs rendszerrel összefüggő feladatok ellátásában; 

h) figyelemmel kíséri a sportegészségügyi feladatok ellátását, javaslatot tesz azok 

támogatására, kapcsolatot tart az Országos Sportegészségügyi Intézettel. 

 Az SzMSz szerint a miniszter a sport szakállamtitkár közreműködésével irányítja a 

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetet. 

 

 

II. A sport joganyag alapvető sajátosságai 
 

 A sportágazatot szabályozó jogszabályok értelmezését megelőzően érdemes röviden 

említést tenni a jogalkotási folyamat alapvető összefüggéseiről. A törvény-előkészítő munka 

sajátosságainak bemutatásával talán jobban értelmezhető a sport nem-kormányzati szerveinél 

dolgozó sportszakemberek számára is a sportigazgatás szabályozási háttere. 

 

 1. A jogalkotásról általánosságban 
 

 Szélesebb összefüggésben a jogi normák, szűkebb értelemben a sportjog által alkotott 

szabályrendszer kötelező érvényesülésének vizsgálatához, illetve a jogi szabályozás 

„mindenkire nézve kötelező” elvének megértéséhez foglalkozni kell a jogalkotási eljárás 

alapvető szabályainak ismertetésével. A minisztériumi szintű közigazgatási szervként való 

működés egyik leglényegesebb ismérve, hogy a jogalkotási tevékenység folyamatában a 

sportpolitikáért felelős mindenkori minisztériumi szintű szervezet saját jogon, önállóan vehet 

részt. Ez a következőket jelenti: 

 

 A jogalkotási tevékenység alapvető tartalmi elemeit meghatározó jogszabályok (a 

Magyar Köztársaság Alkotmánya [1949.évi XX. törvény], a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. 

törvény) keretei között a miniszter egyrészt miniszteri rendeletet alkothat, másrészt 

magasabb szintű jogszabály (a jogszabályi hierarchia „növekvő fontossági sorrendjét” 

követve): kormányrendelet, törvény előkészítését végezheti el. Az előkészítő munka 

lényegesen szélesebb, mint a „javaslattétel lehetősége”, mert a minisztérium feladat-, és 

hatáskörébe tartozó kormányrendelet, vagy törvény esetében a miniszter, mint előterjesztő 

felelőssége elsődleges a koncepcióalkotás folyamatától egészen a jogszabály kihirdetéséig 

terjedő sokrétű munkafolyamatban. Értelemszerűen ez a megállapítás érvényes a sport ágazati 

szintű jogi szabályozására is, ideértve az egyes személyek, szervezetek feladatait, a jogok és 

kötelezettségek rendszerét meghatározó tartalmi (anyagi jogi) és az egyes folyamatok 

részletes menetét ütemezéssel, határidőkkel meghatározó formai (eljárásjogi) rendelkezésekre 

egyaránt. 

 

 2. A jogalkotási tevékenység alapja 
 

 A jogalkotási tevékenység alapja többirányú lehet: 



 1./ A törvényalkotásra irányuló jogszabály-előkészítő (kodifikációs) munka alapját az 

ún. törvényhozási tárgykörbe tartozó életviszonyok jogszabályi rendezésének szükségessége 

adja. Ebbe a körbe tartoznak a társadalmi rendre, a társadalom legfontosabb intézményeire, a 

gazdasági rendre, valamint az állampolgárok alapvető jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 

életviszonyok.  

A törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályok közül a Kormány – az Alkotmányban 

meghatározott feladatai végrehajtása érdekében, az ott meghatározott körben – szintén 

alkothat „saját jogon” rendeletet. Az ilyen sajátjogú, ún. „sui generis” jellegű jogalkotások 

lényege, hogy a jogszabály nem valamely más, magasabb szintű norma felhatalmazása 

alapján kerül kiadásra. 

 

 2./ Másodlagos, vagy származékos jogalkotási tevékenységről akkor beszélünk, ha a 

jogalkotó valamely magasabb szintű jogszabályban kapott felhatalmazás alapján, a magasabb 

szintű jogszabályban foglalt legfontosabb rendelkezések, jogintézmények működése alapvető 

szabályainak további kibontására, részletszabályainak megállapítására kap lehetőséget. Az 

ilyen jellegű jogalkotási tevékenység jellemző a kormányrendeleti és kifejezetten a miniszteri 

rendeleti szintű joganyagra.  

 Fontos megjegyezni, hogy a jogalkotási tevékenység részét képezi a minisztérium, 

illetve az állami sportirányítási szerv azon szakmai tevékenysége is, amely során nem 

jogszabályokat, hanem ún. „állami irányítás egyéb jogi eszközeit” (pl. kormányhatározatban 

megjelenő garanciavállalás sport-világesemények szervezésével kapcsolatban, országgyűlési 

határozat [Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia], stb.) készít elő.  

 

 3. A sportjog alapvető összefüggéseiről 
 

 A fenti általános és elméleti bevezetés után célszerű – a Sporttörvény preambulumától 

kezdődően - áttekinteni a sportjog, mint speciális jogág legfontosabb sajátosságait. 

 

 A sportról szóló 2004. évi I. törvény preambuluma szerint:  

„A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű 

testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, 

az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének 

társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az 

ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. 

Az állam feladata ezért, hogy közérdekből segítse elő az állampolgárok 

testneveléshez és sportoláshoz fűződő joga gyakorlati megvalósulását, és támogassa a 

civil szervezetek keretében kifejtett, tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is 

folytatott sporttevékenységet, ideértve a fogyatékosok sportját is. Az állam az ifjúság 

egészséges fejlődése érdekében biztosítja a közoktatás és felsőoktatás testnevelését és 

sportját, valamint az intézményen kívüli diáksportot. Az állam a szabadidősport és a 

diáksport támogatásával is előmozdítja a mozgásgazdag életmód elterjedését, a 

rendszeres testedzést. Az állam támogatja a versenysportot, sportolóinknak a 

nemzetközi sportéletben való részvételét, kiemelkedő jelentőséget tulajdonít az olimpiai 

és a paralimpiai eszmének. Az állam erősíti a sport egyes területein a piaci viszonyok 

kialakulását, a sporttal összefüggő üzleti vállalkozásokat, biztosítja a testkultúra 

fejlesztését szolgáló képzés feltételrendszerét. A testnevelés és a sport fejlesztését össze 

kell hangolni az egészségügyi célkitűzésekkel, a környezet- és természetvédelemmel, 

valamint a területfejlesztéssel. Az állam feladata, hogy hozzájáruljon a sporttal 



kapcsolatos önveszélyeztető káros tendenciák (pl. dopping) csökkentéséhez, 

gondoskodjon a sportrendezvények biztonságáról, a sportolói személyiségvédelemről, a 

sporthuliganizmussal szembeni fellépésről. 

Az Országgyűlés e célok jegyében és az Európai Sport Chartával összhangban a 

következő törvényt alkotja:” 

  

 A törvények elvi bevezetése (preambuluma) általában azokat az átfogó, a 

szabályozandó életviszonyokra általánosságban jellemző, legfontosabb, garanciális és alapelvi 

jelentőségű célokat fogalmazza meg – sok esetben ünnepélyes formában –, amelyek a 

jogalkotót a jogszabály megalkotása során vezérelték.  

 

 A preambulum értelmében a Sporttörvény a sportot, mint önszerveződésre épülő 

autonóm civil tevékenységet szabályozza. A preambulum felsorolja továbbá a sportnak a 

társadalomban betöltött legfontosabb funkcióit, így például szól a sport kiemelkedő szerepéről 

az egészségmegőrzésben, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.  

 

 A preambulum második fejezete tartalmazza azokat a legfontosabb feladatokat, 

amelyeket az „államnak aktív magatartásával”, illetve „ösztönzésével” segítenie kell. Ki kell 

emelni a preambulum azon fordulatát, mely szerint az állam elősegíti az állampolgárok 

testneveléshez és sportoláshoz fűződő jogának gyakorlati érvényesülését. A törvény idézett 

megfogalmazása szerint az állampolgároknak alkotmányos joga van a sportolásra. Ezzel 

kapcsolatban az alábbi alkotmányjogi megjegyzések tehetők. 

 

A sportjognak alapvető alkotmányjogi aspektusai, kiindulási alapjai vannak a 

következők szerint. Az Alkotmány 70/D.§-a garantálja a lehető legmagasabb szintű testi és 

lelki egészséghez való jogot. E jog érvényesülését a Magyar Köztársaság – többek között – a 

rendszeres testedzés biztosításával garantálja. A rendszeres testedzéshez való jog az 

Alkotmány vonatkozó rendelkezése szerint az úgynevezett második generációs, [vagy 

gazdasági, szociális, kulturális (ECOSOC)]emberi jogok csoportjába tartozik, mivel ezen 

jogok érvényesüléséhez az állam aktív szerepvállalására van szükség. Az ide vonatkozó 

jogszabályok kialakítása során is zsinórmércének tekinthető az Alkotmány 8. §-ának (1) 

bekezdése, amelynek értelmében az alapvető jogok tiszteletben tartása és védelme az állam 

elsőrendű kötelezettsége.  

 

Az alapjogok érvényesülését az államnak pozitív cselekvéssel is elő kell segítenie. A 

rendszeres testedzés támogatása tehát az elmondottakból következően egyrészt jogalkotási 

kötelezettséget, másrészt igazgatási-szervezési tevékenységet kíván meg az államtól. A 

sporttevékenység elősegítése és biztosítása tehát állami feladat, így egyben közfeladat is, a 

szerződéses kapcsolatok (magánjogi szabályok) kialakítása mellett feltételezve ezzel a 

szükséges jogszabályok (közjogi, közhatalmi jellegű rendelkezések) megalkotását és 

érvényesítését is. 

 A sport joganyag egészének más, a rendszeres testedzéshez való alkotmányos 

alapjogon túli összefüggései is vannak. A sporttevékenységgel kapcsolatos jogviszonyokban 

gyakran felmerül a sportoló emberi méltósághoz való joga, önrendelkezéshez való joga, 

személyes adatok védelméhez való joga, amelyeket tiszteletben kell tartani. 

 

 A preambulum vázlatos elemzéséből az is megállapítható, hogy – a sportjoggal 

foglalkozó elméletekkel összhangban – a jogalkotó már az elvi bevezetésben hangsúlyozza a 

sportjog úgynevezett „vegyes szakjogi” jellegét Ennek legfontosabb aspektusai a következők. 

A sportjog nem tisztán magánjogi (a civil szférára vonatkozó, a felek mellérendeltségére és 



egyenjogúságára épülő), illetve közjogi (az állam sajátos szerepét is kiemelő, alá-

fölérendeltségi viszonyra épülő, ahol valamelyik felet [felettes szervet] többletjogok illetik 

meg) viszonyokat szabályozó jogterület, hanem számtalan jogágba tartozó szabályok képezik 

alapját. A sport, mint önszerveződésre épülő civil tevékenység az állam részéről elsősorban 

civiljogi jogviszonyok kialakítását igényelte. Ide tartoznak a sporttevékenységgel kapcsolatos 

szerződéses viszonyok meghatározása, a sportban megjelenő speciális szerződéstípusok 

kialakítása, vagy a sportolói jogállás rendezésével kapcsolatos egyes jogintézmények 

szabályai játékjog, versenyengedély, versenyrendszer), vagyoni értékű jogosultságok 

szabályozása.  

 A preambulumban meghatározott állami feladatok egy része ugyanakkor az állam 

aktív szerepvállalását olyan irányban is indokolttá teszik, amely során a jogi szabályozás 

beavatkozik a civil felek autonóm viszonyaiba. Ilyenkor a magánjogi viszonyokra jellemző 

mellérendelt viszonyok helyett a közjog sajátos hierarchikus, alá-fölérendeltségi viszonyai 

érvényesülnek. Erre került sor a nemzetközi szakmai alapelvként deklarált fair play elvének 

érvényesítéséhez (doppingtilalom), vagy a sportolók egészségének védelme érdekében előírt 

korlátozásokhoz. Ide tartoznak továbbá az olyan állami korlátozást tartalmazó szabályok, 

amelyeket a köz érdekeinek védelme tesz megalapozottá (sportrendezvény területére való 

beléptetés korlátozása, feltételekhez kötése). Emellett olyan „köztes állapotok” is ismertek a 

sportjogi szabályozásban, amikor a közigazgatási jogi (hatósági) elemek kerülnek előtérbe és 

a hatáskörrel rendelkező állami szerv az ügyfél részére valamilyen jogot állapít meg, adatot 

igazol (pl.: olimpiai járadék megállapítása). Az állam eltérő szerepét a sport egyes kiemelt 

területei kapcsán jól mutatja a preambulum következő két konkrét megfogalmazása.  

 

 Más oldalról vizsgálva a kérdést – mint arról már szó volt – a szabályozás alanyai 

egyúttal polgári jogi jogviszony alanyai is. A Sporttörvény által lefedett szabályozási területek 

– a sport, mint alapvetően önszerveződésen alapuló autonóm civil tevékenység – esetén a 

felek viszonyában az egyenjogúság és mellérendeltség polgári jogi elve is szükségszerűen 

érvényesül.  

 Tovább bonyolítja a helyzetet – és ezzel a sportjog jogrendszerbe történő besorolását -, 

hogy a preambulumban megfogalmazott célok olyan szabályozási területek rendezését is 

igénylik, amelyek önmagukban sem sorolhatók be tisztán valamely jogágba, eleve vegyes 

szakjogokat érint (gondoljunk itt például a hivatásos sportolók foglalkoztatásának kérdéseire). 

 

 A preambulum utolsó bekezdése szerint az Országgyűlés a Sporttörvényt az Európai 

Sport Chartával összhangban alkotja meg. Az Európai Sport Chartában megfogalmazott 

rendelkezések a modern sportjog szabályrendszerének alapját képezik. 

 

 Magyarországon történelmi hagyománya van a sport törvényi szabályozásának. 

Először a testnevelésről alkotott törvényt a magyar Országgyűlés az 1921. évi LIII. 

törvénnyel. Ennek 1. §-a szerint „a testnevelésnek az a feladata, hogy az egyének testi 

épségének és egészségének megóvása, lelki és testi erejének, ellenálló képességének, 

ügyességének és munkabírásának kifejlesztése által megjavítsa a közegészség állapotát, 

gyarapítsa a nemzet munkaerejét.” A rendszerváltás után alkotott első modern sporttörvény, a 

1996. évi LXIV. törvény lényegében szervezeti és finanszírozási kerettörvény volt, több 

jelentős eredménnyel, így pl. bevezette a sportösztöndíj-rendszert. Az 1998 áprilisában hozott 

1998. évi XXXI. törvény először szabályozta Magyarországon a hivatásos sportot. Ezt követte 

a 2000. évi CXLV. törvény, amely nemzetközi szinten is egyedülálló módon, a közjogi 

szabályozás mellett a sport civiljogi vonatkozásait is komplex, ágazati, kódex jellegű 

egységes szabályozásban részesítette. Ennek módosított, aktualizált változata a jelenleg 

hatályos, sportról szóló 2004. évi I. törvény. 



 

III. A sporttevékenységre és a sportolóra vonatkozó általános rendelkezések 
 

 A sport joganyag bemutatása során – a sporttörvény szerkezetét követve – a sport 

szervezeti rendszerének bemutatását megelőzően a sporttevékenységre és a sportolóra 

vonatkozó rendelkezések elemzését végezzük el. Ez azért is fontos, mert az egyes sportolói 

státuszok ismeretében jobban nyomon követhető a sport szerezeti és intézményrendszerének 

felépítése. 

 

 1. A sportoló fogalma 
 

 A Sporttörvény a sportolóra nézve a következő fogalom-meghatározást tartalmazza. 

 

 1. § (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 

(2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő 

eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett 

testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a 

szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. 

 

 A sportról, sporttevékenységről általában háromféle értelemben szokás beszélni: 

 

 a) A legszűkebb értelmezés szerint csak a “komoly”, közvetlen gazdasági 

haszonnal/hatással is járó teljesítmények, az élsport (hivatásos sport, elitsport, látványsport) 

esetében beszélünk sportról. E szerint a megközelítés szerint csak a hivatásos sportolók 

tekinthetők sportolónak. 

 

 b) Tágabb értelemben sportolásnak tekinthető minden olyan rendszeres testmozgás, 

amelynek eredménye szervezett, elismert versenyrendszerekben mérhető, összevethető 

másokéval. Ebbe a kategóriába már az amatőr sportoló is beleértendő. 

 

 c) A legtágabb értelmezés szerint minden olyan tevékenység, amely tudatosan vagy 

legalább hatásaiban a testedzésre irányul, sportnak tekinthető, s az ilyen tevékenységet kifejtő 

személyek pedig sportolónak minősülnek. Ebben az értelemben sportoló a hivatásos (profi) 

sportolótól az amatőr sportolón (együtt: versenyzőn) át a szabadidős sportolóig bezáróan 

mindenki, aki „valamit rendszeresen mozog”. 

 

 A Sporttörvény szabályozási koncepciója a legtágabban értelmezett sporttevékenység 

fogalmához áll közel, a sportoló fogalmának meghatározása összhangban van az Európai 

Sport Charta 2. Cikkely I. pontjában foglaltakkal. 

 

 2. A sporttevékenység definíciója 
 

 A törvény meghatározása szerinti sporttevékenység definíció részletesebb elemzése 

azért fontos, hogy eldönthessük egy adott mozgásformáról, hogy az a Sporttörvény hatálya 

alá tartozó tevékenységnek minősül-e. Nyilvánvaló ugyanis, hogy abban az esetben, ha egy 

adott tevékenységről ezen kritériumrendszernek való megfelelés vizsgálata során kiderül, 



hogy nem minősül sporttevékenységnek, akkor a sport joganyag szabályrendszere nem 

alkalmazható az adott tevékenység gyakorlása során.  

Bár a Sporttörvény kommentárja szerint sem az Európai Sport Charta, sem a magyar, 

illetve a külföldi sporttörvények nem vállalkoznak arra, hogy tartalmilag meghatározzák, 

hogy mi a sport, illetve a sportot milyen sportágak keretében lehet űzni, a sportnak, mint 

társadalmilag hasznos tevékenységnek léteznek olyan ismérvei, melyek lehetővé teszik más – 

akár fizikai, akár szellemi aktivitást igénylő – sportnak nem minősíthető cselekvésektől való 

elkülönítését. 

 

A törvény 1. §-ának fentebb már hivatkozott (2) bekezdése határozza meg a 

sporttevékenység definícióját. Ennek alapján sporttevékenységnek minősül a meghatározott 

szabályok szerint a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve 

versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a 

fizikai erőnlét és szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. 

 

A definíció egyes fogalmi elemeinek kibontásával meghatározható, mely feltételek 

fennállása esetén minősül egy meghatározott tevékenység sporttevékenységnek: 

 

a) Meghatározott szabályok szerint kifejtett tevékenység: 
 

Amennyiben jogszabály rendelkezik arról, hogy egy tevékenységet meghatározott 

szabályok szerint kell végezni, úgy ez szervezeti értelemben azt jelenti, hogy létezik egy 

autonóm szervezet, amelynek tagsága az adott szervezet célját, feladatait, valamint az ezek 

eléréséhez szükséges szabályokat magára nézve önkéntes módon, ám kötelezően elfogadja, 

meghatározva ezzel működésének kereteit, és ez alapján fejti ki tevékenységét. A tagság a 

létrejött szervezetet elismeri, elfogadja az általa hozott szabályokat. Az ilyen módon létrejött 

és működő, tagsága által legitim szervezet hozhat magára, tagjaira, valamint a tevékenységi 

körében működő egyéb szervezetekre vonatkozó további szabályokat. 

 

A sport területén kiemelt jelentősége van annak, hogy az egyes sporttevékenységi 

formákat valamely autonóm, önkormányzattal rendelkező, demokratikus alapokon 

szerveződött jogalany (a sportszövetség) szintetizálja, így hivatkozhat arra, hogy egy adott 

sporttevékenység tekintetében legitimációval rendelkezik, szabályokat fogalmaz meg a 

sporttevékenységre vonatkozóan és a tagság tekintetében azokat érvényesíteni is tudja. 

 

A sportigazgatás és a sportjog, mint önálló jogterület tekintetében törvény határozza 

meg a sport közjogi és magánjogi, valamint a nem kormányzati szervek által kifejtett kereteit 

is. Egyedül az állam megkülönböztető ismérve, hogy központi hatalmával élve olyan 

szabályokat alkot, amelyek mindenkire nézve kötelezőek. Az állam (egészen pontosan az 

Országgyűlés által elfogadott, és a Köztársasági Elnök által aláírt, a Magyar Közlönyben 

kihirdetett és hatályba lépett) törvény határozza meg, hogy a sportigazgatás civiljogi részét 

milyen szervezeti keretek között lehet végezni. Az eddig hatályos valamennyi „modern” 

sporttörvényből (a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény, a sportról szóló 2000. évi CXLV. 

törvény, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény) nyilvánvalóvá válik, hogy a sport 

civiljogi szabályozását a törvényes kritériumrendszert teljesítő szervezetekre bízza. Ezek a 

szervezetek olyan, döntően civiljogi sajátosságokat mutató jogi entitások, amelyek az adott 

sporttevékenységre, valamint a sportágra vonatkozó szakmai szabályok megalkotására, illetve 

érvényesítésére jogosultak a törvényesség keretein belül. 

 



A meghatározott szabályok szerint kifejtett tevékenység azt jeleníti meg, hogy az 

autonóm szakmai igazgatási szabályok (a sportág és a szövetsége működésére vonatkozó 

szabályok) megalkotására a törvényben rögzített feltételeknek megfelelő szervezetek 

jogosultak. Jelen szervezeteknek egyik csoportját képezik az érdemi sporttevékenység 

végzésével közvetlen kapcsolatban álló szervezetek, melyek megalkotják az egyes sportágak 

működésére vonatkozó szabályrendszert, s annak betartására jogosultak, egyben kötelesek is. 

Ide tartoznak az országos sportági szakszövetségek, a szakszövetségként működő országos 

sportági szövetségek, valamint az egyéb sportszövetségek. A sportigazgatás szempontjából 

releváns szervezetek másik csoportját képezik a sport egyes területeinek érdekképviseletére 

létrehozott sportköztestületek (ernyőszervezetek), ezek közül a legfontosabbak a Magyar 

Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti 

Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége. 

 

b) A szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve 

versenyszerűen végzett tevékenység: 
 

A szabadidő kötetlen vagy szervezett formában történő eltöltése azért bír az állami 

szabályozás szempontjából különös relevanciával, mert az Alkotmány 70/D.§-a alapján a 

Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság többek között a rendszeres testedzés 

biztosításával valósítja meg. A szabadidősport területén az államnak ösztönző, a feltételeket 

kijelölő, valamint azokat meghatározó szerepe van, ezért a sporttörvényben is megfigyelhető, 

hogy jelen tevékenységeknek az állam csupán a szervezeti kereteit határozza meg. 

 

A versenyszerűen végzett sporttevékenység, azaz a versenysport mind szervezeti 

felépítésében, mind pedig a tényleges működését meghatározva jóval strukturáltabb terület, 

ezért az állam szabályozásának túlnyomó részét a versenysportra vetíti (versenyzők jogai, 

kötelezettségei, sportszervezetek, szövetségek definíciója, működésük szabályai, valamint a 

legfontosabb szabályok megalkotására vonatkozó kötelezettség). Mivel ez a szabályozás 

szempontjából is egy jóval érzékenyebb terület, a magyar sportjog – összhangban a 

nemzetközi trendekkel – meghatározza a versenyszerű sporttevékenység kifejtésének 

személyi és szervezeti kritériumrendszerét, azaz hogy milyen szervezeti keretek között, 

valamint versenyrendszerben végezhető versenyszerű sporttevékenység, milyen nemzetközi 

és hazai viszonylatban is kötelezően érvényesülő szabályrendszerrel kell rendelkeznie a 

sportágnak. Adott sportág tekintetében – az elkülönült szabály-, illetve versenyrendszeren túl 

– jellegadó ismérv a sportág autonóm sportigazgatását, érdekképviseletét biztosító hazai és 

nemzetközi sportszövetségi tagozódás, tagság. 

 

c) A szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló tevékenység: 
 

A sporttevékenység definíciójának jelen eleme esetében is érvényesülnie kell a sportra, 

mint gyűjtőfogalomra vonatkozó alapvető feltételeknek, így a tevékenység egyediségének, a 

fair play alapján való felkészülésnek és versenyzésnek, ezzel összefüggésben a 

doppingtilalomnak, az egészséges versenyszellem fennállásának, a közösségformáló 

szerepnek, valamint a személyiség fejlesztésének az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével. 

 

 A sportolói jogállás (státusz) elemzése a sporttevékenység vonatkozásában már 

említett, elvi jelentőségű szempontok miatt szintén alapvető fontosságú, hiszen könnyen 

belátható, hogy abban az esetben, ha egy természetes személy nem sportolóként nyilvánul 



meg (nem végez sporttevékenységet), esetében a sportolóra vonatkozó jogok és 

kötelezettségek nem alkalmazhatók. Az egyes sportolói státuszok ismertetése pedig az 

általános sportolói „halmazon” belül azért szükséges, mert a sportjogban vannak olyan 

jogintézmények, átfogóbb, egymásra épülő szabályrendszerek, amelyek csak a sportolók 

bizonyos jól körülhatárolható csoportjára alkalmazhatók (ilyen például a versenyengedély, 

amellyel csak a versenyzők rendelkezhetnek, szabadidős sportolók nem, vagy akár egész 

szabályozási területként említhetjük a doppingellenes jogszabályi intézményrendszert, 

főszabály szerint ezen rendelkezések sem terjednek ki a szabadidős sportolókra. Ennek 

részletes okairól a későbbiekben még szó lesz). 

 

 3. A sportolók jogállásáról általában 
 

 A sportoló szempontjából a leírt szabályozási rendszer a következő jelentőséggel bír: 

 

 A sporttevékenység legtágabb fogalmából kiindulva a Sporttörvény háromféle 

sportolói jogviszonyt különböztet meg, ezekhez rendelve az adott státuszhoz tartozó 

intézményrendszert. 

 

 3.1. Szabadidős sportoló 
 

 A Sporttörvény általános (fentebb már idézett) sportoló fogalmára figyelemmel 

megállapítható, hogy a szabadidős sportolót a versenyzőtől az különbözteti meg, hogy nem 

vesz részt rendszeresen (versenyengedély birtokában) adott szövetség által kiírt, szervezett 

versenyeken, bajnokságban, a sportot döntően szabadideje hasznos eltöltéseként űzi akár 

szervezett formában sportol, akár teljességében egyéni szervezés mentén. 

 

 A törvény szerint tehát az a személy minősül szabadidős sportolónak, aki nem 

sportegyesület, illetve sportvállalkozás (jellemzően: kft. vagy rt.) keretében végez 

sporttevékenységet, vagy amennyiben szervezett formában sportol, akkor nem vesz részt 

“hivatalos” versenyrendszerben (gondoljunk pl. a Balaton-átúszókra, vagy az utcai street ball 

bajnokságon résztvevőkre). 

 

 3.2. Versenyző 
 

1. § (3) Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes 

személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy 

versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló. 

 (4) Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal 

foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr 

sportolónak minősül. 
 

 A Sporttörvény szerint tehát a szabadidős státuszú sportoló mellett a versenyszerű 

sportolói jogállás a másik nagy kategória, amely további két részre ágazik amatőr sportoló és 

hivatásos sportoló elnevezés alatt. A versenyzők közös ismérve, hogy sportszövetség által 

kiírt, szervezett, engedélyezett versenyrendszerben (bajnokságban) vesznek részt, a 

versenyszabályzatban meghatározottak szerint versenyeznek. Versenyzőként a 



sporttevékenységet sportszervezet keretében végzik, a szövetség által kibocsátott sportolói 

licensz alapján. 

 

 A versenyzők két kategóriája közötti világos különbség az, hogy a hivatásos sportoló 

a sporttevékenységéért „fizetést” kap, azaz megélhetési, jövedelemszerzési célzat (is) 

kimutatható a sporttevékenységével összefüggésben, továbbá tevékenységét 

foglalkozásszerűen űzi, sportszervezete egyben a munkahelye.  

 Az amatőr sportolót a hivatásostól elsősorban az különbözteti meg, hogy a törvény 

szerint a sporttevékenységéért díjazást nem kaphat (bár a törvény felsorol olyan juttatásokat, 

amelyek kivételt képeznek ezen tilalom alól). 

 

 4. A sportoló jogairól, illetve kötelezettségeiről általában 
 

 A sportszervezetek keretében sporttevékenységet kifejtő sportoló részére a 

Sporttörvény általános jellegű jogokat és kötelezettségeket állapít meg, amelyekkel minden 

sportoló élhet, illetve amelyeket minden, sportszervezetek között sportoló köteles betartani. 

 

 4.1. A sportoló általános jogai  
 

 2. § (1) A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző 

számára a sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos 

sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. 

(2) A versenyző a sportteljesítményéhez, illetve az elért eredményeihez igazodó 

mértékben igényelheti a sportszervezetétől az eredményes sporttevékenységhez 

szükséges felkészülési, versenyzési lehetőség biztosítását. 

(3) A fogyatékos versenyző felkészülésére és versenyeire az érintett 

sportszövetségeknek a versenyzők egészségi, illetve fogyatékossági állapotának megfelelő 

külön feltételeket kell megállapítaniuk. 

 

A 2. § (1) bekezdésében a versenyszerű sportoló részére biztosított jogosultság (a 

sportszervezet szempontjából a biztonságos sporttevékenység gyakorlásához szükséges 

feltételek biztosításának kötelezettsége) elsősorban a sportoló egészségének védelmét, a 

sérülésmentes felkészülést biztosítja. A rendelkezésből az is következik, hogy amennyiben a 

sportszervezet ezeket a feltételeket nem teljesíti, akár kártérítési felelősséggel is tartozhat a 

sportoló irányában. A Sporttörvénynek ez a rendelkezése garanciális szempontból is 

jelentősséggel bír, mert a sportoló egészsége és biztonsága nagyobb “védendő érték,” mint az 

egyes sportszervezetek esetleges anyagi érdeke.  

 

Fontos, pozitív diszkriminációs, a fogyatékos sportolók esélyegyenlőségének 

biztosítását elősegítő rendelkezést tartalmaz a fentebb hivatkozott (3) bekezdés, külön 

figyelemmel arra, hogy a speciális feltételek biztosítása nem a fogyatékos sportolót 

foglalkoztató sportszervezetet, hanem az érintett sportszövetségeket terhelik.  

 

 4.2. A sportoló kötelezettségei 
 



 Jogállami, demokratikus körülmények között magától értetődő, hogy a jogok 

érvényesítése egyúttal kötelezettségek teljesítésével jár. Erre tekintettel a Sporttörvény szerint 

a sportolókra vonatkozó kötelezettségek rendszere az alábbiak szerint alakul. 

 

 2. § (4) A versenyző köteles: 

a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, 

b) a sportág jellegének megfelelő – külön jogszabályban meghatározott – 

sportorvosi alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi 

ellenőrzés), 

c) a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb 

szabályzataiban foglaltakat betartani, 

d) a sporttevékenység során annak a sportszervezetnek, sportszövetségnek az 

érdekeit is figyelembe venni, amellyel tagsági, illetve szerződéses viszonyban áll, 

valamint amelyik a nemzeti válogatott keretbe meghívta. 

A sportolóra vonatkozó általános előírások közül elsőként ki kell emelni a tisztességes 

játék (a “fair play”) előírásainak megfelelő felkészülést és versenyzést. A Sporttörvényben 

megfogalmazott cél, hogy a sport szellemiségének megfelelően a versenyen a sportolók 

közötti valódi felkészülés és tehetségbeli különbség, ne pedig más, meg nem engedett 

befolyás döntsön. Ennek érdekében – összhangban például a Nemzetközi Doppingellenes 

Ügynökség (WADA) Kódexének alapelvként megállapított tézisével, amely szerint a fair play 

sérelmét okozza bármely meg nem engedett teljesítményfokozó szer vagy módszer 

használata, alkalmazása - rendelkezik a törvény a doppingtilalomról is, biztosítva e 

rendelkezés betartásához szükséges ellenőrzés lehetőségét is. Ezek a kötelezettségek a 

vonatkozó (későbbiekben részletesen ismertetésre kerülő) nemzetközi egyezményekkel is 

összhangban állnak. 

 A törvényben a fair play elvének gyakorlati jelentőséggel bíró szabálya, hogy a 

sportoló sporttevékenysége során köteles annak a sportszervezetnek, szövetségnek az 

érdekeit figyelembe venni, amellyel tagsági vagy szerződéses viszonyban áll, továbbá 

amelyik szövetség a nemzeti válogatott keretébe meghívta. A sportszervezetnek, 

sportszövetségnek ugyanis alapvető érdeke, hogy tisztességes keretek között minél 

eredményesebben tudjon működni, hiszen az eredményesség kihatással lehet mind az állami 

támogatások, mind a szponzori támogatás által nyújtott lehetőségek igénybevételére. Komoly 

szponzor pedig csak olyan sportszervezetnek nyújt támogatást, ahol a sporttevékenység 

eredményesen, és korrekt feltételek között folyik. (Ugyanezen megállapítás igaz az állam 

által nyújtott támogatásokra is). Egyetlen támogatónak sem lehet érdeke az, hogy nevét a 

tisztességtelen játékkal, vagy más zavaros körülményekkel hozzák összefüggésbe. Ezen 

alapvető érdeket a sportolónak is figyelembe kell vennie. Ha ezt nem teszi, akár 

sportfegyelmi vagy kártérítési felelősséggel is tartozhat a sportszervezet, szövetség felé. 

 A sportoló rendkívül fontos kötelezettsége a sportorvosi vizsgálatokon való részvétel. 

A törvény szerint ennek részletes szabályait külön jogszabály határozza meg. A külön 

jogszabály a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 

kormányrendelet, de a szabályozás tartalmára tekintettel ide kapcsolódik a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet is. A két terület értelemszerű 

összefüggéseire röviden utal a sportorvoslás szabályait rendező jogszabály is: a sportorvos 

feladataként meghatározza, hogy a doppingellenes tevékenység keretében megelőző, 

felvilágosító, nevelő, ellenőrző munkát folytat. 

 

 4. § (1) A versenyző nem használhat, illetve nem alkalmazhat vagy forgalmazhat 

– külön jogszabályban meghatározott – tiltott teljesítményfokozó szereket, 

készítményeket és módszereket. 



(2) A versenyző köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának 

ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak (doppingvizsgálat). 

(3) A doppingtilalomra és a doppingvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat a 

Kormány rendeletben állapítja meg. 

 A Sporttörvényben a fair play elvének gyakorlati tartalommal bíró rendelkezése az 

általános doppingtilalom előírása. A dopping ugyanis a doppinglista szerinti hatóanyagot 

tartalmazó teljesítményfokozó - vagy annak elfedését, illetve gyorsabb kiürítését elősegítő - 

szer, készítmény vagy élettani vegyület, továbbá módszer, amely azon túl, hogy káros a 

sportoló szervezetére, mesterségesen próbálja meg befolyásolni az egyes sportolók 

felkészültségbeli különbséget. A fair play elve megköveteli, hogy valamennyi sportoló az 

előre rögzített szabályok között egyforma eséllyel vegyen részt a versenyben. 

 A sportoló számára nem csak általános kötelezettség, hogy tartsa be a 

doppingtilalomra vonatkozó előírásokat, hanem köteles részt venni a jogszabályban 

meghatározott doppingvizsgálaton. A szabályok megsértésének komoly szankciói vannak 

(versenyből való kizárás, a korábban elért eredmény megsemmisítése, pénzbüntetés, 

sporttevékenységtől meghatározott időre eltiltás, stb.).  

 

 

IV. A sportolók jogállásáról és az azzal összefüggő egyes jogintézményekről 
 

 1. A sportolói státuszok változásáról 
 

 Amint az látható volt, a Sporttörvény világosan elkülöníti a versenyző és a szabadidős 

sportoló jogállását (státuszát). A pontos elhatárolás azért rendkívül fontos, mert a különböző 

jogállású sportolókra más-más jogok, illetve kötelezettségek vonatkoznak. Továbbá a törvény 

szervezeti- és intézményrendszere is alapvetően a sportoló természetes személyeket 

középpontba állítva épül fel. Az alábbiakban a különböző jogállású sportolókra vonatkozó 

rendelkezések kerülnek részletesen bemutatásra. 

 

 2. A szabadidős sportolóra vonatkozó rendelkezések 
 

 A szabadidős sportoló korábbiakban már említett fogalmi meghatározásából 

következik, hogy ebbe a személyi körbe tartoznak mindazok, akik nem sportegyesület vagy 

sportvállalkozás keretében sportolnak, illetve azok, akik szervezett keretek között sportolnak, 

de a sportági versenyszabályzatban foglaltak alapján, „hivatalos” versenyrendszerben 

szervezett versenyeken nem mérik össze tudásukat. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 

szabadidős sportolónak minősül a kikapcsolódásként uszodába járó személy csakúgy, mint a 

grundon focizó fiatal.  

 

 A szabadidő eltöltésének számos lehetősége közül a sportolást választó állampolgárok 

sporttevékenységét nem lehet és nem is indokolt a legszükségesebb szabályok lefektetésén túl 

jogszabályi keretek közé szorítani. Erre tekintettel a Sporttörvény sem tartalmaz semmilyen 

„különleges” jogosultságot, illetve kötelezettséget a szabadidős sportolókra nézve. A 

szabadidejével felelősen gazdálkodó polgár – egyébként hasznos és követendő – magánügye 

annak eldöntése, hogy szabadideje egy részét sportolással tölti. 

 



 A jelenleg hatályos szabályozás ugyanakkor egy, a korábbi sporttörvényekben nem 

szereplő lehetőséggel megnyitja az „átmenet” lehetőségét a szabadidősport és az alapvetően 

kompetitív jellegű, a versenyt középpontba állító versenyszerű sporttevékenység között. Ez a 

lehetőség a rajtengedély törvényi szabályozásában van. A Sporttörvény 3. §-ának (2) 

bekezdése szerint a sportszövetség a szabályzatában meghatározottak szerint lehetővé 

teheti, hogy az általa, illetve a közreműködésével kiírt vagy szervezett versenyen az 

amatőr- és a szabadidő-sportoló egy versenyre (mérkőzésre) szóló versenyzési 

engedéllyel (rajtengedély) részt vegyen. Mivel a rajtengedély alapján – ha azt az illetékes 

sportszövetség szabályzata megengedi – a szabadidős sportoló is részt vehet 

versenyrendszerben szervezett egy meghatározott versenyen, ezért ebből következően a 

rajtengedéllyel szövetségi versenyen induló szabadidős sportolóra is kötelezővé válik 

meghatározott, egyébként csak a versenyzőkre vonatkozó kötelezettségek teljesítése. Ilyen 

kötelezettség többek között az, hogy a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 

kormányrendelet hatálya 2007. július 1-je óta kiterjed a rajtengedéllyel szövetségi versenyen 

induló szabadidős-sportolóra is, tehát (legalábbis elvi lehetőség szerint) szabadidős sportoló 

doppingellenőrzése is lehetővé vált.  

 

 A Sporttörvény a szabadidős sportolók tekintetében is biztosítja azt a szervezeti 

rendszert, amely a versenyzők, vagyis a versenyszerű sporttevékenység köré szerveződött 

intézményrendszer vonatkozásában fennáll. A törvény külön nevesíti a szabadidősport 

szövetségeket, továbbá köztestületi szinten is biztosítja a szabadidősport területén 

tevékenykedők képviseletét. Jelenleg a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, mint a 

szabadidősport, valamint a diák- és rétegsport területén működő országos sportszövetségek és 

a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének önkéntes részvételével működő köztestület a 

szabadidősportban a legmagasabb szintű szervezet, ez a struktúra ugyanakkor a jövőben, a 

Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia megvalósítása során vélhetően változni fog. 

 

 3. Az amatőr sportoló jogállásáról 
 

 3.1. Az amatőr státusz fogalma, általános bevezetés 
 

 A törvény meghatározza az amatőr sporttevékenység gyakorlásának szervezeti kereteit 

is, a következők szerint: 

 

 5. § (1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés 

alapján, sportvállalkozás keretében pedig kizárólag sportszerződés alapján sportolhat. 

Sportiskola tanulója és az iskolai sportkör tagja a tanulói jogviszony alapján minősül 

amatőr sportolónak. 

 

 Az amatőr sportolót tehát az a sajátosság különbözteti meg a szabadidős sportolótól, 

hogy az amatőr sportoló a sporttevékenységét úgy gyakorolja szervezett formában, hogy a 

sportszövetség által kiírt versenyeken vesz részt, illetve versenyrendszerben indul. (Az amatőr 

sportoló ezen kompetitív sajátosságához társul persze további olyan szabályok sora, amely 

alapján már élesen elkülöníthető a tevékenységének a jellege a szabadidős sportolóétól a 

gyakorlatban is. Így amint az látható lesz, az amatőr sportoló a szövetség által kibocsátott 

versenyengedéllyel rendelkezik, valamint – a hivatásos sportolóhoz hasonlóan - játékjoga 

van.) 



 A szervezett formában végzett tevékenység praktikusan két lehetőséget jelent. Az 

amatőr sportoló választása szerint sportegyesületi tagként (tagsági jogviszony alapján), vagy 

sportvállalkozással (korlátolt felelősségű társasággal vagy részvénytársasággal) fennálló 

amatőr sportolói sportszerződéssel (szerződéses jogviszony alapján) sportolhat. Fontos 

megjegyezés, hogy mivel a törvény ezt nem zárja ki, lehetőség van arra is, hogy a 

sportegyesületi tag sportoló egyesületével amatőr sportolói sportszerződést kössön. 

 

 3.2. Az amatőr státuszú sportoló jogai és kötelezettségei 
 

 Ebben a pontban az amatőr státuszt megtestesítő jogok és kötelezettségek kerülnek 

kibontásra az alábbiak szerint: 

 

 3.2.1. Az amatőr sportolói sportszerződés  
 

 5. § (2) A sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr sportoló 

megállapodnak a sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A 

sportszerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(3) A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, 

de legfeljebb öt évre köthető. 

 

 A sportszerződés alapján létrejövő jogviszony a sportoló és a sportszervezet között 

eltérően alakul aszerint, hogy az amatőr sportoló sporttevékenysége kifejtéséhez milyen 

szervezeti keretet választ. 

 

 Amennyiben sportegyesület keretében sportol, úgy a sporttevékenységét kifejtheti, 

mint a sportegyesület tagja, vagy mint a sportegyesülettel szerződéses jogviszonyban álló 

személy, továbbá lehetősége van arra, hogy tagsági jogviszonya mellett pozícióját amatőr 

sportolói sportszerződés megkötésével is “erősítse”.  

 

 Ha az amatőr sportoló a sporttevékenységét sportvállalkozás keretében gyakorolja, 

úgy nincs meg az előbbi választási lehetősége, mivel ebben az esetben kötelező a 

sportvállalkozással amatőr sportolói sportszerződést kötnie. Erre azért van szükség, mert amíg 

a sportegyesület és a sportoló között jellemzően tagsági viszony áll fenn, addig a 

sportvállalkozással a szerződés megkötése hiányában nem volna olyan „személyes” kapcsolat, 

amely a sporttevékenység kiegyensúlyozott gyakorlását garantálná a felek részére. 

 

 Az amatőr sportolói sportszerződés tartalmilag a felek (amatőr sportoló és 

sportvállalkozás, illetve sportegyesület) közös akarata alapján a sporttevékenység 

gyakorlásának feltételeit határozza meg. A szerződés leghosszabb időtartamának 

meghatározásával elkerülhetővé válik a sportoló „röghöz kötése”, viszont amennyiben a felek 

kölcsönösen elégedettek egymással, akkor az amatőr sportolói sportszerződés – ezzel 

ellentétes, tiltó rendelkezés híján – meghosszabbítható. 

 

 A sportszerződés gyakorlati jelentősége 
 

 A sportszerződés a Sporttörvény rendszerében elsősorban az ún. nevelő egyesületek, 

valamint a tehetséges sportolók esetében bírhat nagy gyakorlati jelentőséggel. A szerződés 



keretében ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy a sportoló és a sportszervezet egymás közötti 

kapcsolatrendszerét szerződéses viszonyrendszerben, közvetlenül jogilag is szabályozza. Ez 

érinti mind a sportoló, mind pedig a sportszervezet jogait, kötelezettségeit. 

 

 Az amatőr sportolói sportszerződésben foglaltaknak elsősorban a sportversenyekre 

való felkészülés tekintetében van jelentősége. A sportszervezet ugyanis alkalmanként jelentős 

összeget fordít egy-egy sportoló felkészülésének támogatására, amelyből természetszerűleg a 

siker függvényében – pl. a növekvő szponzorálási, eredményességi alapon megállapított 

állami támogatásokon keresztül – részesedni akar. A szerződés ugyancsak előnyös lehet a 

sportolónak is, hiszen ennek keretében egyértelműen rendezni lehet a sikeres felkészüléssel 

kapcsolatos, később részletezésre kerülő, főszabály szerint természetbeni juttatások kérdését 

is. 

 

 A törvény kifejezésre kívánja juttatni azt a nemzetközileg is elfogadott gyakorlatot, 

amely szerint önmagában az a tény, hogy egy sportoló sportvállalkozás keretében sportol, 

még nem jelenti feltétlenül azt, hogy hivatásos sportolóvá válik. A piaci viszonyok 

elterjedésével fokozatosan áttekinthetőbbé fog válni a sportolókkal kötött szerződések 

rendszere is. Az úgynevezett „profi” státust vélhetően csak a legtehetségesebb sportolók 

szerezhetik meg, azok pedig, akik a sportot nem tekintik akár tehetségük, akár a jövőről 

alkotott más elképzelésük okán elsődleges megélhetési formának, azok számára az amatőr 

sportolói szerződés nyújt kellő biztosítékot az eredményes versenyszerűen űzött 

sporttevékenységhez. 

 

 3.2.2. Az amatőr sportoló díjazása és a játékjog  
 

 A Sporttörvény elvi jelentőségű rendelkezést állapít meg az alábbi rendelkezésében. 

 

 5. § (4) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettől, 

amellyel az (1) bekezdés szerint tagsági vagy szerződéses jogviszonyban áll, valamint 

más természetes és jogi személytől díjazásban nem részesülhet. Ha a sportszövetség 

szabályzata a sportág jellegére és a nemzetközi szövetség követelményeire tekintettel 

másként nem rendelkezik, nem minősül ilyen díjazásnak, 

a) az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt 

költségeinek megtérítése, illetve az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás (például az 

utazási-, és a szállásköltségek kifizetése, illetve sporteszköz biztosítása), 

b) a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli 

elismerés, érem, ajándéktárgy stb.), 

c) a szponzorálási szerződés keretében nyújtott támogatás. 

(5) A sportszövetség versenyszabályzatában meghatározza, hogy az amatőr 

sportoló milyen feltételekkel vehet részt hazai, illetve nemzetközi (külföldi) pénzdíjas 

versenyen, továbbá hivatásos versenyrendszerben. 

(6) A tagsági viszony, illetve a sportszerződés létrejöttével az amatőr sportoló 

játékjogának használatát e jogviszony fennállásának időtartamára sportszervezetének 

ingyenesen átengedi. 

 

 A sportegyesülettel fennálló tagsági, illetve a sportvállalkozással létesített 

sportszerződéses jogviszony mellett a törvény idézett rendelkezése is éles határt húz az 

amatőr és a hivatásos sportolói státusz között. Az amatőr sportoló ugyanis a sportszervezettel 

legfeljebb sportszerződéses viszonyban állhat, és attól díjazást nem kaphat, míg a hivatásos 

sportolót munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján 



foglalkoztatja a sportszervezet, és a sporttevékenységét jövedelemszerzési céllal, 

foglalkozásszerűen gyakorolja. 

 

 Az idézett törvényi rendelkezés szerint tehát az amatőr sportoló a sportszervezetétől 

fizetést nem kaphat, a törvény ugyanakkor a fenti felsorolás szerint megállapít szűk körű 

kivételeket az általános szabály alól, amelyeket nem tekint díjazásnak. 

 

 A pénzdíjas versenyen, vagy az amatőr sportoló által hivatásos versenyrendszerben 

való részvételre vonatkozó szövetségi szabályozási kompetenciának a díjazással 

összefüggésben annyiból van jelentősége, hogy az ún. nyílt (open-típusú) versenyeken az 

amatőr sportolók mellett hivatásos sportolók is elindulhatnak, akik a Sporttörvény szerint 

sporttevékenységükért díjazást kaphatnak. Annak érdekében, hogy a pénzdíjas versenyeken az 

amatőr sportoló is elindulhasson és eredményessége esetén díjazásban is részesüljön a törvény 

felhatalmazza az adott sportág szövetségét, hogy az ilyen versenyeken való indulás feltételeit 

meghatározza, tehát ezzel a versenyzést az amatőr sportoló számára is lehetővé tegye. 

 

 A játékjog fogalmát a törvény 77. §-ának f) pontja határozza meg, amely ezek szerint 

a sportoló sporttevékenységéhez fűződő fizikai és szellemi képességei sporttevékenység 

keretében történő felhasználásának joga. A játékjog intézményét még a korábbi, 2000-es 

sporttörvény vezette be a magyar jog rendszerébe. Eredetileg az csak a hivatásos sportoló 

„forintosítható értéke” volt. A sportszerződéssel (egyébként a tagsági viszony létrejöttével is) 

az amatőr sportoló játékjogának használatát a szerződés időtartamára (illetve addig az 

időpontig, amíg tagsági jogviszonya a sportegyesülettel fennáll) átengedi annak a 

sportszervezetnek, amellyel sportszerződést kötött, vagy annak a sportegyesületnek, amelynek 

tagja. A játékjog átruházására amatőr sportoló esetében csak ingyenesen kerülhet sor. 

Az amatőr sportoló játékjoga is személyhez fűződő jog, elidegenítése és megterhelése 

semmis (9. § (5) bekezdés), vagyis az esetleg erről szóló szerződés olyan, mintha meg sem 

kötötték volna. A játékjog rövid elemzésére a hivatásos sportolóra vonatkozó rendelkezések 

ismertetésekor kerül sor.  

 

 3.2.3. Az amatőr sportoló versenyengedélye 
 

 A Sporttörvény a versenyzőre vonatkozó általános rendelkezések között szabályozza a 

versenyengedély fogalmát, mint a versenyszerűen gyakorolt sporttevékenység egyik 

legfontosabb alapfeltételét képező dokumentumot.  

 

 3. § (1) A versenyzőnek a sportszövetség által kiállított, e törvényben 

meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben, illetve versenyeken való 

részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell 

rendelkeznie. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, egy 

sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély 

kiadásának nem voltak meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában 

foglalt feltételei, a versenyengedélyt a sportszövetség visszavonja. 

(2) A sportszövetség a szabályzatában meghatározottak szerint lehetővé teheti, 

hogy az általa, illetve a közreműködésével kiírt vagy szervezett versenyen az amatőr- és 

a szabadidő-sportoló egy versenyre (mérkőzésre) szóló versenyzési engedéllyel 

(rajtengedély) részt vegyen. 

(3) A versenyengedély kiadására, nyilvántartására és visszavonására vonatkozó 

részletes szabályokat a sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani. A 

versenyengedély tartalmazza: 



a) a versenyző nevét, születési helyét és idejét, 

b) a versenyrendszer megnevezését, 

c) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 

d) a versenyengedély érvényességi idejét, 

e) a versenyengedély nyilvántartási számát, 

f) a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint 

g) mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének 

követelményeire tekintettel szabályzataiban előír. 

 

 A törvény idézett rendelkezése szerint a versenyengedély tehát olyan irat, amelynek 

megléte előfeltételét jelenti annak, hogy az amatőr sportoló a sportágában szervezett 

versenyen részt vegyen. Erről rendelkezik a Sporttörvény 6. §-ának (1) bekezdése is. 

 

6. § (1) Az amatőr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor 

vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyengedélyt az amatőr sportoló 

mint sportegyesületi tag vagy mint a sportszervezettel szerződéses jogviszonyban álló 

személy kapja meg. 

 (2) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló csak a sportszervezetén 

keresztül nyújthatja be a sportszövetséghez. A versenyengedély igénylésével kapcsolatos 

adminisztratív teendőket, kötelezettségeket így nem a sportolónak kell elvégeznie, hanem az 

őt foglalkoztató sportegyesületnek, illetve sportvállalkozásnak. Célszerűségi szempontok is 

indokolják ezt a rendelkezést, mivel ezáltal átláthatóbbá válik a szakszövetségek, illetve a 

sportszövetségek versenyengedéllyel kapcsolatos nyilvántartási rendszere. 

 

(3) A versenyengedély iránti kérelmet: 

a) az iskolaként működő sportiskola tanulója, illetve az iskolai sportkör tagja 

azon az oktatási intézményen keresztül nyújthatja be a sportszövetséghez, amellyel 

tanulói jogviszonyban áll, 

b) a költségvetési szervként vagy közhasznú társaságként működő sportiskola 

sportolója a sportiskolán keresztül nyújthatja be a sportszövetséghez. 

 

A Sporttörvény az értelmező rendelkezések között meghatározza a versenyrendszer és 

a versenyszabályzat fogalmát is, mint a versenyengedéllyel közvetlenül összefüggésben álló 

dokumentumokat: 

 

77. § q) versenyrendszer: a sportág nemzetközi szövetsége és a hazai 

szakszövetség, illetve országos sportági szövetség – kivéve a szabadidősport szövetség – 

által meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy szellemi sportteljesítményt 

mérő erőpróba. A bajnokság versenyrendszernek minősül. A versenyrendszer hivatásos, 

amatőr és vegyes (nyílt) rendszerű lehet, 

r) versenyszabályzat: a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és 

az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások 

rendszerbe foglalt összessége, amely a versenyrendszerben részt vevő sportolók, 

sportszervezetek, sportszakemberek általános és sportági kötelezettségein túlmenően 

tartalmazza a versenyrendszert működtető sportszövetség eljárásának szabályait is. 

 

 Az érvényes, a törvény fenti rendelkezéseinek megfelelő versenyengedély a 

bajnokságban való részvétel legfontosabb alapdokumentuma. Továbbá a versenyengedéllyel 

igazolható, illetve ellenőrizhető, hogy a sportoló adott sportág versenyrendszerében 



jogszerűen vesz-e részt (tehát, hogy igazolt sportoló, vagy nem). Ennek az engedélynek 

továbbá nagy – bár nem kizárólagos – jelentősége van a sporttevékenység megkezdésének, 

valamint gyakorlásának ellenőrzése során is, hiszen pl. versenyezni csak érvényes sportorvosi 

engedély, továbbá egyéb feltételek, igazolások (pl. biztosítás) birtokában lehet (az érvényes 

versenyengedély önmagában tehát még nem elegendő), az érvényes versenyengedély 

ugyanakkor automatikusan igazolja azt, hogy annak tulajdonosa pl. bármikor 

doppingellenőrzésnek vethető alá.  

 

 3. § (4) A sportág jellegéhez igazodva a sportszövetség szabályzatban határozza 

meg, hogy mennyiben, illetve milyen versenyrendszer vagy verseny esetén írja elő a 

versenyengedély (rajtengedély) megszerzésének előfeltételéül a sportoló 

sporttevékenységével összefüggő biztosítást. A versenyengedély – ha külön jogszabály 

kivételt nem tesz – csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó 

dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes. Ez a törvényi rendelkezés a 

sportoló érdekeit kívánja védeni, hiszen egy-egy sportág esetében (különösen ott, ahol a 

sporttevékenység jellege miatt számolni kell a sportolók test-test elleni küzdelmével) 

fennállhat a fokozott sérülésveszély. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a biztosítási 

szerződésben nem szerepelhet olyan kitétel, hogy amennyiben a balesetre versenyszerű 

sportolás közben kerülne sor, az kizárja a biztosító felelősségét. 

 

 A versenyszerűen (tehát az amatőr is) sportolót tehát a fenti rendelkezések alapján a 

szakszövetség tartja nyilván és ad részére versenyengedélyt, amennyiben megfelel a 

sportegészségügyi és a szakszövetség által meghatározott sportszakmai követelményeknek. 

Az amatőr sportoló részére a versenyengedély – egészségének védelme érdekében - csak 

akkor állítható ki, ha a sportoló előzetesen igazolja, hogy a versenyengedély kiállításához a 

külön jogszabályban meghatározott sportorvosi igazolással rendelkezik, és versenyzésre 

alkalmas fizikai és mentális állapotban van. 

 

 3.2.4. Az amatőr sportoló átigazolásáról 
 

 Az átigazolás (vagyis a sportszervezet-váltás) rendje eltérő attól függően, hogy az 

amatőr sportoló sportegyesületben, illetve sportvállalkozás keretében sportol, és 

különbözőségek vannak attól függően is, hogy a sportoló tagsági viszonyban áll a 

sportegyesülettel, illetve sportszerződés alapján fejt ki sporttevékenységet az egyesületben. 

 

 3.2.4.1. Sportegyesület keretében sportoló átigazolása 
 

 Sportegyesület keretében egyesületi tagként (a tagsági viszony alapján), vagy 

sportszerződés alapján lehet sportolni. 

 

 A sportegyesületi tag tagsági viszonyát (az egyesülési jog, mint alkotmányos alapjog 

korlátozhatatlanságára visszavezetve) bármikor megszüntetheti, és más sportegyesülettel 

létesíthet hasonló jogviszonyt. Praktikusan tehát ez azt jelenti, hogy a sportegyesületi tagsági 

jogviszony alapján sportoló saját választása és a „fogadó” sportegyesület ilyen szándéka 

esetén bármikor szabadon átigazolhat. Költségtérítés tehát nem kérhető! Más kérdés, és ezt a 

sportszövetség átigazolási szabályzata dönti el, hogy a másik sportegyesületben mikor – 

azonnal vagy csak a következő évi bajnokságban, stb. – versenyezhet.  

 

 A sportszerződés alapján egyesületben sportoló átigazolásának szabályai pedig 

megegyeznek a sportvállalkozás keretében sportoló átigazolásának szabályaival. 



 

 3.2.4.2. Sportvállalkozás keretében sportoló átigazolása 
 

 Sportvállalkozás (kft., rt.) keretében sportolni csak sportszerződés alapján lehet. Ez 

lényeges módon kihat az átigazolási szabályokra is a következők szerint. 

 

 A sportoló által kezdeményezett (át)igazolás szabályai: 

 7. § (1) Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés 

fennállásának időtartama alatt csak a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával 

igazolhat át másik sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását 

költségtérítés fizetéséhez kötheti. 

 

 Először a törvény azt az esetkört szabályozza, amikor a szerződéses amatőr sportoló a 

szerződésének fennállása alatt szeretne sportszervezetet váltani. Ilyen esetekben a sportoló 

által kezdeményezett átigazoláshoz szükséges a sportszervezetének előzetes írásbeli 

hozzájárulása, hiszen az eredetileg megkötött sportszerződést is módosítani szükséges a felek 

viszonylatában. Abban az esetben, ha a felek között a szerződés módosítására kerül sor azzal, 

hogy a közöttük fennálló szerződéses kapcsolatba félként belép a sportolót átvevő 

sportszervezet is, de az átadó sportszervezettel sem szűnik meg véglegesen az amatőr sportoló 

jogviszonya, ideiglenes átigazolásról, tehát gyakorlatilag kölcsönadásról beszélünk. Akkor, 

ha a sportoló és „átadó” sportszervezete között a szerződés közös megegyezéssel 

megszüntetésre kerül végleges átigazolásról beszélünk. Figyelemmel arra, hogy a 

sportszerződéssel az amatőr sportoló gyakorlatilag a játékjogát is átruházza a szerződés 

időtartamára (legfeljebb 5 évre) a sportszervezetre, nyilvánvaló, hogy mind a kölcsönadás, 

mind a végleges átigazolás a szerződés módosításával vagy megszüntetésével egyidejűleg 

érinti a sportoló játékjogát is. A játékjog az ideiglenesen vagy véglegesen a sportolót átvevő 

sportszervezethez kerül.  

 

A sportoló által a szerződés fennállása alatt kezdeményezett átigazolásnak anyagi 

következményei is vannak: az átadó sportszervezet az írásbeli hozzájárulás megadását nevelési 

költségtérítés megfizetéséhez kötheti. A költségtérítés gyakorlatilag az amatőr sportoló 

kinevelésének ellenértéke. A költségtérítés mértéke tekintetében a törvény a következők 

szerint rendelkezik.  

 

(2) A költségtérítés mértékét a sportszövetség szabályzatban meghatározhatja, 

ennek hiányában a költségtérítés mértékére az érintett sportszervezetek egymás közötti 

megállapodása az irányadó. 

 A rendelkezés szerint a nevelési költségtérítés mértékének megállapítására tehát 

elsősorban a szakszövetség jogosult. Abban az esetben, ha a szakszövetség a vonatkozó 

szabályzatában a nevelési költségtérítés mértékéről nem rendelkezik, annak megállapítása az 

érintett sportszervezetek megállapodására tartozik. 

 

A törvény azt nem határozza meg, hogy a költségtérítést a felek közül ki fizeti meg az 

átadó sportszervezet részére, így az lehet akár az átvevő sportszervezet, de akár a sportoló is.  

 

A költségtérítés fentiek szerinti elemzéséből is egyértelmű, hogy azzal összefüggésben 

fizetési kötelezettség csak abban az esetben áll fent, ha a felek arról kifejezetten 

megállapodnak (a törvény alapján költségtérítés megfizetése nem kötelező). 

 



További lényeges megjegyzés, hogy költségtérítés előírására sem kerülhet sor 

bármikor a felek erre vonatkozó megállapodása alapján. A törvény 7. §-ának (3) bekezdése 

szerint ugyanis ha az amatőr sportoló nem sportszerződés alapján sportol, vagy 

sportszerződésének időtartama már lejárt, illetve a sportszerződés jogszerűen megszűnt, 

a korábbi sportszervezetének költségtérítés nem fizethető. Az ezzel ellentétes 

megállapodás semmis. Tehát ha a sportoló kizárólag az egyesületi tagsági jogviszonya 

alapján sportol az egyesületnél, vagy az amatőr sportolói sportszerződésben meghatározott 

időtartam lejárt (és a felek a szerződés időtartamát annak lejárta előtt szerződés-módosítás 

keretében nem hosszabbították meg), vagy a sportszerződés egyéb, a szerződésben 

meghatározott ok miatt jogszerűen megszűnt, az átigazolásért (illetve a játékjog amatőr 

sportoló részére való „visszaszolgáltatásáért”) az amatőr sportoló játékjogát kiadó 

sportszervezet ellenértéket költségtérítésként nem követelhet. A törvény garanciális, kötelező 

szabályként előírja, hogy ha mégis ilyen megállapodás köttetett volna a felek között, akkor az 

semmis, vagyis olyan, mintha a megállapodást (legalábbis ebben a része tekintetében) meg 

sem kötötték volna, a sportszervezet tehát jogszerűen a költségtérítés fizetését nem 

követelheti. 

 

 A sportszervezet által kezdeményezett (át)igazolás szabályai: 

 

 Az előzőekben az amatőr sportoló átigazolásának arról az esetköréről volt szó, amikor 

az átigazolást az amatőr sportolói sportszerződés fennállásának időtartama alatt a sportoló 

kezdeményezte. Most vizsgáljuk meg azt, hogy miként alakul az átigazolás, ha azt a szerződés 

fennállásának időtartama alatt a sportszervezet kezdeményezi. 

7. § (4) Amennyiben az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, 

sportszerződése fennállása alatt csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át – 

ideiglenesen vagy véglegesen – más sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás 

megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti. 

Az átigazolás sportoló általi kezdeményezéséhez hasonlóan tehát abban az esetben is 

szükséges az előzetes írásbeli hozzájárulás (ilyenkor értelemszerűen a sportoló részéről), ha a 

szerződése fennállása alatti átigazolását a sportszervezete kezdeményezi. Ugyanakkor a 

sportoló a hozzájárulás megadásáért nem kérhet pénzt, tehát a nevelési költségtérítésnek 

ebben az esetben nincs meg a megfelelő szinonimája.  

 

 4. A hivatásos sportoló a Sporttörvény rendszerében 
 

 4.1. A hivatásos sportoló foglalkoztatásának alapkérdései 
 

 A Sporttörvény részletesen meghatározza a hivatásos sportoló fogalmát, a 

sportszervezettel fennálló jogviszonyának tartalmát, a hivatásos sportoló jogait és 

kötelezettségeit. 

 

 Mint azt fentebb, a sportolói jogállás általános elemzése során már érintettük, a 

Sporttörvény meghatározása szerint a hivatásos sportoló olyan versenyző (tehát a 

sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy 

versenyrendszerben részt vevő sportoló), aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen 

sportol [1. § (3)-(4) bekezdése]. 

 



 A hivatkozott jövedelemszerzési cél, és foglalkozásszerűség, mint csak a hivatásos 

sportolóra jellemző fogalmak szervezeti, szerződéses kapcsolatát határozza meg a törvény 

következő rendelkezése: 

 

8. § (1) A hivatásos sportoló – amennyiben törvény kivételt nem tesz – a 

sportvállalkozással kötött munkaszerződés alapján fejti ki sporttevékenységét. Hivatásos 

sportoló sportegyesületben csak akkor végezhet sporttevékenységet, ha ezt a 

sportszövetség szabályzata lehetővé teszi. 

 

 A fentiekből, valamint az eddig már elmondottakból világosan elkülöníthetőek azok 

az ismérvek, amelyek a hivatásos sportolót a szabadidős és az amatőr sportolótól 

megkülönbözetik. A hivatásos sportoló ugyanis a törvény rendelkezései szerint a 

sportszervezettel, pontosabban elsősorban a sportvállalkozással fennálló munkaszerződés 

alapján sportolhat, a sportszervezettel kizárólag munkaviszonyban állhat. Ezen főszabály 

alól csak törvény tehet kivételt, ilyen például a Munka Törvénykönyve (Mt.) 72. §-ának (7) 

bekezdése, amely kiskorú sportolóknál (tanköteles, tehát 16 év alatti fiatal 

munkavállalónál) a gyámhatóság számára lehetővé teszi pl. a munkaszerződés mellőzését 

és polgári jogi szerződés (jellemzően megbízási szerződés) megkötését (ezt nevezi az Mt. 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak). A 16 éven aluli munkavállaló 

foglalkoztatásához azonban mindenképpen szükség van a törvényes képviselőjének 

hozzájárulására is (ez értelemszerűen vonatkozik a kiskorú sportolókkal kötött szerződéses 

jogviszonyok egészére is). A már nem tanköteles, de még kiskorú (tehát 16 és 18 év 

közötti) munkavállaló tekintetében további speciális rendelkezést tartalmaz az Mt. 72/A. §-

a, amely szerint ha a tizennyolcadik életévét még be nem töltött személy nem 

munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végez munkát 

a foglalkoztatás során az e törvénynek a fiatal munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó 

szabályait is alkalmazni kell. Így például munkaideje legfeljebb napi nyolc óra, illetve heti 

negyven óra lehet, a munkavégzés befejezése és a másnapi munkakezdés kezdete között 

legalább 12 óra egybefüggő pihenőidőt kell részére biztosítani, hetenként két pihenőnap 

illeti meg, amely rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.  

További kivétel – szövetségi vagy sportköztestületi szervezésben és versenyeztetés 

mellett – nemzeti válogatott kerettagként való felkészülés és részvétel válogatott tagjaként 

nemzetközi mérkőzésen, sporteseményen. 

 

 Lényeges szempont még, hogy a hivatásos sportoló a sporttevékenységét, mint azt az 

elnevezés is mutatja, hivatásszerűen gyakorolja, köznapian szólva az ő foglalkozása a 

sportolás. Természetesen ezért a „munkáért” a hivatásos sportoló „fizetést”, tehát a 

sportszervezetétől a munkaszerződésében foglaltaknak megfelelő összegű díjazást kap. 

 

 4.2. A hivatásos sportoló és a sportszervezet kapcsolatrendszere 
 

 4.2.1. A hivatásos sportoló és a sportegyesület 
 

 A sportegyesületi tagság nem zárja ki azt, hogy az ott sporttevékenységet folytató 

személy ne lehetne hivatásos sportoló, de a tagsági jogviszonya mellett mindenképpen 

szükség van arra, hogy a hivatásos sportoló a sportegyesületével munkaszerződést kössön, 

tehát az egyesületével sporttevékenységre vonatkozó munkaviszonyban álljon. További 

feltétel, hogy a szövetség szabályzata lehetővé tegye a hivatásos sportoló egyesületi keretek 

között történő foglalkoztatását. 



 

 4.2.2. A hivatásos sportoló és a sportvállalkozás 
 

 A hivatásos sporttevékenység kifejtésének másik – egyre jelentősebb – „bázisát” a 

sportvállalkozások jelentik. 

 Az eddig kialakult gyakorlatot a törvényben is megerősítő szabály szerint a 

sportvállalkozások elsősorban kft., illetve rt. formájában működő gazdasági társaságok, mivel 

a versenysportban (elsősorban a csapatsportokban/látványsportokban) egyre inkább 

megjelenő hatalmas üzleti lehetőségeknek ezen társasági formák nyújthatnak biztonságos 

szervezeti-, gazdasági és jogi garanciákat. A hivatásos sportolót – eltérően a 

sportegyesületektől – a gazdasági társasághoz tagsági viszony nem köti, viszont a 

foglalkoztatás alapját ebben az esetben is a munkaszerződés jelenti. 

 

 4.3. A hivatásos sportoló munkaviszonyáról 
 

 Már szó volt arról, hogy a hivatásos sportoló a sporttevékenységét munkaszerződés, 

(vagy kivételes esetekben, törvényben meghatározott módon munkavégzésre irányuló egyéb 

szerződés) alapján gyakorolhatja. 

 

A hivatásos sportolóval kötött munkaszerződésre általában a Munka Törvénykönyve 

szabályai az irányadóak, kivéve, ha a Sporttörvény, mint speciális ágazati jogszabály – a 

sporttal kapcsolatos munkaviszony sajátosságaira tekintettel – eltéréseket nem állapít meg. Az 

alapvető eltéréseket a 8. § (2)-(4) bekezdése tartalmazza.  

 

 A Sporttörvény részletesen felsorolja az általános szabályok alóli kivételeket, 

amelyeket a hivatásos sportolóval kötött munkaszerződésben figyelembe kell venni. Minden 

olyan esetben, amikor a Sporttörvény nem tesz említést a Munka Törvénykönyvétől való 

eltérésre, az adott kérdés rendezésére a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

 

 4.3.1. A hivatásos sportoló munkaviszonyára vonatkozó különös szabályok 
 

 Ebben a pontban kerülnek bemutatásra a Sporttörvény már említett, a Munka 

Törvénykönyvétől eltérő szabályokat megállapító rendelkezései. 

 

 8. § (2) A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényt (a továbbiakban: Mt.) az 

alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a munkaszerződés csak határozott időtartamra köthető; - a határozott 

időtartamú munkaviszony előírása a hivatásos sport üzleti, pénzügyi hátteréhez jobban 

alkalmazkodik. A munkaszerződés maximális időtartama 5 év lehet. A munkaviszony 

megszűnésének két esete lehetséges: történhet a felek közös megegyezésével vagy rendkívüli 

felmondással. 

 b) próbaidő nem köthető ki; - ez a sportoló érdekeit védő, garanciális jellegű 

szabály. Abban az esetben ugyanis, ha például az átigazolási időszak kétharmadának letelte 

után szüntetné meg azonnali hatállyal a próbaidő alatt, arra hivatkozva a sportszervezet a 

hivatásos sportoló munkaviszonyát (vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt), félő, 

hogy a sportolónak nem állna elég idő rendelkezésre ahhoz, hogy más munkáltató után 



nézzen. (A próbaidő alatt a sportolót ugyanis semmi nem védi, mivel a munkaviszony 

indokolás nélkül bármikor, azonnali hatállyal megszüntethető). 

 c) ha a hivatásos sportoló versenyengedélyét a sportszövetség a hivatásos sportoló 

önhibájából visszavonja, a munkáltató a munkaviszonyt az Mt. 88. § (2) bekezdésének 

alkalmazásával megszüntetheti. A megszüntetés ezen esetében a hivatásos sportoló a 

szerződéséből még hátralévő időszakra – az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve – 

az átlagkereset megtérítésére nem tarthat igényt; - a hivatásos sportoló 

versenyengedélyének megléte – hasonlóan az amatőr sportolókhoz – a versenyen való 

részvétel alapvető feltétele. Azon – később részletezésre kerülő – esetek, amelyek a hivatásos 

versenyengedély szakszövetség általi visszavonását eredményezik jellemzően a sportoló 

érdekkörében merülnek fel, tehát a bekövetkezésükért a sportoló felelősséggel tartozik. 

 d) a hivatásos sportoló munkaszüneti napokon is rendszeresen foglalkoztatható. 

Munkaidőkeret alkalmazása esetén a felek eltérő megállapodása hiányában a pihenőnap 

legfeljebb hathavonta – részben vagy egészben – összevontan is kiadható. A munkaidő 

legfeljebb hathavi keretben is meghatározható a munkaszerződésben szereplő napi 

munkaidő alapulvételével, - ez a szabály a hivatásos sportoló foglalkoztatásának 

sajátosságaira tekintettel került megfogalmazásra. 

 e) a hivatásos sportoló csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával 

létesíthet sporttevékenységgel össze nem függő további munkaviszonyt. 

Sporttevékenység folytatására sportágában további jogviszonyt nem létesíthet, más 

sportágban való sporttevékenységre vonatkozó további jogviszony létesítéséhez a 

munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, - a hivatásos sportoló minőségi 

sporttevékenysége kifejtéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy egészségi állapota 

lehetőleg ne akadályozza a versenyen (bajnoki mérkőzésen) való részvételben. Itt 

természetesen nem a betegség miatti munkaképtelenségre kell gondolni. A szabály annak 

kívánja elejét venni, hogy a hivatásos sportoló ellenőrizetlenül vállaljon olyan munkát, 

aminek jellege a sérülésveszélyt magában hordozza vagy a sportszervezet érdekét egyéb 

módon veszélyeztetheti. Az ilyen ok miatt a versenyből kieső sportoló ugyanis a saját vagy 

csapattársai eredményes szereplését akadályozhatja meg, illetve veszélyeztetheti, aminek 

rendkívül káros hatásai lehetnek mind a sportoló mind a sportszervezet vonatkozásában, 

anyagi és erkölcsi tekintetben egyaránt. A munkáltató hozzájárulása viszont mentesítheti a 

sportolót a későbbi esetleges felelősségre vonás alól. 

 Az e) pont második mondatának első fordulata közérthető elvárást fogalmaz meg, 

amikor kizárja azt, hogy például egy hivatásos labdarúgó egyszerre szerepeljen két 

élvonalbeli csapatban. A második fordulatra pedig az előző pont értelmezése megfelelően 

irányadó. 

 f) a hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történő szereplésére a 

kirendelésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a kirendeléshez a 

hivatásos sportoló előzetes hozzájárulása szükséges. A kirendelés összes időtartama egy 

naptári éven belül 44 munkanapnál hosszabb is lehet, - a kirendelés jogintézménye a 

Munka Törvénykönyvében azt jelenti, hogy a munkavállaló (sportoló) ideiglenes jelleggel a 

munkahelyén (sportszervezetén) kívül végez munkát, azaz folytat sporttevékenységet. Ilyen 

esetben a munkáltatók - tehát a sportvállalkozás és a szakszövetség - megegyezésétől függ, 

hogy a munkáltatói jogokat melyik szervezet gyakorolja. A kirendelés megtörténtekor 

azonban a kérdésről mindenképpen rendelkezni szükséges. Amennyiben erről nem 

rendelkeznek, akkor a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek azt a munkáltatót 

illetik meg, amelyhez a munkavállalót kirendelték (szakszövetség). Garanciális elem, hogy a 

munkaviszony megszüntetésének jogát a szakszövetség ilyen esetben sem gyakorolhatja. Ez a 

jogosítvány csak a sportolót a válogatottba „küldő” sportszervezetet illeti meg. További 



garanciális rendelkezés, hogy a kirendeléshez a sportoló előzetes hozzájárulását is be kell 

szerezni. 

 g) a hivatásos sportoló csak a játékjog használati jogának ideiglenes átadása 

esetén rendelhető ki munkavégzésre más sportszervezethez. A kirendelés időtartama 

ebben az esetben egy naptári éven belül 44 munkanapnál hosszabb is lehet. – A hivatásos 

sportoló játékjogával kapcsolatos szabályokról még részletesen szó lesz, a törvény itt 

garanciális jelleggel csak arról rendelkezik, hogy a kirendelés kapcsán a kölcsönadás 

szabályainak érvényesülniük kell. Mivel a játékjog sportszervezet részére történő átadása 

feltétele a sportszervezetben történő sportolásnak, ezért értelemszerű, hogy a kirendelés, mint 

az ideiglenes jelleggel más sportszervezetnél történő munkavégzés esetén a sportoló mellett a 

küldő sportszervezet a sportoló játékjogát is kölcsönadja a fogadó sportszervezetnek. 

 

 4.3.2. További garanciák a hivatásos sportoló munkaszerződésével 

kapcsolatban 
 

 8. § (3) A hivatásos sportolóval kötött munkaszerződés csak akkor jön létre, ha az 

Mt.-ben foglalt kötelező tartalmi elemeken túlmenően tartalmazza a munkavégzés 

módjára, a munka- és pihenőidőre, a szabadság kiadására, valamint a munka díjazására 

vonatkozó megállapodást.  

 

Az Mt. szerint a feleknek a munkaszerződésben meg kell állapodniuk a munkavállaló 

személyi alapbérében, munkakörében, illetve munkavégzési helyében. Ezen minimum-

feltételeken felül a sporttevékenységre irányuló munkaszerződésnek a Sporttörvény fentebb 

hivatkozott rendelkezésében foglaltakat is tartalmaznia kell, egyébként a szerződés 

érvényesen nem jön létre. 

 

 (4) Semmis az a szerződés, amellyel a sportszervezet a hivatásos sportoló részére 

a sporttevékenységére kötött munkaszerződésben foglaltakon túl anyagi előnyt biztosít. 

 

A Sporttörvénynek ez a rendelkezése megakadályozza, hogy a hivatásos sportoló 

sporttevékenysége okán a sportoló mellett más természetes és jogi személy pénzbeli 

juttatásban részesüljön. A szabály alkalmazásával kiküszöbölhetővé válik például az az 

anomália, hogy a minimálbérre bejelentett sportoló a fizetésén túl akár a saját, akár más neve 

alatt „futó” társaság közvetítésével is díjazást kapjon. 

 

(5) A hivatásos sportolónak a munkaviszony keretében kifejtett 

sporttevékenysége során történt balesete üzemi balesetnek minősül. A munkáltató – 

amennyiben a sportszövetség szabályzata ezt előírja – köteles a hivatásos sportoló javára 

élet- és sportbaleset-biztosítást kötni. 

  

 Ezáltal a hivatásos sportoló – az extrém sportolók bizonyos kivételével - a hatályos 

társadalombiztosítási jogszabályokban foglalt kedvezményekre jogosult, tehát a baleseti 

ellátás keretében például baleseti táppénzre vagy baleseti járadékra is igényt tarthat. A 

bekezdés második mondata a sportoló egzisztenciális biztonságát garantáló rendelkezés. 

 

(6) Ha a köztartozás fennállása miatt vagy más okból a sportszervezet nem 

indulhat a versenyrendszerben (bajnokságban), illetve abból utóbb kizárják, ez a 

munkáltató súlyos szerződésszegésének minősül, és ezért a munkaviszonyt a sportoló 

rendkívüli felmondással megszüntetheti. A felmondás után a sportoló – függetlenül az 



esetleges átigazolási időszaktól – azonnal igazolhatóvá válik. Ezt a szabályt kell 

megfelelően alkalmazni a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportolókra is. 

 

Ha a sportszervezet a 32. § (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt okok miatt (90 napnál 

régebben lejárt köztartozása van a bajnokságba való nevezés leadásakor) nem tud elindulni a 

bajnokságban, illetve abból a 32. § (3) bekezdése alapján (a 90 napnál régebben lejárt 

köztartozás a bajnokság alatt keletkezik) kizárják, ez a sportszervezet súlyos 

szerződésszegésének minősül, és a sportoló a sportszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

Ez esetben a sportoló azonnal igazolhatóvá válik.  

 

 4.4. A hivatásos sportoló igazolása és átigazolása a Sporttörvény 

rendszerében 
 

 4.4.1. A játékjog 
 

Mint arról már az amatőr sportolóra vonatkozó rendelkezések között szó volt, a 

játékjog definíciója a törvény szerint a sportoló sporttevékenységéhez fűződő fizikai és 

szellemi képességei sporttevékenység keretében történő felhasználásának joga.  

 

 9. § (3) A hivatásos sportoló játékjogának használatát a sportszervezettel kötött 

munkaszerződésben, a munkaviszony fennállásának időtartamára ruházza át a 

sportszervezetre. A játékjog használatának sportszervezet részére való biztosítása a 

hivatásos sportoló igazolásának minősül, amelyet a sportszervezetnek a sportszövetség 

részére – a sportszövetség szabályzatában megállapított módon – be kell jelentenie. A 

sportszövetség az igazolást nyilvántartásba veszi. A játékjog használatáért a hivatásos 

sportoló a munkaszerződésben megállapított külön ellenértékre tarthat igényt. 
 

 A Sporttörvény szerint a játékjog a hivatásos sportoló vagyoni értékű joga, azzal mint 

tulajdonos rendelkezik. A polgári jogi szabályok szerinti tulajdoni jogosítványok a birtoklás, a 

használat és a rendelkezés joga. Ezek közül a hivatásos sportoló a játékjoga feletti használati 

jogát ruházhatja át a sportszervezetre a munkaszerződése vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonya időtartamára. A hivatásos sportoló foglalkoztatásának jogi megalapozását a 

munkaszerződés megkötése mellett a szerződés időtartamára a játékjog feletti használati 

jogosultság sportszervezet részére történő átadása jelenti, gyakorlatilag ez a meghatározás 

fedi le a hivatásos sportoló igazolását.  

 Nyilvánvaló, hogy a játékjog feletti használati jogosultság átadására is a 

munkaszerződésben kell, hogy sor kerüljön, mivel a játékjog használati jogának átadása a 

sportszervezet részére, a hivatásos sportoló munkavégzése megkezdésének feltétele. A 

munkaszerződésben kell rendezni a játékjog, mint vagyoni értékű jog használata 

sportszervezet részére való rendelkezésre bocsátásának ellenértékét (igazolási díj) is. (Többek 

között ebben mutatkozik meg, hogy a játékjog miért vagyoni értékű jogosultsága a 

sportolónak). Az igazolási díj összegének mértéke a felek közötti megállapodás tárgya. A 

játékjog használati jogának átruházásából befolyó bevétel szolgáltatásnyújtásnak minősül, 

tehát az általános szabályok szerint adóköteles. 

 

 A fentiekből következik az is, hogy a sportoló kölcsönadása és átigazolása is 

megfelelően érinti a játékjogot, amiről az alábbiakban részletesen szólunk.  

 



 A munkaszerződés megkötésének feltétele a hivatásos sportolói versenyengedély 

megléte. A 9. § (1) bekezdése szerint a hivatásos sportolónak hivatásos sportolói 

versenyengedéllyel kell rendelkeznie. A versenyengedélyt a sportszövetség a hivatásos 

sportoló kérelmére adja ki. A 9. § (2) bekezdése szerint a sportoló hivatásos sportolói 

munkaszerződést sportszervezettel csak hivatásos versenyengedély birtokában köthet. 

 

 Ez utóbbi mondat az amatőr sportolónál már ismertetett versenyengedély „profi” 

fogalom párja, amelynek megléte szintén feltétele annak, hogy a hivatásos sportoló 

sporttevékenységre vonatkozó munkaszerződést kössön sportszervezettel és a 

versenyrendszerben szervezett versenyen (bajnokságban) elindulhasson. 

 

 4.4.2. A hivatásos sportoló kölcsönadása 
 

 10. § (1) A munkaszerződés fennállása alatt a játékjog használati jogát megszerző 

sportszervezet – a hivatásos sportoló előzetes írásbeli hozzájárulásával – ezt a használati 

jogot ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezetre átruházhatja (átigazolás). A 

hozzájárulás megadásáért a hivatásos sportoló az átruházó sportszervezettől a 

megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat igényt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes átigazolás a hivatásos sportoló 

munkaszerződését nem érinti, azt a 8. § (2) bekezdés g) pontja figyelembevételével az 

Mt. szerinti kirendelésnek kell tekinteni. Végleges átigazolás esetén új munkaszerződést 

kell kötni. 

 

 A fenti eset tehát már arra az állapotra vonatkozik, amikor a hivatásos sportoló a 

játékjogát, pontosabban annak használati jogosultságát az őt foglalkoztató sportszervezetre 

átruházta. Az átruházással a szerződés időtartamára a sportszervezet jogosulttá válik arra, 

hogy a hivatásos sportoló játékjoga feletti használati jogot ideiglenesen (kölcsönadás) vagy 

véglegesen (átigazolás) más sportszervezetre ruházza át. A játékjog kölcsönadása viszont 

érinti a hivatásos sportolót is, mivel maga a játékjog a sportoló személyétől nem válhat el. Ez 

azt jelenti, hogy a kölcsönadott hivatásos sportoló a játékjogát, mint a versenyben 

(bajnokságban) való indulás egyik lényeges feltételét „viszi magával” a kölcsönvevő 

sportszervezethez. Ez teremti meg ugyanis a feltételét annak, hogy a hivatásos sportoló a 

kölcsönvevő sportszervezetnél foglalkoztatható legyen. Lényeges, garanciális jellegű szabály, 

hogy a hivatásos sportoló kölcsönadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha ahhoz a 

sportoló is hozzájárul, amiért külön ellenértékre (átigazolásért fizetett részesedés) tarthat 

igényt.  

 

 A törvény rendezi a játékjog használati jogának átruházása esetére a felek közötti 

munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket is, mivel a hivatásos sportoló foglalkoztatására 

irányuló munkaviszony – mint arról már szó volt – a játékjog használati jogának 

sportszervezet részére történő átadással jön létre.  

 Ennek megfelelően abban az esetben, ha a játékjog használati jogát csak ideiglenesen 

szerzi meg egy másik sportszervezet, akkor a hivatásos sportolóval kötött eredeti 

munkaszerződés nem szűnik meg, mivel ilyen esetben a már hivatkozott kirendelés szabályai 

alkalmazandók. (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az érintettek, tehát a sportoló és a két 

sportszervezet ne állapodhatnának meg külön a sportoló átvevő sportszervezetnél való 

foglalkoztatásának külön feltételeiről). 

 Végleges átigazolás (eligazolás) esetén ugyanakkor új munkaszerződést kell kötni, 

mivel ilyenkor a munkaszerződés alanyainak személyében is változás következik be, hiszen a 

játékjog használati jogának végleges átruházása új munkáltatót feltételez. 



 

 10. § (3) A játékjog használatának (1) bekezdés szerinti ideiglenes vagy végleges 

átruházásáért a sportszervezet a másik sportszervezettől ellenértékre tarthat igényt, 

amelynek mértékét a két sportszervezet közötti megállapodás határozza meg. E 

megállapodást írásba kell foglalni, és be kell jelenteni a sportszövetségnek, amely az 

átigazolást nyilvántartásba veszi. 

 

A kölcsönadás vagy az átigazolás nyilvánvalóan igényli a két érintett (átadó és átvevő) 

sportszervezet megállapodását is a továbbfoglalkoztatás tekintetében. A sportszervezetek 

közti megállapodás alapján történt ideiglenes, illetve végleges átigazolás tehát a két 

sportszervezet szerződésén alapul, amelyre a törvény hivatkozott rendelkezése kötelező 

írásbeli formát és a szövetségnek való bejelentési kötelezettséget állapít meg. A bejelentés 

alapján vezeti át a szakszövetség az átigazolást a nyilvántartásán.  

Ebből a szabályból világossá válik az is, hogy a munkaszerződés (vagy a 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) időtartama alatt a játékjog „gazdája” a 

sportszervezet, hiszen – bizonyos kötöttségek mellett (ilyen például a hivatásos sportoló 

hozzájárulásának előírása) – szabadon rendelkezhet a játékjoggal. 

 

 A hivatásos sportoló a játékjoga feletti használati jogot csak a szerződés időtartamára 

ruházza át a sportszervezetre. Ebből egyértelműen következik, hogy a szerződésben 

meghatározott idő lejártát, vagy a szerződés egyéb módon való jogszerű megszűnését 

követően a játékjog használati joga visszaszáll a hivatásos sportolóra, a játékjog eredeti 

„gazdájára”, mivel a játékjog hivatásos sportoló nélkül, „légüres térben nem lebeghet”. A 

játékjog visszaszállásáért a sportszervezet a hivatásos sportolótól semmilyen juttatást nem 

követelhet, tehát az “visszavásárlás” nélkül, ingyenesen illeti meg őt. Ezt követően a hivatásos 

sportoló a játékjogával szabadon rendelkezhet, tehát azt bármely sportszervezet részére 

ismételten „áruba bocsáthatja”. 

 

 4.4.3. A játékjog használati jogának átruházásáról szóló szerződéshez 

kapcsolódó különös rendelkezések 
 

11. § (1) A hivatásos sportoló igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos 

közvetítői jutalék, valamint a (3) bekezdés szerint a sportszövetségnek fizetendő 

hozzájárulások 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. 

(2) 

(3) A játékjog használati jogának sportoló általi átruházása esetén az igazoló 

sportszervezet az igazolásért az általa a sportolónak fizetett ellenérték; valamint a 

használati jog sportszervezetek közötti ideiglenes vagy végleges átruházása esetén a 

sportszervezetek közötti megállapodásban megjelölt sportszervezet – ha a 

megállapodásban külön nem került megjelölésre, akkor az átvevő sportszervezet – az 

átigazolásért fizetett ellenérték: 

a) egy százalékának megfelelő összeget köteles a sportszövetségnek befizetni, 

valamint 

b) négy százaléknak megfelelő összeget köteles az utánpótlás-nevelést támogató 

sportszövetségi alapba befizetni. 

 



 A törvény külön is kitér arra az esetre, amikor a hivatásos sportolóval a szerződést 

kereskedelmi ügynök közvetítésével kötik meg. A korábbi rendszerben gyakorlatilag bárki 

kijelenthette magáról, hogy játékos-ügynök, holott tevékenységéért, közreműködéséért 

gyakorlatilag semmilyen felelősséget nem vállalt. Erre figyelemmel mondja ki a hatályos 

Sporttörvény szerinti szabályozás, hogy amennyiben a szerződést játékos-ügynök 

közvetítésével kötik meg, akkor azt csak olyan személlyel köthetik meg, akit az adott sportág 

szakszövetsége előzetesen nyilvántartásba vett. A szakszövetség pedig jogosult arra, hogy 

saját belső szabályzatában szabályozza a játékos-ügynök nyilvántartásba vételével, valamint 

anyagi biztosíték nyújtásával kapcsolatos további feltételeket. 

 

 Az igazolással/átigazolással együtt járó díjak meghatározott százalékának a szövetségi 

utánpótlás-nevelés támogatására befizetendő része fontos, kötelező, a felek által 

érvényesítendő része a hivatásos sportoló játékjoga használati jogának átruházásával 

kapcsolatos törvényi előírásoknak. 

 

 A sport legmeghatározóbb szereplőire, a sportolókra vonatkozó alapvető 

rendelkezések áttekintését lezárva a következőkben a sporttevékenység kifejtése színtereinek, 

a sport szervezeti kereteinek elemzésére kerül sor. Ebben a tekintetben a Sporttörvény 

szerkezeti logikáját követve a sportszervezetekre, mint a sport legalapvetőbb szervezeti 

„sejtjeire”, majd a sportszövetségekre, végül a sportköztestületekre irányadó rendelkezéseket 

vizsgáljuk meg. 

 

V. A sportszervezetek a sportjog rendszerében 
 

 1. A sportszervezet fogalma, típusai 
 

 A Sporttörvény a sportszervezetekre az alábbi definíciót tartalmazza: 

 

 15. § (1) Sportszervezetek a sportegyesületek és a sportvállalkozások. 

(2) A sportszervezetekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell: 

a) a nemzeti válogatott sportolók, illetve válogatott csapatok (keretek) működése 

kapcsán a nemzeti válogatottakat működtető sportszövetségekre, 

b) a fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén működő azon 

sportszövetségekre, amelyek keretében sportolók közvetlenül – a sportszövetség 

alapszabályában biztosított lehetőség alapján – sporttevékenységet fejtenek ki, 

c) a versenyrendszerben és a pályázatokon való részvétel szempontjából a 

sportiskolákra, illetve az iskolai sportkörökre. 

 

A sportszervezeteknek tehát két alapvető típusa van, a 16–17. §-ban szabályozott 

sportegyesület és a 18. §-ban szabályozott sportvállalkozás. A sportegyesület a sportszervezet 

klasszikus, ma is legelterjedtebb, az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezetek 

még ma is egyik legelterjedtebb formája. Az üzleti sport (látványsportok) megjelenése 

következtében a hivatásos versenyrendszerekben kap egyre jelentősebb szerepet a 

sportvállalkozás (kft., rt.).  

 

 Jelenleg hazánkban a sportegyesületi szféra igen heterogén. A sportági 

szakszövetségeknél bejegyzett sportegyesületek száma 12 év alatt harmadára, 1500-ra 



csökkent. Ezzel szemben nőtt a versenyrendszerben nem szereplő egyesületek száma, jelenleg 

7500 körüli bejegyzett sportegyesület van Magyarországon. Az egyesületből gazdasági 

társasággá átalakult sportvállalkozások száma közel 100-ra tehető, melyek jellemzően 

csapatsportágakban tevékenykednek, főleg a sportágak látványsport jellegét kívánják 

kihasználni. 

 

 2. A sportegyesület 
 

16. § (1) Sportegyesület – az e törvényben megállapított eltérésekkel – az 

egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Et.), illetve a Ptk. szabályai 

szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a 

sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

(2) A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a 

szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. 

Sportegyesület közvetlenül is részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban. 

(3) Az egyesületekről vezetett bírósági nyilvántartásban a sportegyesület 

sportegyesületi jellegét kifejezetten fel kell tüntetni. 

 

 A fogalom-meghatározásból következik, hogy a sportegyesületekre vonatkozó 

szabályozás nem kizárólag a Sporttörvény keretein belül történik, hanem arra az egyesülési 

jogról szóló 1989. évi II. törvény (Et.) és a Ptk. rendelkezéseit, mint háttérjogszabályokat is 

megfelelően alkalmazni kell. (Az Et. az Alkotmányban meghatározott egyesüléshez való 

alkotmányos alapjog kibontását tartalmazza, a Ptk. pedig a személyek között önálló jogi 

személyként szabályozza az egyesületekre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket). A 

Sporttörvény éppen erre figyelemmel lényegében csak azokat a rendelkezéseket fogalmazza 

meg, amelyek kialakítására azért került sor, mert a szabályozás elveinek meghatározása során 

tekintettel kellett lenni a sport, mint társadalmi közeg speciális vonatkozásaira, ezzel együtt a 

sportegyesületek évtizedek óta fennálló „megkülönböztetett” szerepére. 

 

 2.1. Az egyesület a Ptk. rendszerében 
 

 A Ptk. meghatározásában az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal 

rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott 

tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi 

személy.  

 A meghatározásból kiemelésre érdemes az önkéntesség elve, az önkormányzatiság 

elve, és a nyilvántartott tagság. Az egyesület nevét, célját, székhelyét, minimális szervezeti 

összefüggéseit az alapszabályban meg kell határozni.  

Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. 

Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. Egyesület elsődlegesen gazdasági 

tevékenység folytatására nem alapítható. 

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - 

az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

Végül a Ptk. rendelkezik az egyesület megszűnésének eseteiről. A megszűnési okok 

a következők lehetnek: 

a) feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve kimondja; 

b) az arra jogosult szerv (bíróság) feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 



 

 2.2. A társadalmi szervezet az egyesülési jog rendszerében 
 

Az egyesülési jogról szóló törvény meghatározásában a társadalmi szervezet olyan 

önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban 

meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére 

szervezi tagjai tevékenységét.  

A társadalmi szervezet, a társadalmi szervezetek szövetsége, továbbá - ha az 

alapszabály így rendelkezik - a társadalmi szervezetek szervezeti egysége jogi személy. A 

társadalmi szervezetnek az a szervezeti egysége nyilvánítható jogi személlyé, amelynek 

önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint a működéséhez szükséges vagyonnal 

(önálló költségvetéssel) rendelkezik. 

Az Et. meghatározásából gyakorlatilag szó szerint ugyanazok az alapelvek emelhetők 

ki a társadalmi szervezet meghatározása során: az önkéntesség elve, az önkormányzatiság 

elve, és a nyilvántartott tagság.  

 

A társadalmi szervezet alapításához az szükséges, hogy legalább tíz alapító tag a 

szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítsa, ügyintéző és képviseleti 

szerveit megválassza. 

 

A társadalmi szervezet megalakulását követően kérni kell annak bírósági 

nyilvántartásba vételét. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, 

ha alapítói az e törvényben előírt feltételeknek eleget tettek. A társadalmi szervezet a 

nyilvántartásba vétellel jön létre, a bíróság jogerős bejegyző végzése konstitutív, tehát 

jogkeletkeztető hatályú. Az egyesületek tehát a jogerős bejegyzéssel válnak jogi személlyé, 

onnantól kezdődően szerezhetnek jogokat, vállalhatnak kötelezettségeket, rendelkeznek 

perképességgel, tulajdont szerezhetnek, stb. 

 

A társadalmi szervezet alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevéről, céljáról 

és székhelyéről, valamint szervezetéről. 

A társadalmi szervezet tagja 

a) részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein; 

b) választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe; 

c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek. 

 

A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a 

tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat 

megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a 

végrehajtást felfüggesztheti. 

 

A társadalmi szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége, vagy a tagok által - az 

alapszabályban meghatározottak szerint - közvetlenül vagy közvetett úton választott testület 

(jellemzően a közgyűlés). 

A társadalmi szervezet legfelsőbb szervét szükség szerint, de legalább öt évenként 

kell összehívni (a Sporttörvény, mint az látható lesz ennél gyakoribb, legalább évente egy 

közgyűlés tartását rendeli). A legfelsőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság 

elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada vagy az alapszabályban ettől eltérően 

meghatározott hányada - az ok és a cél megjelölésével - kívánja. 



Az ügyintéző és képviseleti szerveket az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában 

titkos szavazással kell megválasztani. 

 

A társadalmi szervezet legfelsőbb szervének hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 

b) az évi költségvetés meghatározása; 

c) az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása; 

d) a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 

feloszlásának kimondása; 

e) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

 

A társadalmi szervezet évi költségvetésének megállapítását és az ügyintéző szerv évi 

beszámolójának megtárgyalását az alapszabály - a legfelsőbb szerv helyett - a szervezet más 

szervére bízhatja. 

 

A társadalmi szervezetek szövetségeinek szervezetére és működésére, valamint 

nyilvántartásba vételére és jogképességére a társadalmi szervezetre vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni. (Ez a sportjog szempontjából különösen fontos rendelkezése az 

egyesülési törvénynek, hiszen a sportszövetségek - amint az látható lesz – az Et. szerinti 

társadalmi szervezetek szövetségének minősülnek. 

 

A társadalmi szervezet működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok 

szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem 

biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. 

 

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet (a továbbiakban: 

kérelem) a társadalmi szervezet képviseletére jogosult személy köteles benyújtani a 

társadalmi szervezet székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz, illetőleg a Fővárosi 

Bírósághoz (a Sporttörvény ettől az általános szabálytól eltérő rendelkezést fogalmaz meg a 

szakszövetségek tekintetében, amikor előírja, hogy azokat a Fővárosi Bíróság veszi 

nyilvántartásba, még akkor is, ha székhelyük nem Budapesten van). A kérelemhez csatolni 

kell az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott okiratokat, így:  

a) a társadalmi szervezet alakuló ülésének jegyzőkönyvét;  

b) a társadalmi szervezet alakuló ülésének jelenléti ívét a tagok nevével, lakóhelyével 

és aláírásával;  

c) a társadalmi szervezet alapszabályát;  

d) a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tagság 

elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát;  

e) a székhely használat jogcímét igazoló okirat másolatát;  

f) szükség szerint a felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a 

jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát;  

g) szükség szerint a társadalmi szervezet alapszabályának a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét. 

 

A nyilvántartás tartalmazza a társadalmi szervezet képviselőjének nevét, lakóhelyét 

is. A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint a bírósághoz benyújtott iratok - a 

következő bekezdésben meghatározott kivétellel - nyilvánosak, ideértve a még el nem bírált 

kérelmet és mellékleteit is, azokat bárki megtekintheti és azokról feljegyzést készíthet. 



A társadalmi szervezet alakuló ülésének jelenléti íve, valamint a társadalmi szervezet 

tagjairól készült - az alapszabály mellékletét képező - nyilvántartás nem nyilvános. 

A bíróság a társadalmi szervezet adatait számítógépen rögzíti. 

 

A bíróság az ügyész keresete alapján 

a) megsemmisítheti a társadalmi szervezet törvénysértő határozatát, és szükség 

szerint új határozat hozatalát rendelheti el; 

b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a társadalmi 

szervezet legfelsőbb szervét; 

c) ha a társadalmi szervezet működésének törvényessége másképpen nem 

biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki; 

d) feloszlatja a társadalmi szervezetet, ha annak működése a hatalom erőszakos 

megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására, bűncselekmény 

megvalósítására és bűncselekmény elkövetésére való felhívásra, valamint mások jogainak és 

szabadságának sérelmére irányul; 

e) megállapítja a társadalmi szervezet megszűnését, ha legalább egy éve nem 

működik vagy tagjainak száma tartósan az e törvény által megkívánt létszám alatt van. 

 

Az egyesülési jogról szóló törvény szerint ha a társadalmi szervezet olyan 

tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt vagy egyébként szabályoz, e 

tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági 

ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. Egyes szakmai 

vélemények szerint az állami sportirányítási szervnek erre a rendelkezésre hivatkozással 

jelenleg is van a sportegyesületek, szövetségek felett a törvényességi felügyelethez 

legalábbis nagyban hasonló, ún. quasi törvényességi felügyeleti jogköre, ami alapján 

felülvizsgálhatná (ellenőrizhetné) a sportegyesületek, szövetségek jogszabályoknak és a 

szervezet alapszabályának megfelelő működését. Amennyiben a vizsgálat alapján 

jogellenességet állapítana meg, kezdeményezhetné a sérelmesnek tartott szövetségi 

rendelkezés módosítását. Jelenleg ugyanakkor az állami sportirányítási szerv a 

gyakorlatban az Et. hivatkozott rendelkezésére alapítva nem gyakorol még quasi 

törvényességi felügyeletet sem a sportegyesületek és a szövetségek felett, csupán 

kérelemre – a jogalkalmazás napi gyakorlatában – állásfoglalások kialakításával segíti a 

sportegyesületek, szövetségek törvényes működését. 

 

A társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj 

megfizetésén túl - a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

A társadalmi szervezet vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi 

személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. 

A társadalmi szervezet - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása 

érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

 

A társadalmi szervezet megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való 

egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. (A bírói gyakorlat 

szerint a társadalmi szervezet szétválással is megszűnhet.) 

A társadalmi szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról 

az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az 

ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. 

Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították 

meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése 



után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon 

felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

 

 A Ptk. és az Et. általános rendelkezéseihez képest a Sporttörvény a 

sportegyesületek tekintetében – figyelemmel azok működésének sajátos jellegére – a 

következő speciális rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 2.3. A sportegyesületre vonatkozó speciális rendelkezések 
 

 17. § (1) Sportegyesület: 

a) közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen 

meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről 

szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót, 

b) sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével 

összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű 

jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A 

sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a 

sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

 

 A legfelsőbb szerv éves ülésezése (szemben az Et.-ben megkövetelt legalább 5 éves 

periódustól) a folyamatos működés feltételeit teremti meg figyelemmel arra is, hogy 

sportegyesületek esetén a bajnoki idények végén is sok olyan ügyben kell dönteni, ami csak a 

közgyűlés hatáskörébe tartozhat. 

 A szabályozás további indokoltságát és szükségességét az adja, hogy a sportegyesület 

elsődleges feladata a sporttevékenység kifejtésének elősegítése, a sportoláshoz szükséges 

feltételek biztosítása, a sportolók felkészítése a sportversenyekre, bajnokságra, az utánpótlás-

nevelés. A sportegyesület tehát elsődlegesen nem gazdasági tevékenység gyakorlása céljából 

jön létre, ezért az ezzel összefüggő tevékenysége is csak kiegészítő jellegű lehet. A fenti 

szabály összhangban áll az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezéseivel, és figyelembe 

veszi a sportszféra sajátos viszonyait is. 

 

 (2) A sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét 

alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján közgyűlési határozattal jogi személlyé 

nyilváníthatja. 

(3) A jogi személlyé nyilvánított szakosztály, illetve más szervezeti egység: 

a) a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg, 

b) nevét, székhelyét, az ügyintéző és képviseleti szervének nevét a bíróság külön 

alszámon tartja nyilván. 

 

 A jogi személyként működő szakosztály vagy más szervezeti egység egyesületen 

belüli autonómiája jóval nagyobb fokú, mint egy jogi értelembe nem létező, belső szervezeti 

egységé, hiszen a jogi személyiségéből következően jogokat és kötelezettségeket vállalhat, sőt 

a közgyűlési határozat ilyen irányú rendelkezése alapján gazdálkodási jogkörökkel is 

felruházható a jogi személy szervezeti egység. Az ilyen jellegű „önállósult” működés azonban 

komoly mérlegelést kíván és felelősséggel jár mind az „anyaszervezet”, mind a jogi személy 

szervezeti egység részéről, hiszen a Sporttörvény 17. §-ának (4) bekezdése szerint a 

sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a szakosztály jogi személyisége is 



megszűnik. A jogi személy szakosztály kötelezettségeiért a sportegyesület kezesi 

felelősséggel tartozik. 

 

 (5) A sportegyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – 

megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a 

végelszámolásról szóló törvény szabályait. 

 

 A korábbi, 2000-es Sporttörvény lényeges újítása volt, hogy 2001. júliusától 

kezdődően a sportegyesületekre nézve is bevezette a csőd-, illetve felszámolási eljárás 

lehetőségét. Ezzel a sportegyesületek vonatkozásában biztosítottá vált a hitelezők jogvédelme, 

hiszen kellő jogalap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy követeléseiket a felelőtlen gazdálkodást 

folytató sportegyesületekkel szemben érvényesíthessék. A szabályozás kialakítása során 

tekintettel kellett lenni arra, hogy a sportegyesületek mára nemcsak a szűken vett 

sporttevékenységet biztosító feladatokat látnak el, hanem sok esetben komoly gazdálkodási 

tevékenységet végeznek. A megváltozott gazdálkodási körülmények között a továbbá a 

sportegyesületek napjainkra nem csak általános egészségmegőrző jellegű feladatokat látnak 

el, hanem napi működésük során komoly üzleti szerződéseket is kötnek. E szerződések 

teljesítéséhez pedig a hitelezőknek gazdasági érdeke is fűződik. A szerződések teljesítési 

garanciáját is jelenti a csőd, illetve a felszámolás lehetősége. Az elmondottak mellett a 

rendelkezés a sportegyesületek megfontolt gazdálkodását hivatott erősíteni. Az ilyen 

tevékenységüket megalapozó szerződések teljesítése viszont a hitelezők elsődleges érdeke, 

amelynek garanciáját jelenti a csőd-, illetve felszámolási eljárás.  

Végezetül a Sporttörvény a sportegyesületekre vonatkozó speciális szabályok között 

rendelkezik arról, hogy a sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése 

után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell 

fordítani. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból történő törlése nem rendelhető el, 

ha a sportegyesületnek tartozása (köztartozása) áll fenn. Ilyen esetben a hitelezőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a felszámolási eljárást - amely a sportegyesületekre is 

kiterjed – megindíthassa. [BH2004. 427.] 

 

 3. A sportvállalkozás 
 

 A Sporttörvény a következők szerint határozza meg a sportvállalkozás fogalmát. 

 

18. § (1) Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a 

cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény 

alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági 

társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek 

megteremtése egy vagy több sportágban. 

 (2) Sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági 

formában alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai 

szerint. 

 (3) A fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén sporttevékenység 

közhasznú társaság keretében is szervezhető. 

 

A sportvállalkozások szervezetére és működésére a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény (Gt.) szabályai az irányadók, a Sporttörvény eltérő szabályt nem 

állapított meg.  



 

 A közhasznú társaság nem vállalkozás, hanem a Ptk.-ban szabályozott nonprofit 

szervezeti forma (Ptk. 57–60. §). A közhasznú társaság sportvállalkozások között való 

szerepeltetése tehát elvileg nem helyes, ugyanakkor a szabadidősport, illetve a fogyatékosok 

sportja körében a sportegyesületi forma mellett igény van a közhasznú társaságokra is. Ezért 

ebben a körben a kht. igénybevételi lehetőséget a Sporttörvény - a Gt. 365. §-ának (3) 

bekezdése alapján 2009. június 30-ig - biztosította. A közhasznú társaság 2007. július 1-jét 

követő két éven belül társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű 

társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhatott át vagy 

jogutód nélküli megszűnését határozhatta el.  

 

VI. A sportszövetségek a sportjog rendszerében 
 

1. A sportszövetségekről általában 
 

19. § (1) A sportszövetségek meghatározott sporttevékenységek körében a 

sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre való 

szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, jogi 

személyiséggel és önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezetek. 

(2) Az országos sportági szakszövetségre a sportszövetségekre vonatkozó 

rendelkezéseket az e törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

(3) A sportszövetségek típusai a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel: 

a) országos sportági szakszövetségek, 

b) sportági szövetségek, 

c) szabadidősport szövetségek,  

d) fogyatékosok sportszövetségei, 

e) diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei. 

(4) A sportszövetség sportszövetségi jellegét és típusát a bírósági nyilvántartásban 

fel kell tüntetni. 

 

 A hatályos Sporttörvény lényeges rendelkezése, hogy összefoglaló, általános definíciót 

is meghatároz a sport szervezeti kereteinek a sportszervezetekhez képest egy magasabb fokán 

működő sportszövetségekre, valamint felsorolja a sportszövetségek lehetséges típusait (majd 

azt követően az egyes típusok működésére vonatkozó szabályokat részletesen is 

meghatározza).  

 

 A törvény általános fogalom-meghatározása szerint a sportszövetségek társadalmi 

szervezetek, tehát azokra az egyesülési jogról szóló törvény és a Ptk. egyesületekre 

vonatkozó, előző fejezetben már említett rendelkezéseit alkalmazni kell. Az Et. és a Ptk. 

szabályai mellett a sportszövetségekre, mint az egyesülési jog alapján létrejött, a sport 

területén működő társadalmi szervezetek szövetségeire nyilvánvalóan a Sporttörvényben, 

mint ágazati jogszabályban (és végrehajtási rendeleteiben) rögzített szabályok is irányadóak.  

 

 Figyelemmel arra, hogy a sportszövetségek a sport civil szervezeti szintjének 

gyakorlatilag az egyesületi szférát (mint elsődleges szintet) követő „második” szintjét 

testesítik meg, feladataik jellemzően eltérő jellegűek, mint a sporttevékenység kifejtését 

közvetlenül segítő, szervező sportszervezeteknek. Mivel a sportszövetségek tagságát 



sportszervezetek alkotják, ezért feladatuk elsősorban érdekképviseleti, érdekvédelmi jellegű, 

továbbá szervezik a sportág versenyeit, működtetik a versenyrendszert, illetve szervezik a 

magyar sportolók részvételét nemzetközi versenyeken, tevékenységük az egész sportágat 

érinti, az általuk alkotott autonóm (civil) normarendszer (szövetségi szabályzatok) a szövetség 

tagsága vonatkozásában mindenkire nézve kötelező.  

 

 Már a szövetségekre vonatkozó általános rendelkezések között utalni kell arra, hogy a 

Sporttörvényben a sportszövetségek között szabályozott országos sportági szakszövetségek 

sui generis, azaz önálló jogi személyek, a státuszukra vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. a Jogi 

személyekre vonatkozó cím alatt önálló alcímben szabályozza. (A szakszövetségek esetében 

is ugyanakkor – háttérjogszabályként – alkalmazni kell az Et. és a Ptk. rendelkezéseit. 

 

 A szövetségekre vonatkozó általános rendelkezések a szövetségi típusokat alapvetően 

a sport egyes nagy ágaira figyelemmel határozzák meg, figyelemmel a versenysport (és 

utánpótlás-nevelés); a szabadidősport; a fogyatékosok sportja; és az iskolai-diák és 

felsőoktatási sport sajátos szabályaira. 

 

A sportszövetségek összességében tehát sajátos, önálló, a sportágazat tekintetében 

önigazgató, autonóm civil szabályozási funkcióval bíró társadalmi szervezetek, ezért a 

sportszövetség sportszövetségi jellegét a bírósági nyilvántartásban kifejezetten fel kell 

tüntetni.  

 

 2. Az országos sportági szakszövetség jogállásáról 
 

 A Sporttörvény az országos sportági szakszövetségek (a továbbiakban: szakszövetség) 

jogállását a korábbi, 2000-es sporttörvényben lefektetett rendelkezésekhez képest alapvetően 

nem változtatja meg.  

 A korábbi sporttörvény [2000. évi CXLV. törvény] ugyanakkor a szakszövetségek 

jogállását a korábbi évtizedekhez képest teljesen új alapokra helyezte azzal, hogy 

megszüntette azok köztestületi jogállását és a Polgári Törvénykönyv szerinti új intézményi 

kategóriaként, országos sportági szakszövetségként fogalmazta meg azokat. Az akkor 

kialakított szabályozás következtében a szakszövetségre a Sporttörvény (mint ágazati 

jogszabály), a Ptk. (mint háttérjogszabályt) és az egyesülési jogról szóló törvény (mint 

háttérjogszabály, pontosabban az egyesülési jogot szabályozó alapjogszabály), valamint a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

 

A felmerült jogalkalmazási problémákra tekintettel a hatályos sporttörvény szerint a 

bíróság nyilvántartásba veszi a szakszövetség jogi személy szervezeti egységeit is. 

 

A törvény részletesen kibontja a szakszövetség területi szerveire vonatkozó 

rendelkezéseket. (A régi szabályozás csak arról rendelkezett, hogy a szakszövetség területi 

feladatai ellátása érdekében regionális szerveket hoz – kötelező jelleggel - létre.) A területi 

szervekre vonatkozó rendelkezések keretében meghatározásra kerülnek a gazdálkodásukra, 

működésükre vonatkozó alapvető szabályok. 

 

 2.1. Az országos sportági szakszövetség a Polgári Törvénykönyv 

rendszerében 



 

 Kiindulásként vizsgáljuk meg a Ptk. által alkalmazott definíciót. Ezek szerint: 

 

66. § (1) Az országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) 

önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelyet a sportágban 

működő sportszervezetek hozhatnak létre a külön jogszabályban meghatározott 

feltételekkel. 
 

Az idézett rendelkezés a szakszövetségként való működés alapvető feltételeit 

határozza meg. A civil jelleget erősíti annak előírása, hogy a szakszövetség önkormányzati 

elven működő szervezet. A nyilvántartott tagság a szakszövetség működésének értelemszerű 

feltételét jelenti. A külön jogszabályban meghatározott feltételekre való utalás a Sporttörvény 

megfelelő rendelkezéseire hivatkozás, amely feltételek az alábbiakban részletesen 

bemutatásra kerülnek. 

 

66. § (2) A szakszövetség a külön jogszabályban és az alapszabályában 

meghatározott feladatokat lát el. A szakszövetség jogi személy. 
 

 A szabályozás azt az elvet közvetíti, hogy a szakszövetség elsősorban önkormányzati 

elv alapján működő autonóm szervezet (és mint ilyen a szakszövetség legfontosabb 

dokumentumában, az alapszabályban meghatározott feladatokat látja el). Tekintettel azonban 

arra, hogy speciális (a Sporttörvényben, annak végrehajtási jogszabályaiban, illetve 

nemzetközi normatív rendelkezésekben nevesített) - a sportszervezetek által nem 

gyakorolható-  jogosítványai is vannak (például a sportágban kötelezően alkalmazandó 

szabályzatok megállapítása, a sportág sportszervezeteinek nemzetközi képviselete a válogatott 

keretek működtetésével) szükséges volt ezen feladatoknak a Sporttörvényben, mint ágazati 

jogszabályban történő megjelenítése. A Ptk.-ban a külön jogszabályra való utalás 

értelemszerűen elsősorban a Sporttörvényre történik. A szakszövetség, mint jogi személy 

jogképes, jogok szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, aktív és passzív perképessége van. 

 

 A szakszövetség különös, az egyesületektől eltérő jogállását biztosítja a Ptk. 

következő rendelkezése. 

 

66. § (3) Törvény meghatározhat olyan feladatot, amelyet kizárólag a 

szakszövetség láthat el. A szakszövetség a feladatai ellátáshoz szükséges - törvényben 

meghatározott - jogosítványokkal rendelkezik és ezeket önigazgatása útján gyakorolja.  
 

A Ptk. ezen rendelkezése jól mutatja, hogy a szakszövetségre a jogalkotó alapvetően 

változatlanul gyakorlatilag köztestületként tekint, vagyis a szakszövetség olyan szervezet, 

amely esetében törvény olyan feladatot határoz meg, amelyet kizárólag a szakszövetség láthat 

el (éppen, mint a köztestület Ptk. szerinti definíciójában). Az elmondottak miatt a sportági 

szakszövetséget sokan „quasi köztestületnek” nevezik szakmai berkekben. 

 

66. § (4) A szakszövetségre - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az egyesületre 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 

 A szakszövetség, mint speciális jogállású szervezet működésének, intézményi 

kereteinek részletes szabályai a Ptk., mint háttérjogszabály mellett a Sporttörvényben 

kerülnek kifejtésre. Tekintettel azonban arra, hogy a szakszövetség az egyesületi rendszerből 

„nőtte ki magát”, a társadalmi szervezetek „alapjogszabálya” az egyesülési jogról szóló 



törvény rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni a Sporttörvényben nem szabályozott 

esetekben. 

 

 A sportról szóló korábbi, azóta a 2004. évi I. törvénnyel hatályon kívül helyezett 2000. 

évi CXLV. törvény módosításáról szóló 2001. évi LVII. törvény módosította a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt és előírta, hogy közhasznú szervezetté 

minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett országos sportági szakszövetség. 

 

 A szakszövetség tehát nem automatikusan közhasznú szervezet, de a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szabályai szerint kérheti közhasznú, illetve 

kiemelten közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét. 

A sportági szakszövetségeket az 1996-os sporttörvény hozta létre köztestületi 

jogállással. A szakszövetségek az államtól átvállalt közfeladatokat láttak el. Ez azt 

eredményezte, hogy mivel megfeleltek a Kszt.-ben a közhasznú szervezetté nyilvánítás 

kritériumainak a bíróság azokat (általános) közhasznú minősítéssel ruházta fel. 

 

 A Sporttörvény a civil jelleg előtérbe helyezésére tekintettel a Ptk. rendszerébe építve 

helyezte el a szakszövetségeket, amivel az egyesületi és a köztestületi forma mellett létrehozta 

az országos sportági szakszövetség kategóriát. 

 

 2.2. A szakszövetségként való működés feltételrendszere 
 

 A szakszövetség jogállásáról, tagságáról, létrehozásának feltételeiről rendelkezik a 

Sporttörvény 20. §-a, figyelemmel a Ptk. már ismertettet 66. § (1) bekezdésének azon 

fordulatára, amely szerint a szakszövetséget a sportágban működő sportszervezetek hozhatnak 

létre a külön jogszabályban meghatározott feltétetekkel. Ezen feltételek bemutatása 

következik az alábbiakban. 

 

 20. § (1) Az országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) 

olyan sportszövetség, amely sportágában kizárólagos jelleggel az e törvényben, valamint 

más jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el, és törvényben megállapított 

különleges jogosítványokat gyakorol. 

(2) A szakszövetségnek kizárólag olyan sportszervezetek lehetnek tagjai, amelyek 

az adott sportág versenyrendszerében részt vesznek. A sportágban tevékenykedő 

sportszervezetek felvétele a szakszövetségbe nem tagadható meg, ha a sportszervezet 

magára nézve kötelezőnek elfogadja a szakszövetség alapszabályát. 

(3) A szakszövetségre – amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik – az Et. 

társadalmi szervezetekre és a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályait kell megfelelően 

alkalmazni. Egy sportágban csak egy szakszövetség működhet. 

(4) Szakszövetség csak olyan sportágban hozható létre: 

a) amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág, vagy 

b) amelyben a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi 

Sportszövetségek Szövetségébe (AGFIS). 

(5) Szakszövetségnek a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak olyan 

sportszövetség minősülhet, amelynek: 

a) legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja, 

b) legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) 

működtet, 



c) versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági 

versenyengedéllyel rendelkező sportoló vesz részt. 
 

21. § (1) A szakszövetséget a Fővárosi Bíróság hatáskörrel és kizárólagos 

illetékességgel külön jogi személy típusként veszi nyilvántartásba. 

(2) A szakszövetség jogosult elnevezésében a ,,magyar'' megjelölés, továbbá a 

Magyar Köztársaság címerének és zászlajának használatára. A szakszövetség a 

közhasznú szervezetekről szóló törvény szabályai alapján közhasznú, illetve 

kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősíthető. 

 

 A sportszövetségek közül a Sporttörvény először a verseny- és utánpótlás-nevelés 

sportjában meghatározó jelentőségű országos sportági szakszövetségekre vonatkozó 

részletszabályokat állapítja meg. A szakszövetség sportáganként szerveződik, és csak 

országos jelleggel működhet. A szakszövetségnek alapvetően három meghatározó jellegadó 

ismérve van, nevezetesen  

 a) egy sportágban csak egy szakszövetség működhet, azaz a szakszövetség 

sportágában monopolhelyzetben van. A 29. § (2) bekezdése szerint sportági szövetség olyan 

sportágban versenyrendszert nem működtethet, amelyben szakszövetség működik,  

 b) a szakszövetség ugyan nem köztestület, de sportágában a sporttörvényben, illetve a 

sporttörvényhez kapcsolódó jogszabályokban meghatározott feladatokat (pl. a 

versenyszabályzat kiadása) kizárólagos jelleggel lát el,  

 c) csak azon jogi személy sportszervezetek lehetnek tagjai, amelyek az adott sportág 

versenyrendszerében részt vesznek, ezeknek viszont alanyi joguk a szakszövetségi tagság, ha 

a szövetség alapszabályát magukra nézve kötelezően elfogadják. Szakszövetség tagja így 

alapvetően sportegyesület és sportvállalkozás lehet. A tagsági jogosultságok megfelelő 

biztosítása mellett (akár az alapszabályban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek 

pontos körülírásával, pártoló tagként) a szakszövetségbe „felvételét kérheti” a sportiskola is, 

mivel a sportiskola a versenyrendszerben való részvétel szempontjából szintén 

sportszervezetnek minősül a törvény erre vonatkozó kifejezett rendelkezése alapján. 

Szakszövetségnek természetes személy nem lehet rendes tagja.  

 

 A szakszövetség (figyelemmel az Et. és a Ptk. erre vonatkozó, már idézett 

rendelkezéseire is) a Sporttörvény értelmében is a bírósági nyilvántartásba való bejegyzéssel 

(konstitutív, jogkeletkeztető hatállyal) jön létre. Erre tekintettel a Sporttörvény egyértelműen 

meghatározza, hogy a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő szakszövetséget 

jegyezheti csak be a Fővárosi Bíróság az országos sportági szakszövetségek nyilvántartásába. 

A szakszövetségként való működés valamennyi – ismertetésre kerülő - feltételének teljesítése 

időben meg kell, hogy előzze a nyilvántartásba történő bejegyzést.  

 

 A szakszövetségként való működés feltételei során tekintettel kellett lenni arra, hogy 

egy sportágban a szakszövetségként való működésre csak olyan szervezet legyen jogosult, 

amelyik megfelelő és elismert nemzetközi kapcsolatokkal bír, továbbá, sportágában 

„reprezentatívnak” tekinthető annyiban, hogy megfelelő számú tagszervezettel és 

nyilvántartott sportolóval rendelkezik, valamint megfelelő szintű (országos) versenyrendszert 

működtet. Formai szempontból rendkívül lényeges, hogy a szakszövetségnek a Fővárosi 

Bíróság országos sportági szakszövetségekről vezetett nyilvántartásában szerepelnie kell, ezen 

túl a törvényben, külön jogszabályokban, valamint az alapszabályában kötelezővé tett 

szabályzatokkal is rendelkeznie kell.  

 



 Az „egy sportág egy szakszövetség elve” előírásának indoka az a tény, hogy a 

szakszövetségek sportágukban olyan igazgatási jellegű, kötelezően alkalmazandó feladatokat 

is ellátnak, amelyek kapcsán nem volna szerencsés, ha az ilyen jellegű döntések 

meghozatalára több szervezet is felhatalmazást kapna. (Gondoljunk itt például arra az abszurd 

helyzetre, hogy mi történne abban az esetben, ha a labdarúgásban, vagy a kosárlabdában két 

vagy több szakszövetség eltérő feltételek alapján állapítaná meg a versenyrendszer, igazolás, 

átigazolás stb. szabályait, párhuzamos bajnokságot).  

 

 A szakszövetség létrehozásának, illetve működésének feltételeit a törvény formális 

jellegű kritériumok fennállásához köti, amelyek egyik nagy csoportja hazai feltételeket 

határoz meg, a másik nagy halmaz a nemzetközi szakmai szabályoknak való megfelelés. Az 

együttes (tehát valamennyinek megfelelő) hazai sportszakmai feltételek: a) legalább tíz 

tagjának kell lennie, b) legalább már három éve folyamatosan – tehát megszakítás nélkül – 

versenyrendszert kell működtetnie, c) versenyrendszerében legalább száz versenyengedéllyel 

rendelkező sportolónak ténylegesen részt kell vennie.  

A felsorolt hazai sportszakmai kritériumok fennállása alól felmentési lehetőséget a 

törvény nem biztosít, tehát azon szervezet, amely nem tudja a feltételeket teljesíteni, 

szakszövetségként nem, legfeljebb sportági szövetségként működhet (persze ha megfelel az 

arra vonatkozó törvényes feltételeknek.  

A hazai sportszakmai feltételek fennállásán túl teljesíteni kell a nemzetközi feltételeket, 

amelyek viszont vagylagosak, tehát azok valamelyikének a teljesítése már elegendő a 

szakszövetséggé váláshoz. A nemzetközi feltételek: a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 

elismert olimpiai sportág (a NOB által elismert sportágak köre tágabb, mint az egyes konkrét 

olimpiákon szereplő sportágak köre); b) a sportág nemzetközi szövetsége a Nemzetközi 

Sportszövetségek Szövetségének (AGFIS) tagja. A korábbi törvényi feltételrendszer a 

Nemzetközi Sakkszövetségi (FIDE) tagságot is elfogadta, ezt azonban a hatályos jogszabály 

már nem nevesíti azon egyszerű oknál fogva, hogy a FIDE is AGFIS tagszervezet lett. Ha 

ezen két feltétel egyikének sem felel meg a szervezet, akkor nem minősülhet 

szakszövetségnek, ugyanakkor országos sportági szövetségnek igen, persze a szükséges, a 

későbbiekben ismertetett feltételek teljesülése esetén.  

 

 A nemzeti jelképek használatára adott felhatalmazás a szakszövetség azon 

jogosítványát erősíti, amely szerint a szakszövetség sportágában kizárólagosan jogosult a 

nemzeti válogatott keretek működtetésére, és ezáltal a Magyar Köztársaság nemzetközi 

versenyeken való képviseletére. 

 

 2.3. A szakszövetség feladatai  
 

 A Sporttörvény részletes felsorolást tartalmaz a szakszövetség által ellátandó 

feladatokról. A törvényben meghatározott feladatok egy része olyan, amelyek ellátására a 

sportágban csak a szakszövetség jogosult. Ezek olyan jellegű feladatok, amelyeket a 

szakszövetség igazgatási, szabályozási jogkörében lát el. Összefüggésben vannak a 

szakszövetség jogállását meghatározó azon törvényi rendelkezéssel [Ptk. 66. § (3)], mely 

szerint törvény meghatározhat olyan feladatot, amelyet kizárólag a szakszövetség láthat el. A 

szakszövetség részére a törvény által meghatározott feladatok másik része nem „kizárólagos”, 

vagyis az ebben a körben megállapított feladatok egy részét más szervekkel, intézményekkel 

együttműködve látja el. 

 

 22. § (1) A szakszövetség alapvető feladata: 



a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, 

b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág 

versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. 

megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág 

hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, 

c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a 

sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban, 

d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó 

sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 

e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az 

utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról, 

f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a 

Magyar Olimpiai Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek 

előtt, valamint a nemzetközi sportéletben, 

g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, 

közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő 

sportszakemberek képzését és továbbképzését, 

h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni 

annak végrehajtásáról. 

 

 A törvény az alapvető feladatok mellett egyéb kizárólagos jellegű feladatokat is 

meghatároz a szakszövetségek számára. Ezek a következők. 

 

 (2) A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi 

szövetségének szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. 

Ennek keretében különösen: 

a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, 

átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami 

sportinformációs rendszernek, 

b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi 

sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a 

külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez, 

c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő 

versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és 

a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol, 

d) érvényesíti a doppingtilalmat, 

e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel 

kapcsolatos sportági követelményeket. 

(3) A sportág céljainak elérése érdekében a szakszövetség szponzorálási és más 

kereskedelmi szerződéseket köthet, ideértve – e törvény 36–37. §-ában meghatározott 

módon – a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok 

hasznosítását is. 

 

A szakszövetség feladatait a hatályos törvény túlnyomórészt a korábbi 

szabályozásokkal azonosan határozza meg. Új elem az (1) bekezdésben, hogy a szakszövetség 

saját sportága stratégiai fejlesztési, illetve utánpótlás-fejlesztési koncepciójával kapcsolatos 

feladatai alapfeladatként szerepelnek.  



A szakszövetség által kötött szerződésekkel kapcsolatban kiemelt helyen szerepel a 

kereskedelmi szerződések megkötése, ezzel is kifejezve, hogy a szakszövetségeknek 

gazdaságilag is az államtól való függetlenedésre kell(ene) törekedniük.  

 

 2.4. A szakszövetség szabályzatai 
 

 23. § (1) A sportág rendeltetésszerű működése érdekében – a külön 

jogszabályokban előírt más szabályzatok mellett – a szakszövetség az alábbi 

sporttevékenységgel összefüggő szabályzatokat köteles megalkotni: 

a) versenyszabályzat, 

b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, 

c) sportfegyelmi szabályzat. 

(2) Amennyiben a szakszövetség hivatásos vagy vegyes (nyílt) versenyrendszert 

(bajnokságot) működtet, úgy a versenyszabályzatban külön rendelkeznie kell a hivatásos 

vagy a vegyes bajnokságban részt vevő sportszervezetekkel, illetve sportolókkal szemben 

támasztott követelményekről. 

(3) A versenyszabályzatban kell rendelkezni a sportág jellegének megfelelően a 

sportolók élet-, sportbaleset- és vagyonbiztosításának rendszeréről. 

(4) A szakszövetség – a 36–37. §-ban foglaltakra figyelemmel – szabályzatban 

rendelkezhet a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok 

hasznosításáról. 

(5) A szakszövetség szabályzataiban köteles a környezet- és természetvédelmi, 

valamint a közbiztonsági követelményeket, amennyiben pedig a sporttevékenységben 

állatok is részt vesznek, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvényben foglalt előírásokat is érvényesíteni. 

 

 A szakszövetség (mint quasi köztestület) legmeghatározóbb feladata a sportágra 

vonatkozó civil normarendszer megalkotásának kizárólagos joga. A szabályzatok közül a 

legfontosabb a szakszövetség alapszabálya, amelynek biztosítania kell a szakszövetség 

demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését. 

Az alapszabály azon szabályzatok összességének a kiindulópontja, amelyek a szakszövetséget 

megkülönböztetik a többi sportszervezettől. A Sporttörvény rendelkezései, valamint a törvény 

alapján elkészített alapszabály szerint kell a szakszövetségnek megalkotnia a sportigazgatási 

feladatai szempontjából döntő jelentőségű szabályzatokat. 

 

 A Sporttörvény garanciális szempontból felsorolja azokat a szabályzatokat, 

amelyekkel minden szakszövetségnek rendelkeznie kell. A szabályzatok a szakszövetségnek, 

mint a sportág autonóm, önigazgató szervezetének legfontosabb, a tagságra nézve normatív 

erővel bíró aktusai. A szakszövetség által a sportigazgatás egyes területein megalkotott 

szabályzatokat a szövetség versenyrendszerében részt vevő és a szövetség tagságát alkotó 

sportszervezetek kötelesek betartani.  

 

 A törvény a szabályzatok elfogadására illetékes szervet nem határozza meg. Az 

alapszabálynak kell rendelkeznie arról, hogy a törvényben, és annak egyes végrehajtási 

rendeleteiben felsorolt szabályzatokat a közgyűlésnek vagy az elnökségnek kell megalkotnia. 

Az alapszabály rendelkezhet akként, hogy a szabályzatok egy részét a közgyűlés más részét 

az elnökség alkotja meg.  

 



 A szabályzatok keretében mód van arra, hogy - figyelemmel a szakszövetségek 

önkormányzati elven alapuló működésére - az adott szakszövetség a sportága sajátosságait 

figyelembe véve állapítsa meg az egyes szabályzatok tartalmát. A szabályzatok elkészítésénél 

tehát a törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján elkészített, annak egyes területeire 

vonatkozó részletes rendelkezések szabályait megállapító végrehajtási rendeletek szabályaira 

keretjelleggel kell tekintettel lenni és értelemszerűen a sportág nemzetközi szövetsége 

szabályzatait is figyelembe kell venni a tartalom kialakításakor. 

 

 2.5. A szakszövetség szervezeti-működési kérdéseiről 
 

 A Sporttörvény meghatározza a szakszövetség legfontosabb szervezeti, intézményi 

kereteit. A szabályok az egyesülési törvény rendelkezéseinek elveit követik (erre utal a 24. § 

(1) bekezdésének bevezető szövegrésze), de megfogalmazásra kerültek azok a specialitások, 

amelyek a szakszövetség, mint az adott sportág „legfőbb igazgatási, sportirányítási 

intézménye” jellegadó ismérveit jelenítik meg a hatékony működés érdekében. 

 

 2.5.1. A szakszövetség közgyűlése 
 

 24. § (1) A szakszövetség szervezeti felépítésére az Et. előírásait a következő 

eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a szakszövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. A 

szakszövetség alapszabályának rendelkezése alapján a közgyűlés hatáskörét 

küldöttgyűlés is gyakorolhatja. A küldöttek számát és a küldöttválasztás módját az 

alapszabályban kell megállapítani, 

b) amennyiben ezt az alapszabály lehetővé teszi – az arányosság elvének 

betartásával –, egy tagszervezet több képviselőt, illetve küldöttet is küldhet a 

közgyűlésre, illetve a küldöttgyűlésre, 

c) a közgyűlést (küldöttgyűlést) a szakszövetség ügyintéző-képviselő szervének 

(elnökségének) évente legalább egyszer össze kell hívnia, amelyen meg kell tárgyalni az 

elnökség szakmai, illetve az Sztv. szerinti pénzügyi beszámolóját, valamint a tárgyévre 

vonatkozó szakmai és pénzügyi tervét, és amennyiben a szakszövetség közhasznú 

szervezet, úgy közhasznúsági jelentését is, 

d) a szakszövetség közgyűlésének (küldöttgyűlésének) legalább három tagból álló 

ellenőrző testületet kell választania a szakszövetség gazdálkodásának ellenőrzésére. Ha a 

szakszövetség hivatásos vagy vegyes (nyílt) versenyrendszert (bajnokságot) működtet, az 

ellenőrző testület mellett könyvvizsgálót is kell alkalmaznia. A közgyűlés (küldöttgyűlés) 

a pénzügyi beszámolóról az ellenőrző testület, illetve a könyvvizsgáló írásos jelentése 

hiányában döntést nem hozhat. 

 

A szakszövetség legfelsőbb szervét főszabály szerint a szakszövetséget alkotó 

sportszervezetek képviselői alkotják.  

Általában a jelentősebb taglétszámú szakszövetségek esetében technikailag nehezen 

kivitelezhető a sportszervezetek közvetlen képviseletének biztosítása a közgyűlésen. Ezért a 

törvény lehetővé teszi, hogy a szakszövetség alapszabályának erre vonatkozó kifejezett 

rendelkezése alapján a közgyűlés részére meghatározott jogköröket a szakszövetség 

legfelsőbb szerveként eljárva a közgyűlés helyett a küldöttgyűlés gyakorolja. (Fontos felhívni 

a figyelmet arra, hogy a nagy taglétszámú szakszövetségek esetén sem kötelező a 

küldöttgyűlés létrehozása, az erről való döntés a szakszövetség közgyűlésének mérlegelési 

joga). 



 Abban az esetben viszont, ha a szakszövetség közgyűlése küldöttgyűlés létrehozásáról 

dönt, a törvény kötelezően alkalmazandó technikai szabályokat állapít meg a küldöttgyűlés 

felállításával kapcsolatban. Így tehát lényeges feltétel, hogy a számáról és a küldöttválasztás 

módjáról (pl. területi elv alapján) az alapszabály pontosan határozza meg.  

 Küldöttgyűlés, mint legfelsőbb szerv működése esetén a Sporttörvényben a 

szakszövetség közgyűlése részére megállapított jogok, illetve kötelezettségek és a 

közgyűléssel kapcsolatos egyéb rendelkezések (például: tisztségviselők és azok választásának 

szabályai, szavazati arányok, stb.) természetesen a szakszövetség küldöttgyűlésére is 

megfelelően irányadók. 

 

 Abban az esetben, ha a szakszövetség alapszabályában a hagyományos „egy tag egy 

szavazat” elvétől eltérő döntéshozatali jogosítványt határoznak meg a tagszervezet 

képviseletében eljárók részére, a törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontja garanciális 

jelleggel megállapítja, hogy az arányosság elvét ilyen esetekben is be kell tartani.  

Az Et.-ben biztosított tagsági jogokkal kapcsolatban érdemes kiemelni még a 

következőket. Az Et.-ben meghatározott tagsági jogosultságokat alacsonyabb szintű 

jogszabályban, vagy a társadalmi szervezet alapszabályában és más belső szabályzatában 

sem lehet korlátozni. Ebből következően a társadalmi szervezet alapszabálya csak akkor felel 

meg a törvényben meghatározott követelményeknek, ha az a szervezet demokratikus, és 

önkormányzati elven alapuló működését biztosítja, és elősegíti a tagok jogainak 

érvényesülését. 

 

 A szakszövetség legfelsőbb szervének az operatív vezetés (elnökség) általi éves 

összehívásának kötelezettsége garanciális rendelkezés, mivel ez biztosítja a sportág (és a 

szakszövetség) törvényes működését. (Amint az az alábbiakban látható lesz a közgyűlésnek 

például éves szakmai és a számviteli törvény szerinti beszámolót kell elfogadnia, továbbá 

döntenie kell a következő évi pénzügyi és szakmai tervről). Az is fontos eleme a szabálynak, 

hogy ez a rendelkezés csak a rendes közgyűlésre vonatkozik, a rendkívüli közgyűléssel 

kapcsolatos kérdéseket az alapszabályban külön rendezni kell.  

 

 A rendkívüli közgyűlés összehívására általában olyan esetekben kerül sor, amikor 

valamilyen lényeges kérdésben kell halaszthatatlanul döntést hozni, és a közgyűlés 

összehívása - az ügy sürgősségére való tekintettel – „nem várhat” a rendes közgyűlésig. Az 

Et. ide vonatkozó rendelkezése alapján a legfelsőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt 

a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada vagy az alapszabályban ettől 

eltérően meghatározott hányada - az ok és a cél megjelölésével - kívánja. 

 A rendkívüli közgyűlést tehát általában a tagok legalább egyharmadának 

kezdeményezésére össze szokták hívni, ez az általánosan előforduló rendelkezés a 

kisebbségben lévő tagok érdekeit védi azzal, hogy kezdeményezhetik a szakszövetség 

működését érintő alapvető fontosságú (nyilvánvalóan a közgyűlés hatáskörébe tartozó) 

ügyekben közgyűlés összehívását. A bíróság kezdeményezésére akkor kell összehívni a 

közgyűlést, ha azt a bíróság a szakszövetség törvényes működésének helyreállítása miatt 

rendeli el. A felsorolt esetek bekövetkezése esetén a szakszövetség elnöksége köteles a 

rendkívüli közgyűlést összehívni.  

 

 A törvény 24. §-ának (2) bekezdése garanciális szempontokra tekintettel felsorolja a 

szakszövetség közgyűlésének kizárólagos hatásköreit, azokat az ügyeket, amelyek során a 

szakszövetség más szerve a közgyűlés helyett nem jogosult az eljárásra. A kizárólagos 



közgyűlési hatáskörök jellemzően a szakszövetség működésének alapjait, gazdálkodásának fő 

kérdéseit valamint a szakszövetség jogállását érintő hatáskörök lehetnek. A törvény azonban 

felhatalmazza a közgyűlést, hogy az alapszabályban más fontosnak ítélt kérdéseket is a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vonjon. 

 

(2) A szakszövetség közgyűlése (küldöttgyűlése) kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály megállapítása, illetve módosítása, 

b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 

c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági 

jelentés, valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása, 

d) a szakszövetség elnökének, az elnökség többi tagjának, az ellenőrző testület 

elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, 

e) a szakszövetség más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve 

szétválásának elhatározása, 

f) a szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása, 

g) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről 

szóló döntés, 

h) a szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó 

vagyonról, 

i) a szakszövetség 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulása, 

j) mindaz, amit e törvény, más jogszabály, illetve az alapszabály a közgyűlés 

(küldöttgyűlés) kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

 A közgyűlésen történő döntéshozatal alapvető kérdéseit szabályozza a 24. § (3) 

bekezdése az alábbiak szerint: 

 

(3) A közgyűlés (küldöttgyűlés) akkor határozatképes, ha a tagok képviselőinek 

(küldötteknek) több mint a fele jelen van. A közgyűlés (küldöttgyűlés) – ha az 

alapszabály másként nem rendelkezik – a jelenlévő képviselők (küldöttek) több mint 

felének szavazatával (egyszerű szótöbbséggel) és nyílt szavazással hoz határozatokat. 

 

A Sporttörvény idézett rendelkezése a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében 

meghatározza a szakszövetség közgyűlésének (küldöttgyűlésének) határozathozatalára 

vonatkozó alapvető eljárási szabályokat is. A közgyűlésen a határozatok meghozatalához 

főszabály szerint legalább a szakszövetséget alkotó sportszervezet tagok képviselői egyszerű 

többségének döntése szükséges. (A „feles többség” tehát nem a közgyűlésen jelenlevő tagokra 

vonatkozik!). Ennél alacsonyabb (például egyharmados) szavazati arányt még az alapszabály 

sem írhat elő, mivel az ellentétben állna a törvény kifejezett rendelkezésével és a 

demokratikus működés alapelvével. Főszabály továbbá, hogy nyílt szavazást kell tartani. 

 

 Az előző rendelkezések alól kivételeket csak az alapszabály állapíthat meg. 

Megszorító rendelkezés viszont, hogy a szavazati arány (a határozatképesség) tekintetében 

csak felfelé lehet eltérni a „feles” szabálytól. (Arra tehát lehetőség van, hogy az alapszabály 

bizonyos kérdésekben – vagy elméletileg akár általánosságban is – a határozatképességet 

kétharmados vagy háromnegyedes többségben állapítsa meg). Ugyanígy az alapszabályban 

kell rendelkezni azon kérdésekről, amelyekben a döntés titkos szavazással történik. (Ezek 

jellemzően a szakszövetség pénzügyeit, gazdálkodását, illetve személyiségi jogokat érintő, 

valamint egyes személyzeti döntések lehetnek az általános joggyakorlat szerint). 

 



 A szakszövetség közgyűlésének összetételéről és a képviseleti jogosultság 

gyakorlásáról 
 

 Az eddig elmondottak mellett rendkívül lényeges kiemelni a következőket. A 

szakszövetség közgyűlésén a szakszövetség tagságát alkotó sportszervezetek képviselői 

lehetnek jelen „teljes körű” jogosultsággal, értve ez alatt a közgyűlésen történő tanácskozási 

jogot, aktív és passzív választójogot, javaslattételi jogot, szavazati jogot. 

 Mivel a Sporttörvény további megkötéseket nem fogalmaz meg, ebből következik, 

hogy a közgyűlésen más meghívottak is részt vehetnek, ha azt a közgyűlés, vagy az 

alapszabály nem korlátozza. (Ez praktikusan azt jelenti, hogy akár sportoló, mint 

magánszemély, akár sportdiplomata vagy más sportszakember és egyéb meghívott is jelen 

lehet, tanácskozási joggal is). 

 

 A fentieknél is fontosabb röviden elemezni a közgyűlésen résztvevők, a tagszervezetet 

képviselő természetes személyek képviseleti jogosultságát. 

 

 A szakszövetség a sportágához tartozó, versenyrendszerében részt vevő 

sportszervezetekből áll, a közgyűlésen a „közvetlen szervezeti képviselet” ugyanakkor 

elképzelhetetlen, tehát az egyes sportszervezeteket a törvényes képviseleti jogosultsággal 

rendelkező személyek képviselhetik, a szavazati jog érdemi gyakorlására nyilván a 

közgyűlésen jelenlévő képviselő képes.  

 Sportegyesület esetén ez a személy az egyesület közgyűlése által megválasztott 

képviseleti szerv tagja lehet, akinek személyét (az Et. szerint) a bíróságnak előzetesen be kell 

jelenteni. A képviseleti jogot tehát csakis az alapszabályban erre feljogosított személyek 

láthatják el. Az egyesülési jogról szóló törvény szabályozására a képviseleti jog 

vonatkozásában a kötöttség jellemző, vagyis a képviseleti jognak ott van határa, ahol a 

képviselő személy és a képviselt egyesület között még közvetlen kapcsolat fellelhető. 

Praktikusan ez azt jelenti, hogy a klubbal munkaviszonyban álló edző még elláthat képviseleti 

feladatokat, ha az említett általános szabályoknak megfelel. (A törvény azt nem korlátozza, 

hogy az egyesület közgyűlése a képviseletre megválasztott tagnak milyen körű képviseleti 

jogosultságot ad, tehát az elméletileg a szakszövetségnél történő képviseletre is 

korlátozódhat).  

 

 (A tagági jogosultságok kapcsán röviden utalni kell a 2/2005. Közigazgatási 

jogegységi határozatra, amely szerint a társadalmi szervezet természetes személy tagja az 

egyesülési jogról szóló törvényben meghatározott jogait csak személyesen gyakorolhatja. A 

társadalmi szervezet jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység 

tagjai esetén a nem magánszemélyek helyett a tagsági jogosultságokat nevükben a Ptk. 29. §-

ának (2) bekezdése értelmében képviselőjük gyakorolja. A hivatkozott rendelkezés szerint a 

jogi személy létesítéséről szóló jogszabályban, határozatban vagy okiratban meg kell 

állapítani a jogi személy nevét, tevékenységét, székhelyét és - ha erről külön jogszabály nem 

rendelkezik - képviselőjét.) 

 

Sportvállalkozás esetén a képviseleti jogosultság a gazdasági társaságokról szóló 

törvény rendelkezései szerint alakul, amely szerint a gazdasági társaságot a vezető 

tisztségviselők képviselik. Emellett lehetőség van arra, hogy a gazdasági társaság legfőbb 

szerve az általa kijelölt munkavállalót (sportolót, edzőt, sportorvost stb.) általános képviseleti 

joggal ruházza fel (cégvezető). A gazdasági társaságokról szóló törvény arra is lehetőséget ad, 

hogy a vezető tisztségviselők az ügyek bizonyos csoportjára nézve (például éppen a 

sportvállalkozás szakszövetségben történő képviseletére) ruházzák fel a sportvállalkozás 



munkavállalóit képviseleti joggal. E munkavállalók képviseleti joga annyiban különbözik a 

cégvezető képviseleti jogától, hogy az nem általános jellegű, hanem csak az ügyek 

meghatározott csoportjára terjedhet, továbbá a képviseleti jogosultságot nem a legfőbb szerv 

ilyen határozata keletkezteti, hanem a vezető tisztségviselők ilyen tartalmú rendelkezése. 

 

 2.5.2. A szakszövetség elnöksége, ellenőrző testülete és könyvvizsgálata 
 

Az elnökség a szakszövetség ügyintéző-képviselő, operatív testületi szerve. A 

szakszövetség gazdálkodásának ellenőrzésére pedig a legalább három tagból álló ellenőrző 

testület hivatott. A 24. § (4) bekezdése szerint az elnökség – az elnökkel együtt – legalább 

öt tagból áll. A közgyűlés elnökké, elnökségi taggá, illetve az ellenőrző testület elnökévé 

és tagjává olyan személyt is megválaszthat, aki nem a tag képviselője. A szakszövetség az 

alapszabályában határozza meg a további tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos 

előírásokat. Az (5) bekezdés szerint az elnökség és az ellenőrző testület elnöke, illetve 

tagjai megbízatásának időtartama legfeljebb öt év lehet. Ezek a tisztségviselők 

újraválaszthatók, de a közgyűlés (küldöttgyűlés) által megbízatásuk lejárta előtt is 

visszahívhatók. 

 

A hatályos Sporttörvény csak az elnökség, illetve az ellenőrző testület minimális 

létszámát határozza meg öt, illetve három főben. A konkrét létszámot a szakszövetség 

alapszabálya határozza meg. A szakszövetség elnökét, illetve az ellenőrző testület elnökét a 

közgyűlés (küldöttgyűlés) önállóan választja meg. Elnökké, az elnökség tagjává, az ellenőrző 

testület elnökévé és tagjává olyan személy is megválasztható, aki nem a tag képviselője, tehát 

„külsős” személy.  

 A szövetség hivatali apparátusának vezetőjére nézve a hatályos törvény nem tartalmaz 

külön rendelkezéseket, a napi operatív működés szabályozását teljes egészében a 

szakszövetség autonómiájába utalja, „belügynek” tekinti. Az ügyvitel felelős vezetője, 

koordinálója a szövetségen belül általában a főtitkár, főtitkár helyett ugyanakkor mód van 

egyéb (ügyvezető elnök, alelnök vagy ügyvezető igazgató) funkció intézményesítésére is. A 

főtitkárt az elnökség bízza meg, feladatkörét munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban, vagy más, foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján is elláthatja. A 

főtitkár elnökségi tag, illetve más külső személy egyaránt lehet.  

 

 A Sporttörvény rendelkezik arról, hogy a gazdálkodás hatékonyságának biztosítása 

érdekében a szakszövetségnek ellenőrző testülettel kell rendelkeznie. Az ellenőrző testület 

tagjait tehát az elnökséghez hasonlóan szintén a közgyűlés választja, maximum öt éves 

időtartamra. A törvény szerint az ellenőrző testület tagjainak száma legalább 3 fő. Annak 

érdekében, hogy az ellenőrző testület a szakszövetség működéséről megalapozott 

információkkal rendelkezzék – bár ezt a törvény kötelezően nem rendeli el - a testület elnöke 

részére célszerű lehetővé teszi, hogy a szakszövetség elnökségének ülésein tanácskozási 

joggal részt vegyen. Az ellenőrző testület legfontosabb jogosítványa, hogy a közgyűlés 

(küldöttgyűlés) a pénzügyi beszámolóról az ellenőrző testület írásos jelentése hiányában 

döntést nem hozhat. 

 

 Szintén a szakszövetség hatékony és törvényes gazdálkodásának biztosítása érdekében 

kerültek megfogalmazásra a törvényben, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén a 

szakszövetségnek könyvvizsgálót kell alkalmaznia. A 24. § (1) bekezdésének d) pontja szerint 

ha a szakszövetség hivatásos vagy vegyes (nyílt) versenyrendszert (bajnokságot) 

működtet, az ellenőrző testület mellett könyvvizsgálót is kell alkalmaznia. A közgyűlés 



(küldöttgyűlés) a pénzügyi beszámolóról az ellenőrző testület, illetve a könyvvizsgáló 

írásos jelentése hiányában döntést nem hozhat. 
 

 2.6. A szakszövetség szervezeti egységei 
 

 A Ptk. és az egyesülési jogról szóló törvény, mint a szakszövetségek vonatkozásában 

is alkalmazandó háttérjogszabályok szerepéről már volt szó az előzőekben. A szakszövetség 

szervezeti egységei vonatkozásában is figyelemmel kell lenni a Ptk. és az Et. következő 

rendelkezéseire.  

 A Ptk. 30. §-ának (1) bekezdése szerint ha a jogszabály vagy - annak 

felhatalmazása alapján - az alapító határozat vagy okirat másként nem rendelkezik, a 

jogi személy szervezeti egysége (gyáregysége, fiókja, telepe, üzeme, irodája, helyi 

kirendeltsége vagy csoportja, alapszerve, szakosztálya stb.) nem jogi személy. 
 

 Fő szabály szerint tehát a Ptk. rendszerében a jogi személy (így tehát a szakszövetség 

is) szervezeti egysége nem jogi személy. A Ptk. ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy 

jogszabály (nyilvánvalóan a sporttörvény is) vagy annak felhatalmazása alapján az alapító 

okirat, alapszabály vagy más okirat a jogi személy szervezeti egységet is jogi személlyé 

nyilváníthatja. Ilyen esetekben a szervezeti egység jogi személyisége magán a jogszabályon 

(ha az közvetlenül rendelkezik a jogi személyiségről), illetve az azt igazoló okiraton alapul 

(ha a jogszabály, vagy az az alapján a jogi személy által kiadott dokumentum egyéb, pl. 

nyilvántartásba vétellel járó feltételeket is megkövetel nyilván azokkal együtt). 

 

 Az Et. 2. §-a (4) bekezdésének vonatkozó rendelkezése szerint ha az alapszabály így 

rendelkezik a társadalmi szervezetek szervezeti egysége jogi személy. A társadalmi 

szervezetnek az a szervezeti egysége nyilvánítható jogi személlyé, amelynek önálló 

ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint a működéséhez szükséges vagyonnal 

(önálló költségvetéssel) rendelkezik. 
 Az Et. szerint tehát a szervezeti egység jogi személyiséggel való felruházásához az 

szükséges, hogy az alapszabály erről kifejezetten rendelkezzék adott szervezeti egység 

vonatkozásában, valamint további két, a jogi személyiséggel együtt járó feltétel együttes 

megléte is kell. Egyrészt az önálló ügyintéző-képviseleti szerv, amely a napi operatív 

működést biztosítja; másrészt önálló költségvetés, vagyis a jogi személy szervezeti egységet 

létrehozó „anyaszervezettől” elkülönült vagyon, ami a jogi személyiséggel együtt járó 

közvetlen „szerepvállalás” (a jogi személy szervezeti egység jogok és kötelezettségek alanya 

lehet, továbbá aktív és passzív perképessége van, tehát perelhet és perelhető) aktívabb 

gazdálkodási jogköreinek biztosítéka. 

 

 A Sporttörvény a szakszövetség jogi személy szervezeti egységei vonatkozásában a 

következő általános rendelkezést tartalmazza: 

 

25. § (1) A szakszövetség közgyűlése (küldöttgyűlése) alapszabályának 

felhatalmazása alapján a szakszövetség egyes szervezeti egységeit – például tagozatait, 

területi szervezeteit, szakágait – jogi személyiséggel ruházhatja fel. A jogi személy 

szervezeti egység vezetésének és működésének rendjét a szakszövetség állapítja meg. A 

jogi személy szervezeti egység kötelezettségeiért a szakszövetség kezesi felelősséggel 

tartozik. 

 



 A fentebb elmondottakhoz képest a sportági szakszövetségek vonatkozásában két 

speciális feltételt határoz meg a Sporttörvény. Egyrészt – igaz nem kötelező felsorolással, 

csupán példálódzó jelleggel – felsorolja a szakszövetség lehetséges szervezeti egységeit 

(figyelemmel a sportágazat sajátosságaira), valamint ezzel összefüggésben külön utal arra, 

hogy a jogi személy szervezeti egység vezetésének és működésének rendjét maga a 

szakszövetség (tehát az „anyaszervezet”) határozza meg. (Az operatív működési rend 

szabályozásának ugyanakkor a minimumfeltételeit sem határozza meg, azt tehát a 

szakszövetség autonóm döntésére bízza, hogy alapszabályában részleteibe menő működési-

vezetési rendet határoz-e meg, vagy csupán a jogi személy szervezeti egység vezetése és a 

szakszövetség vezető fórumai közötti alapvető együttműködés, kapcsolattartás szabályait 

rendezi). Ebben a tekintetben tehát alkalmazhat centralizált (pl. a jogi személy szervezeti 

egység vezetőjét a szakszövetség elnöksége nevezi ki), illetve decentralizált módszert (az 

érintett tagszervezetek választják a vezetést) egyaránt.  

 

Utalni kell a törvény fentebb már hivatkozott 24. § (2) bekezdésének f) pontjára, 

amely szerint a szakszövetség közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a 

szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása. Ez tehát azt jelenti, hogy a 

tagozat, területi szervek, szakágak, stb. (mint jogi személy szervezeti egység) „létrehozása” a 

szövetség közgyűlésének hatásköréből nem ruházható át egyetlen más szervezeti egységhez 

sem, tehát jogi személy szervezeti egységet pl. az elnökség nem hozhat létre. Sőt az Stv.-ből 

az is következik, hogy a tagozat, szakág, más jogi személy szervezeti egység létrehozása nem 

lehet valamely területi szervezeti egység, vagy a szövetség más elkülönült szervezeti 

egységének jogosítványa sem, az mindig a szövetség közgyűlésének döntési kompetenciájába 

tartozó kérdés. 

 

 Másrészt fontos szabály a jogi személy szervezeti egység kötelezettségeiért a 

szakszövetség mögöttes, kezesi felelősségének az előírása. A jogi személy szervezeti 

egységek vagyoni elkülönítése értelemszerűen a szakszövetségen belül (jellemzően külön 

alszámlán) történik. Ezért a jogi személy szervezeti egységek harmadik személyekkel 

szembeni kötelezettségeiért a szakszövetség mögöttesen – kezesként – felel. Ha a 

szakszövetség belső szervezeti egysége nem jogi személy, az esetleges 

kötelezettségvállalásokért a szakszövetség közvetlenül felel. A Ptk. alapvetően a következők 

szerint határozza meg a kezesség fogalmát: Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal 

kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak 

teljesíteni. [272. § (1)] 

 

 Szükséges kiemelni, hogy a jogi személy szervezeti egység (tagozat) létrehozása az 

Stv. (és a Ptk, valamint az Et.) szerint nem kötelező, az erről való döntés a közgyűlés 

diszkrecionális (mérlegelési) jogkörébe tartozik. Az Stv. ezzel összefüggésben egyetlen 

kötelező jellegű megszorítást tartalmaz, amikor a 25. § (2) bekezdésében előírja, hogy abban 

az esetben, ha a szakszövetség hivatásos bajnokságot rendez, akkor köteles a hivatásos 

tagozatot létrehozni és azt jogi személlyé nyilvánítani. Ezzel kapcsolatos érdekes kérdés 

vet fel az amatőr tagozat problematikája. Figyelemmel arra, hogy az Stv. az amatőr 

versenyrendszerrel kapcsolatban nem írja elő a jogi személy szervezeti egység tagozat 

kötelező létrehozását, ebből egyértelműen az következik, hogy a szakszövetség amatőr 

bajnokságot amatőr tagozat kötelező alakítása, működtetése nélkül is kiírhat és szervezhet. 

Ugyanakkor abban az esetben, ha az amatőr, vagy a vegyes bajnokságot nem tagozat útján 

bonyolítja az illetékes szakszövetség, akkor minden – az Stv.-ben meghatározott és a 

versenyrendszerrel összefüggő adminisztratív feladat, kötelezettség ellátása közvetlenül az ő 

feladatköre és kötelezettsége. Emellett jogi személy szervezeti egységként való működés 



hiányában pl. az amatőr tagozatot, mint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti 

egységet nem illetik meg a 25. § (3) bekezdésében meghatározott jogosítványok.  

 

25. § (3) Amennyiben a szakszövetség területi (regionális, megyei, városi stb.) 

szervezeti egységeket hoz létre és ezeket jogi személynek nyilvánítja, a szakszövetség 

közgyűlése: 

a) engedélyezheti a területre utaló (pl. ,,megyei szövetség'') elnevezés használatát 

a szervezeti egység részére, 

b) a területi szervezet részére olyan vezetési-szervezeti rendet állapíthat meg, 

mely szerint a szakszövetség adott területen székhellyel rendelkező tagjai gyűlésükön 

maguk választhatják meg a szervezeti egység vezetőit, 

c) a területi szervezet illetékességi területén székhellyel rendelkező tagjai tagdíját 

a területi szervezet rendelkezésére bocsáthatja, és ezáltal is biztosíthatja a szervezeti 

egység önálló gazdálkodásának lehetőségét, 

d) lehetővé teheti, hogy a területi szervezetek saját nevükben szponzorálási 

szerződéseket, illetve a helyi (települési, területi) önkormányzatokkal támogatási 

szerződéseket kössenek, és az ebből származó bevételekkel maguk rendelkezzenek, 

e) lehetővé teheti, hogy más szakszövetségek (sportszövetségek) területi szervezeti 

egységeivel területi jellegű társadalmi szervezeteket hozzanak létre. 

 

(4) A területi szervezeti egységekre megállapított szabályokat megfelelően 

alkalmazni kell a szakszövetség jogi személy szervezeti egységgé nyilvánított tagozataira, 

testületeire és szakágaira is. (Névhasználat; decentralizált vezetési-szervezeti modell; 

tagdíjbevételekből való részesedés; gazdálkodási önállóságot erősítő magánjogi 

szerződésekben önálló szerződő félként való megjelenés, az ebből eredő jogok és 

kötelezettségek önálló gyakorlása mellett; tagként való részvétel más szakszövetség területi 

szervezeti egységével, vagyis ilyen tekintetben önálló, az anyaszervezettől „elváló” 

szervezetalakítás). 

 

 A fentiek mellett a jogi személy szervezeti egységek kapcsán indokolt szólni azok 

származtatott jogi személyiségéről. A származtatott jogi személyiség azt jelenti, hogy a jogi 

személyiség megszerzése a jogi személy szervezeti egység vonatkozásában értelemszerűen 

nem jár(hat) együtt azzal, hogy annak tevékenysége, működése teljesen elválik a létrehozó 

szakszövetségtől, „létezése”, működése a szakszövetségtől függ. Ez azt is jelenti, hogy a jogi 

személy szervezeti egységekre nem lehet alkalmazni az Et. önálló társadalmi szervezetekre 

vonatkozó rendelkezéseit, tehát ezeknek nincs pl. önálló tagsága (abban a szakszövetség 

tagjai vesznek részt), és a képviseleti feladataikat is csak a szakszövetség feladataival 

összefüggésben láthatják el. Meg kell jegyezni azt, is, hogy pl. a szakszövetség 

megszűnésével értelemszerűen a jogi személy szervezeti egység is megszűnik, mivel az nem 

önálló jogi személy, csak a szakszövetség egyik „belső szervezeti egysége”. 

 A származtatott jogi személyiségből egyértelműen következik az Stv.-nek a jogi 

személy szervezeti egység nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezése is, a törvény 

szerint ugyanis a Fővárosi Bíróság a jogi személy szervezeti egységet (tagozatot, területi 

szervet, szakágat, stb.) – éppen annak nem önálló jogi személyiségére figyelemmel – 

alszámon jegyzi be és tartja nyilván. A 25. § (5) bekezdése erről a következőképpen 

rendelkezik: 

 

(5) A szakszövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége: 

a) a jogi személyiségét a Fővárosi Bíróság nyilvántartásába történő bejegyzéssel 

szerzi meg, 



b) nevét, székhelyét, az ügyintéző és képviseleti szervének nevét a Fővárosi 

Bíróság külön alszámon tartja nyilván. 

 

 A területi, helyi szerv nyilvántartásáról rendelkezik a Legfelsőbb Bíróság 

Közigazgatási Kollégium 1. számú állásfoglalása, amely szerint a társadalmi szervezet 

szervezeti egysége nem önálló társadalmi szervezet, nyilvántartásba vételét a törvény nem 

teszi lehetővé. Az állásfoglalás további részében kifejti, hogy „a társadalmi szervezet jogi 

személy, és a nyilvántartásba vétellel válik azzá. A társadalmi szervezet szervezeti egysége 

(területi alapszervezete stb.) is működhet jogi személyként, ha ennek a törvényben 

megállapított feltételeit biztosították. A jogi személyiség elnyerése és jogképessége azonban az 

alapszabály döntésétől függ, s nem minősül önálló társadalmi szervezetnek, hiszen a 

társadalmi szervezet szervezeti egységeként - bár jogi személyként - működik. A törvény 

rendelkezési értelemszerűen csak önálló társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételére 

adnak lehetőséget”. Éppen erre figyelemmel rendelkezik úgy a Sporttörvény a 

szakszövetségek jogi személy szervezeti egységei vonatkozásában, hogy azokat a Fővárosi 

Bíróság alszámon tartja nyilván. 

 

 2.7. A szakszövetség gazdálkodására vonatkozó szabályok 
 

 A Sporttörvény garanciális jelleggel rendelkezik a szakszövetségek gazdálkodásával 

összefüggő kérdésekről. 

 

26. § (1) A szakszövetség elsősorban a tagdíjakból, szponzori bevételekből, a 

kereskedelmi jogai értékesítéséből származó bevételekből, valamint központi 

költségvetési, önkormányzati, köztestületi, közalapítványi és egyéb támogatásokból 

gazdálkodik. 

(2) A szakszövetség csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben 

felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősségének mértéke nem haladja meg a 

társaságba általa bevitt vagyon mértékét. 

(3) A nemzeti válogatott keretekkel kapcsolatos költségek, illetve a kártérítési 

felelősség a szakszövetséget terhelik, ugyanakkor megilletik a nemzeti válogatott keretek 

működéséből származó bevételek is. 

 

 A szakszövetség gazdálkodásának forrásait a hatályos törvény példálódzó jelleggel 

sorolja fel, természetesen azzal, hogy a leglényegesebb tételeket külön nevesíti. 

 

A szakszövetség gazdasági társaságban korlátozott felelősséggel részt vehet, ez 

lényegében a betéti társaság kültagi pozícióját, illetve a kft. vagy az rt. tagságát jelenti. (A 

részvétel természetesen az alapítói közreműködést is magába foglalja.) A korlátolt 

felelősséggel való tagi részvételnek felső mennyiségi határt is szab a törvény: így az nem 

haladhatja meg a vállalkozásba (társaságba) a szakszövetség által bevitt vagyon mértékét. Ez 

a rendelkezés a szakszövetségek eladósodásának megakadályozása, valamint befektető 

védelmi megfontolások miatt került megfogalmazásra. A korlátozott felelősség elvének 

előírása ugyanis gátat szabhat annak, hogy a vállalkozás esetleges megszűnése esetén a 

szakszövetségnek egész vagyonával kelljen helyt állnia a fennmaradó tartozásokért. 

 

A szakszövetség – mint arról a sportszervezetekre vonatkozó szabályok között már szó 

volt - a válogatottak tekintetében kizárólagos szakmai, szervezeti, ezzel összefüggő jogi 

garanciákkal rendelkezik, ebből a szempontból sportszervezetnek minősül (ld. 15. § (2) 



bekezdés a) pont), így a válogatottak működtetéséből származó bevételek közvetlenül a 

szakszövetséget illetik, a költségek pedig a szakszövetséget terhelik.  

 

 2.8. A szakszövetség törvényességi felügyelete és megszűnése 
 

27. § (1) A szakszövetség működése felett a törvényességi felügyeletet az 

ügyészség gyakorolja. (A teljesség kedvéért ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban meg kell 

említeni az Et. 14. § (1) bekezdésének második mondatát, amely szerint ha a működés 

törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.) 

(2) Az ügyész keresete alapján a bíróság akkor is felfüggesztheti a szakszövetség 

ügyintéző-képviselő szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő 

biztost rendelhet ki, ha a szakszövetség számviteli jogszabályok szerinti eredménye 

egymást követő két évben negatív, és kötelezettségei legalább ötven százalékkal 

meghaladják saját vagyonának mértékét. Ha a rendeltetésszerű gazdálkodás nem 

állítható helyre, a felügyelő biztos javaslatot tesz az ügyésznek a szakszövetség bírósági 

feloszlatásának kezdeményezésére. 

(3) a) A szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a 

hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont annak a sportköztestületnek a 

rendelkezésére kell bocsátani, amelynek a szakszövetség a feloszlatása vagy a jogutód 

nélküli megszűnése előtt tagja volt. 

b) Ha a szakszövetség több sportköztestületnek is tagja volt, a feloszlatása vagy a 

jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont 

egyenlő arányban kell felosztani a sportköztestületek között. 

c) Ha a feloszlatott, vagy jogutód nélkül megszűnt szakszövetség egyik 

sportköztestületnek sem volt a tagja, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 

állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. 

 

 A törvényességi felügyelet olyan általános felügyeleti jogosítványt jelent, amelynek 

keretében az ügyészség vizsgálja, hogy a szakszövetség működése, illetve annak szabályzatai 

megfelelnek-e a Sporttörvényben és más jogszabályban, valamint a szakszövetség 

alapszabályában foglaltaknak. 

 

 A bíróság határozatai a törvényességi felügyelet körében 
 

 Azt követően, hogy az ügyészség megállapította, hogy a szakszövetség nem a 

Sporttörvényben, vagy más jogszabályban, illetve a szakszövetség alapszabályában 

előírtaknak megfelelően működik, keresettel fordulhat a szakszövetséggel szemben a 

bírósághoz. A Sporttörvény felsorolja azokat a jogosítványokat, amelyeket a bíróság 

alkalmazhat a szakszövetséggel szemben. A bíróság az eljárásról érdemben döntő 

határozatában a jogszabálysértések (alapszabály rendelkezéseinek megsértése) súlyosságához 

és jellegéhez igazodóan a következő döntéseket hozhatja. 

 

 A Sporttörvény a szakszövetség gazdálkodása törvényességének biztosítására az 

egyesülési jogról szóló törvényben, mint háttérjogszabályban ismert felügyelő biztos 

intézményét veszi át és szabályozza. 

 

 A szakszövetség önkormányzatiságával és autonómiájával összefüggésben állapítja 

meg a törvény fenti rendelkezése, hogy a felügyelő biztost csak a szakszövetség általános 

törvényességi felügyeletét ellátó ügyészség kezdeményezésére és csak a bíróság rendelheti ki. 



A felügyelő biztos működésének (kirendelésének) időtartama alatt a szakszövetség 

ügyintéző-képviselő szervének (elnökségének és főtitkárának) tevékenysége felfüggesztésre 

kerül, és az őket megillető jogokat a felügyelő biztos látja el. A kifejtettek értelmében a 

felügyelő biztos kirendelésére nem bármilyen gazdálkodási szabálytalanság bekövetkezése 

miatt kerülhet sor, hanem csak olyan súlyos esetekben, amelyek már nyilvánvalóan 

veszélyeztetik a szakszövetség zavartalan és törvényes működését. 

 

 A felügyelő biztos a szakszövetség gazdasági konszolidációja érdekében 

intézkedésekre jogosult. Többek között javaslatot dolgoz ki a veszteség, tartozás 

megszüntetésére, vagy javaslatot tesz az ügyészségnek a szakszövetség feloszlatásának 

bíróságnál történő kezdeményezésére, ha a törvényes, rendeltetésszerű gazdálkodás nem 

állítható helyre. Garanciális szabály, hogy a felügyelő biztos közvetlenül nem 

kezdeményezheti a szakszövetség feloszlatását, arra csak az általános törvényességi 

felügyeletet gyakorló ügyészség jogosult. 

 

 A Sporttörvény csak a szakszövetség súlyos gazdálkodási szabálytalanságaival 

összefüggésben nevesíti külön a bíróság eljárását, de nyilvánvaló, hogy a bíróságnak a 

szakszövetséggel szembeni általános jogosultságai az Et. vonatkozó rendelkezései alapján 

fennállnak. Ezek az Et. 16. §-ának (2) bekezdése alapján a következők:  

A bíróság az ügyész keresete alapján 

a) megsemmisítheti a társadalmi szervezet törvénysértő határozatát, és szükség 

szerint új határozat hozatalát rendelheti el; 

b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a 

társadalmi szervezet legfelsőbb szervét; 

c) ha a társadalmi szervezet működésének törvényessége másképpen nem 

biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki; 

d) feloszlatja a társadalmi szervezetet, ha annak működése a 2. § (2) 

bekezdésébe ütközik; 

e) megállapítja a társadalmi szervezet megszűnését, ha legalább egy éve nem 

működik vagy tagjainak száma tartósan az e törvény által megkívánt létszám alatt 

van. 
 

3. A sportági szövetségre vonatkozó szabályok 
 

 Amint azt a szakszövetségre vonatkozó általános rendelkezések elemzésénél 

megállapítottuk, a szakszövetség olyan önálló jogi személy fajta, amelyre alkalmazni kell a 

(Ptk. és az Et. mint háttérjogszabályok mellett) a Sporttörvény sportszövetségekre vonatkozó 

rendelkezéseit. Ugyanakkor a szakszövetség sajátos státuszát az adja, hogy sportágában 

törvényben meghatározott kizárólagos jogosultságok illetik meg. 

 

 A szakszövetségek mellett a Sporttörvény 19. §-a meghatározza a sportági szövetségek 

közös „minimum-definícióját” és felsorolja azok lehetséges fajtáit. A sportszövetségeket a 

törvény társadalmi szervezetekként (egészen pontosan társadalmi szervezetek 

szövetségeiként) definiálja. A sportági szövetségek tagjai kizárólag sportszervezetek lehetnek, 

de önmagában ezen túl a törvény semmilyen további megkötést, még inkább 

többletjogosítványokat nem biztosít a „sima” (mint látható lesz: a területi szervezeti szint 

meghatározott volumenét, az országos szintet el nem érő) sportági szövetség részére. 

 



 Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy azon sportágak részére, ahol akár a nemzetközi, akár a 

hazai kritériumoknak megfelelő feltételek hiánya miatt nem működik szakszövetség az 

államnak a jogi szabályozás adta keretek között biztosítania kell a hatékony, a sportág 

tekintetében egységes (gyakorlatilag a „sportági kizárólagosság” jegyeit önmagában a 

szakszövetséghez hasonlóan magában hordozó) szervezeti szintet. Erre figyelemmel a 

Sporttörvény lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek teljesítése esetén sportszövetség lássa el 

a szakszövetség részére megállapított feladatokat. Erre azért van rendkívül nagy szükség, 

mert egyik sportágat sem érhet csak azért hátrányos megkülönböztetés, mert nem rendelkezik 

olyan szervezettel, amely megfelel a szakszövetséggé válás feltételeinek. A szakszövetségi 

feladatok ellátására egy sportági szövetség önmagában akkor válik jogosulttá, ha a 

sportágában szakszövetség nem működik, és az adott sportág sportági szövetsége 

reprezentatív jellegű, tehát országos sportági szövetség. A szakszövetségi „kizárólagosság”, 

vagyis az egy sportág-egy szakszövetség elvét a törvény itt is megfelelően előírja az egy 

sportág-egy országos sportági szövetség alkalmazásával. Ugyanakkor – mivel a sportági 

szövetség az Et. alapján működő társadalmi szervezetek szövetsége, és ezért semmilyen, az 

egyesülési jogról szóló törvényben meghatározott jogosultság érdemi korlátozása 

(adminisztratív megkötése) sem képzelhető el a szervezettel kapcsolatban – a törvény szerint 

sportági szövetség nem csak országos jelleggel működhet (tehát számuk a sportágon belül 

„korlátlan” lehet. Az persze más kérdés, hogy ezek az országos sportági szövetség részére 

biztosított „quasi szakszövetségi” jogosítványok ellátására nem jogosultak). 

 Az országos sportági szövetség azonban kizárólag akkor működhet szakszövetségi 

jogosultságokkal (quasi szakszövetségként), ha megfelel a Sporttörvényben előírt – a 

szakszövetséggé váláshoz hasonlatos – nemzetközi és hazai feltételrendszernek. 

 

 A törvény 28. §-a az elmondottakról a következők szerint rendelkezik: 

 

28. § (1) A sportági szövetség az egyesülési jogról szóló törvény alapján működő 

társadalmi szervezetek szövetsége, amelynek tagjai kizárólag sportszervezetek lehetnek. 

Egy sportágban egy országos sportági szövetség alapítható, de sportági szövetség nem 

csak országos jelleggel 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)–(5) bekezdésében meghatározott feltételeknek és: 

a) sportágában szakszövetség nem működik, továbbá 

b) sportágában legalább három földrészről, tizenöt tagországgal sportági 

nemzetközi szakszövetség és legalább öt éve világ- vagy Európa-bajnoki 

versenyrendszer működik, 

c) a b) pont szerinti sportági szakszövetség tagja, 

d) legalább a sportágában tevékenykedő tíz sportszervezet taggal rendelkezik, és 

versenyrendszerében rendszeresen legalább száz – versenyengedéllyel rendelkező – 

versenyző vesz részt, 

e) legalább három éve folyamatosan országos jellegű versenyrendszert működtet, 

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. 

(3) Az országos sportági szövetséget megfelelően megilletik és terhelik a 

szakszövetségekre e törvényben és más jogszabályokban meghatározott jogok és 

kötelezettségek. 

(4) Az országos sportági szövetség felvételét kérheti a Nemzeti Sportszövetségbe. 

(5) A sportági szövetség állami támogatásban részesíthető. 



(6) Ha a sportági szövetség a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek 

megfelelő országos sportági szövetség, ezt a bírósági nyilvántartásban kifejezetten fel 

kell tüntetni. 

A továbbiakban is figyelembe kell venni, hogy a szakszövetségi feladatokat ellátó 

sportszövetségek elsősorban az Et. szerinti társadalmi szervezetek szövetségei, tehát a 

működésük és megszűnésük során az Et. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Fontos, a 

szakszövetségektől eltérő, az Et. általános rendelkezéseiből következő szabály, hogy 

sportszövetségeket a székhelyük szerint illetékes megyei bíróság (Budapesten a Fővárosi 

Bíróság) veszi nyilvántartásba. 

További fontos, garanciális rendelkezés a sportági szövetség állami támogatásban 

részesítésének lehetőségére utalás, továbbá – amint annak jelentősége a későbbiekben látható 

lesz – a hatékony szakmai, pénzügyi (támogatáspolitikai) érdekképviseletre figyelemmel 

annak előírása, hogy az országos sportági szövetség is a Nemzeti Sportszövetség tagjává 

válhat (igaz nem automatikusan, alanyi jogon, mint az országos sportági szakszövetségek, 

hanem a Nemzeti Sportszövetség közgyűlésének az össztaglétszám kétharmados többségével 

hozott határozata alapján). 

 

 4. A szabadidősport szövetségek és a fogyatékosok sportszövetségei 
 

 A hatályos Sporttörvény fontos, a korábbi sportjogszabályokhoz képest jelentős hiányt 

pótló rendelkezése, hogy meghatározza a szabadidősport és a fogyatékosok sportjának 

szövetségi szintű feladatait, egyáltalán: elhelyezi ezt a két stratégiai fontosságú területet a 

szabályozás rendszerében is. A szabadidősport és a fogyatékosok sportja terület ezzel 

„legitimitást” nyer a sportszövetségek szintjén is, és az érdekképviseleti, érdekszintetizáló 

funkció révén esély van arra, hogy az egészséges életmód, a sport, mint a primer prevenció 

egyik legfontosabb eszköze a társadalom mind szélesebb rétegei számára jelent reális 

alternatívát, választási lehetőséget. 

 

29. § (1) A szabadidősport szövetségek nem feltétlenül sportágak szerint 

szerveződő, a szabadidős sporttevékenységre létrehozott országos sportszövetségek. 

 Az említettek miatt nyilvánvaló, hogy a törvény sem a versenysportra jellemző 

sportági logika alapján tesz említést a szabadidősport szövetségekről, hanem mint a 

szabadidős sporttevékenység szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre való 

szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, jogi 

személyiséggel és önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezetekről.  

 Az országos jelleget a törvény 77. §-ának k) pontja határozza meg, amely szerint 

országos jellegű szervezet a szabadidősport területén a szövetség akkor, ha az közhasznúnak 

minősül, és legalább 8 megyére kiterjedően, országosan legalább 20 jogi személy taggal 

működik. 

 

(2) A fogyatékosok sportszövetségei alapvetően a fogyatékossági ágak szerint 

sérülés-specifikusan szerveződő, a fogyatékosok verseny- és szabadidősportját szolgáló, 

sporttevékenységre létrehozott országos sportszövetségek. 

(3) A fogyatékosok országos sportszövetségei elláthatják mindazon feladatokat, és 

gyakorolhatják mindazon jogköröket, amelyeket a szakszövetségek ellátnak és 

gyakorolnak. 

 A fogyatékosok sportszövetségeinek törvényben való önálló nevesítésével 

kapcsolatosan is elmondhatóak azok az indokok, amelyekről fentebb, a szabadidősport 



szövetségeinél már volt szó. A fogyatékosok sportszövetségeire vonatkozó definíció kapcsán 

két megjegyzést érdemes tenni. Egyrészt ezek a szövetségek – értelemszerűen – alapvetően a 

fogyatékossági ágak - nem pedig sportágak - szerint, sérülés-specifikusan szerveződnek, de ez 

nem jelent egyben fogalmi kizárólagosságot, vagyis elméletileg pl. a sportági alapú 

szerveződés sem kizárt. Másrészt képviselhetik mind a fogyatékosok verseny-, mind pedig 

szabadidősportját is.  

 

 5. A diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei 
 

30. § (1) A diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei a diák- és főiskolai-

egyetemi sport versenyeinek (a továbbiakban együtt: diáksport verseny) szervezésére, 

illetve az abban való közreműködésre létrehozott országos sportszövetségek. 

(2) Az országos diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei által, illetve 

közreműködésükkel szervezett diáksport versenyeken résztvevő sportoló a tanulói, 

hallgatói jogviszonya alapján diáksportolónak minősül függetlenül attól, hogy versenyző 

vagy szabadidős sportoló. 

(3) A diáksport versenyek elkülönülnek a szakszövetség vagy az országos sportági 

szövetség versenyrendszerében szervezett versenyektől. 

(4) A diáksport versenyeket a diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei 

önállóan – az adott sportág szövetségével egyeztetve – írják ki. 

 A diáksport versenyeken (pl. a legnagyobb ismertséggel bíró diákolimpia) részt vevő 

sportoló tekintetében a törvény megjeleníti a szabályozás rendszerében a diáksportoló 

fogalmát, amely sajátos (egyébként nehezen besorolható) státusz az egyes sportolói jogállások 

rendszerében. Ugyanezen megállapítás vonatkozik az ezen cím alatti sportszövetségek által 

szervezett versenyekre is, hiszen szintén sajátos, az általános, a Sporttörvényben egyébként 

ismert és szabályozott versenyek (versenyrendszerek) közé [hivatásos, amatőr, vegyes 

versenyrendszer] éppen a (diák)sportolói státusz sajátossága miatt nem sorolható be a 

diáksport versenyrendszere. Ezen körülményekre azonban figyelemmel volt a törvény, éppen 

ezért a versenyek szervezése tekintetében utal a szakszövetség (vagy országos sportági 

szövetség) által szervezett versenyektől való elkülönülésre, a diák-, főiskolai-egyetemi sport 

sportszövetségeinek versenyeit mégis az adott sportág szövetségével egyeztetve kell kiírnia a 

szervezőnek. 

 

 A következő fejezetben a versenyrendszerre vonatkozó törvényi minimum-feltételek 

vizsgálatára kerül sor. Az ide tartozó rendelkezések rövid elemzése azért fontos, mert a 

versenyrendszer adminisztratív, szakmai és pénzügyi feltételeit nem teljesítő 

személyek/szervezetek nem vehetnek részt a bajnokságban. 

  

VII. A sport versenyrendszere 
 

 1. A versenyrendszerrel kapcsolatos általános rendelkezések 
 

 A Sporttörvény a versenyrendszer fogalmát a következők szerint határozza meg. 

 77. § q) versenyrendszer: a sportág nemzetközi szövetsége és a hazai 

szakszövetség, illetve országos sportági szövetség – kivéve a szabadidősport szövetség – 

által meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy szellemi sportteljesítményt 



mérő erőpróba. A bajnokság versenyrendszernek minősül. A versenyrendszer hivatásos, 

amatőr és vegyes (nyílt) rendszerű lehet. 

 

31. § (1) A sportszövetség: 

a) amatőr, 

b) hivatásos, 

c) vegyes (nyílt) 

versenyrendszert működtethet (bajnokságot írhat ki). 

(2) Amatőr versenyrendszerben (bajnokságban) az amatőr sportolók és 

sportegyesületek mellett hivatásos sportolók, illetve sportvállalkozások csak a 

sportszövetség versenyszabályzatában megállapított feltételek mellett vehetnek részt. E 

feltételek keretében a sportszövetség korlátozhatja a sportvállalkozás által 

foglalkoztatható hivatásos sportolók számát. 

(3) A sportszövetség hivatásos versenyrendszert (bajnokságot) csak az amatőr 

bajnokság mellett írhat ki. Hivatásos versenyrendszer (bajnokság) helyett vegyes (nyílt) 

bajnokság is kiírható. 

(4) Hivatásos versenyrendszerben (bajnokságban) a hivatásos sportolók és 

sportvállalkozások mellett sportegyesület csak akkor vehet részt, ha a sportszövetség 

versenyszabályzata ezt lehetővé teszi, és ha a sportegyesület a hivatásos 

versenyrendszerben (bajnokságban) részt vevő szakosztályát jogi személlyé 

nyilvánította. A hivatásos versenyrendszerben (bajnokságban) induló sportegyesületnek, 

illetve jogi személy szakosztályának mindazon pénzügyi, adminisztratív, technikai és 

szakmai feltételeket teljesíteni kell, amelyeket a sportszövetség versenyszabályzata a 

hivatásos versenyrendszer (bajnokság) résztvevőire nézve megállapít. 

(5) Hivatásos versenyrendszerben (bajnokságban) részt vevő sportvállalkozások 

amatőr sportolókat, sportegyesületek pedig hivatásos sportolókat egyaránt 

foglalkoztathatnak. A sportszövetség szabályzatában a hivatásos és amatőr sportolók 

számára, illetve arányára kötelező szabályokat állapíthat meg. 

 (6) Vegyes (nyílt) versenyrendszerben (bajnokságban) amatőr és hivatásos 

sportolók, sportegyesületek és sportvállalkozások egyaránt korlátozás nélkül részt 

vehetnek. 
 A Sporttörvénynek a versenyrendszerre vonatkozó rendelkezései értelemszerűen csak 

a versenyszerű sporttevékenységet szervező szövetségekkel kapcsolatban értelmezhetőek, 

hiszen a szabadidős sportoló már ismertetett fogalmából következik, hogy az a szakszövetség 

által szervezett versenyrendszerben nem – legfeljebb ha a szövetségi versenyszabályzat erre 

lehetőséget biztosít egyszeri indulásra jogosító rajtengedély birtokában egy meghatározott 

versenyen – vehet részt. A versenyrendszer háromféle lehet, alapvetően attól függően, hogy 

abban milyen jogállású sportolók vesznek részt. Ez alapján a törvény megkülönböztet 

hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszert. A szakszövetség feladatainak 

bemutatása között már szó volt arról, hogy a szakszövetség sportágában kizárólagosan 

jogosult a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág hivatásos, 

amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág 

versenyeit. 

 

 Az amatőr versenyrendszerben tehát fő szabály szerint csak sportegyesületek és 

amatőr sportolók vehetnek részt, a sportszövetség a versenyszabályzatában azonban 

megengedheti, hogy az amatőr versenyrendszerében sportvállalkozások és hivatásos 

sportolók is részt vegyenek, ilyen esetekben azonban jogosult arra is, hogy meghatározza az 

amatőr versenyrendszerben részt vevő hivatásos sportolók számát. 



 A fenti rendelkezés értelmében továbbá a sportszövetség hivatásos vagy vegyes 

versenyrendszert csak abban az esetben írhat ki, ha amatőr versenyrendszert működtet. 

Amatőr versenyrendszer mellett ugyanakkor kizárólag a másik két versenyrendszer közül 

csak az egyik fajta működhet. 

 A törvény szerint a hivatásos versenyrendszerben a sportvállalkozás mellett 

sportegyesület is részt vehet, de ilyen esetben a hivatásos versenyrendszerben részt vevő 

szakosztályát (természetesen amennyiben van szakosztálya) jogi személlyé kell nyilvánítania, 

és mindazon feltételeknek meg kell tudni feleltetnie, amelyek a sportvállalkozás felé is 

előírások. Abban az esetben, ha az egyesületnél szakosztály nem működik, de részt kíván 

venni a hivatásos versenyrendszerben, a feltételeket értelemszerűen az egyesületnek kell 

teljesítenie, önmagában a hivatásos versenyrendszerben való indulás miatt nem feltétlenül 

kell létrehoznia tehát szakosztályt. 

 

 1.1. A versenyrendszeren való részvétel általános feltételrendszere 
 

32. § (1) Versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs 

kilencven napnál régebben lejárt köztartozása. 

(2) Azt, hogy a sportszervezetnek nincs kilencven napnál régebben lejárt 

köztartozása, a sportszervezetnek a versenyrendszerbe (bajnokságba) való nevezéskor, 

illetve ha a versenyrendszer versenyeire versenyenként kell nevezni, az évenkénti első 

nevezésekor kell igazolnia. 

(3) A kilencven napnál régebben lejárt köztartozás nélkül történő működésnek a 

versenyrendszer (bajnokság) egész időtartama alatt fenn kell állnia. Ha ilyen 

köztartozás fennállása a versenyrendszer (bajnokság) közben kerül megállapításra, a 

sportszervezetet a versenyrendszerből (bajnokságból) – fegyelmi eljáráson kívül – ki kell 

zárni. A kizárt sportszervezettel jogviszonyban álló sportolók egyéni sportágakban a 

versenyrendszer (bajnokság) kizárás előtti versenyein elért eredményeit a kizárás nem 

érinti. (Ilyen esetben továbbá a törvény 8. §-ának (6) bekezdése alapján a játékjog 

automatikusan visszaszáll a sportolóra). 

(4) Az állami adóhatóság a sportszövetség írásbeli kérelmére, annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül tájékoztatást köteles nyújtani a 

sportszövetség versenyrendszerében (bajnokságában) részt vevő sportszervezetek 

köztartozásairól. A köztartozás ténye és mértéke közérdekű adatnak minősül. 

 A versenyrendszeren való részvétel általános feltételei közül ki kell emelni a törvény 

fenti rendelkezéseit, mivel ezek a szabályok a gazdálkodási áttekinthetőség miatt kerültek 

megfogalmazásra. A szabályozás elveinek kialakítása során általános jellegű célkitűzés volt 

annak elkerülése, hogy nem megfelelő gazdasági háttérrel rendelkező sportszervezetek 

vegyenek részt az egyes bajnoki rendszerekben, adott esetben irreálissá téve a verseny 

feltételeit, sértve ezáltal mind a „fair play” írott és íratlan szabályait, mind a gazdasági 

érdekeket. 

 

 1.2. A nevezéssel összefüggő kérdések 
 

 A nevezés joga feltételét képezi annak, hogy az adott sportszervezet a bajnokságban 

elinduljon és ott versenyezzen. A törvény már a nevezéssel összefüggésben részletes 

szabályokat állapít meg annak elkerülése érdekében, hogy egyes sportszervezetek a 

bajnokság alatti gazdasági, pénzügyi nehézség miatt ne essenek ki a versenyből és ezáltal ne 

váljon komolytalanná a bajnokság további kimenetele. 



 

33. § (1) Nem vehet részt a versenyrendszerben (nem nevezhet a bajnokságba) a 

32. § (1) bekezdésében foglalt eseten túlmenően: 

a) az a sportvállalkozás, illetve az a sportegyesület, amellyel szemben a 

csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint csőd- 

vagy felszámolási eljárás van folyamatban, 

b) az a sportegyesület, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az 

ügyészség a sportegyesület feloszlatására irányuló kérelmet nyújtott be a bírósághoz, 

c) az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolási eljárás indult. 

(2) A versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) joga nem 

ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis. [Ha tehát a sportszervezet az indulás 

jogát mégis átruházná, akkor az erről szóló szerződés semmisnek minősül, tehát abból jogok 

és kötelezettségek nem keletkeznek, olyan, mintha meg sem kötötték volna.] E rendelkezés 

alól kivételt képez, ha: 

a) a sportegyesület hivatásos versenyrendszerben (bajnokságban) való részvétel 

céljából gazdasági társaságot alapít (abban tagként részt vesz), és az indulási jogot erre 

a társaságra ruházza át, 

b) a sportvállalkozás az amatőr versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül, 

köztartozása nincs, és az indulási jogát a tagjaként működő sportegyesületre ruházza át. 

(3) Ha a sportszervezet általános jogutóddal szűnik meg, az indulási jog az 

általános jogutódra átszáll. Ha a sportszervezet általános jogutód nélkül szűnik meg, az 

indulási jog megszűnik. 

 

Az indulási jog a sportszervezet személyéhez kötődő vagyoni értékű jog, ez 

szerződéssel főszabályként nem ruházható át. A kivétel a hivatásos, illetve amatőr bajnokság 

átjárhatóságából (a különböző bajnoki osztályok eltérő típusú versenyrendszeréből) adódik: 

amatőr sportegyesület felkerül a hivatásos bajnokságba és e célból gazdasági társaságot hoz 

létre, vagy fordítva, a sportvállalkozás amatőr bajnokságba esik vissza, ahol már a benne tag 

sportegyesület fog indulni. Ha általános jogutódlás történik – pl.: egy sportvállalkozás kft.-ből 

rt.-vé alakul át –, az indulási jog a jogutódot megilleti.  

(4) Ha a sportszervezet székhelyét, telephelyét, illetve nevét megváltoztatja és a 

változás a sportszervezet indulási jogát érinti, a sportszövetség szabályzatában megjelölt 

szerve hivatalból vagy kérelemre megvizsgálhatja, hogy a változás az indulási jog joggal 

való visszaélést megvalósító átruházására irányul-e. A vizsgálat eredménye alapján a 

sportszövetség elnöksége az eset összes körülményei mérlegelése alapján dönt arról, 

hogy a változást végrehajtó sportszervezet részt vehet-e a versenyrendszerben. Az 

elnökségnek az indulás jogát megtagadó határozatával szemben az érintett 

sportszervezet a határozat kézbesítésétől számított harminc napos jogvesztő határidőn 

belül keresettel bírósághoz, illetve a 47. § szerint a Sport Állandó Választottbírósághoz 

fordulhat. 

A visszaélések megelőzése érdekében, a törvény fenti garanciális jelentőségű szabálya 

a joggal való visszaélést, azaz a törvényben biztosított indulási jog rendeltetésellenes 

használatát biztosítja. Az illetékes szövetségi szerv jelentése alapján ez esetben a 

sportszövetség elnöksége megtagadhatja az érintett sportszervezettől az indulás jogát. A 

sportszövetség döntésével szemben a törvény jogorvoslati lehetőséget biztosít az érdekeltnek, 

így a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő (tehát objektív, kimentést nem 

engedő) határidőn belül keresettel bírósághoz vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz 

fordulhat.  

 



 2. A hivatásos és a vegyes versenyrendszer többletkövetelményei 
 

 A hivatásos versenyrendszerben különös jelentősége van a gazdasági és pénzügyi 

stabilitás biztosításának. Elismerve a hivatásos sport üzleti jellegét a Sporttörvény az 

alábbiak szerint rögzíti, hogy valamennyi olyan sportszervezetre, amely a hivatásos 

versenyrendszerben vesz részt, a versenykiírásban mindenki számára azonos pénzügyi 

feltételeket kell megállapítani. 

34. § (1) A sportszövetségnek a versenyszabályzatában a hivatásos, illetve a 

vegyes (nyílt) versenyrendszerben (bajnokságban) részt vevő sportszervezetek számára 

azonos pénzügyi, adminisztratív, technikai és szakmai követelményeket kell 

megállapítania. 

(2) A sportszövetség a hivatásos, illetve vegyes versenyrendszerre (bajnokságra) 

vonatkozó szabályzatában: 

a) előírhatja a nevezés leadásával egyidejűleg meghatározott összegű óvadék 

letételét. Az óvadékot a sportszövetségnek kamatozó külön számlán kell kezelnie, és azt 

a bajnokság befejezésekor a kamatokkal együtt a bajnokság befejezésétől számított 

nyolc napon belül vissza kell fizetnie a sportszervezetnek. Ha a sportszervezet a 

bajnokságot nem fejezi be, az óvadék a sportszövetséget illeti, 

b) a sportlétesítmény technikai színvonalával, illetve a sportesemény rendezésével 

kapcsolatban az amatőr bajnoksághoz képest többletkövetelményeket állapíthat meg, 

c) meghatározhatja a sportszervezet által kötelezően foglalkoztatandó hivatásos 

sportolók, továbbá a sportszervezet által az utánpótlás (tartalék) bajnokság(ok)ban 

indítandó csapatok, illetve versenyzők számát, 

d) előírhatja a sportszervezet előző évi pénzügyi beszámolójának, illetve tárgyévi 

pénzügyi tervének a sportszövetséghez történő benyújtását, 

e) előírhatja, hogy a sportszervezet köteles a sportszövetség könyvvizsgálójának 

betekintést biztosítani a sportszervezet könyveibe, illetve köteles felhatalmazást adnia az 

adóhatóság és a számláját vezető bank számára, hogy a sportszervezet köztartozásairól, 

és pénzügyi forgalmáról – annak kérelmére – a sportszövetség könyvvizsgálóját 

tájékoztassa. 

(3) A sportszövetség hivatásos, illetve vegyes (nyílt) versenyrendszerére 

vonatkozó szabályzatában meghatározhatja a hivatásos sportoló részére a 

sportszervezet részéről fizethető munkabér és egyéb juttatások együttes felső határát, 

továbbá a részére fizethető igazolási, valamint átigazolási juttatások legmagasabb 

mértékét, és a sportszervezet adott sportágban tevékenykedő összes hivatásos sportolója 

részére fizethető valamennyi juttatás felső határát. 

(4) A sportszövetség hivatásos tagozata a hivatásos sportolók érdekképviseletét 

ellátó szakszervezettel kollektív szerződést köthet. 

 

VIII. A sport kereskedelmi szerződései  
 

 1. A szponzorálási szerződés 
 

 A szponzorálási szerződés, mivel az a sportszféra ágazati szabályait meghatározó 

Sporttörvényben kerül – legalábbis a legfontosabb elemeit tekintve – szabályozásra, ezért 

különös szerződésnek minősül a Ptk. szerződésekre vonatkozó általános rendelkezéseihez 

képest. Ugyanakkor amint az látható lesz, a Ptk. (mint ebben a vonatkozásban ugyancsak 



mögöttes háttérjogszabály) szabályai is alkalmazandók az egyes szponzorálási szerződések 

vonatkozásában. Ennek a különös szerződéstípusnak az önálló nevesítése és az  ágazati 

törvényben való szabályozása nagyban segítheti a sport piaci átalakulását. 

 

 A szerződés tartalma és hatásai szerint kettős képet mutat, mivel az szorosan 

kapcsolódik a sportot támogató szponzor marketing tevékenységéhez. Ami tehát a 

szponzorált sortoló, egyesület, sportvállalkozás vagy szakszövetség oldalán anyagi vagy más 

természetbeni juttatásként jelenik meg segítve ezzel a sporttevékenység kifejtését, az a 

szponzor oldalán terméke vagy szolgáltatása piaci népszerűsítését szolgálja. A szponzorálás 

tehát az elmondottakból következően olyan jól jövedelmező, rentábilis marketing 

tevékenység, amelyből a szerződésben szereplő mindkét fél profitálhat.  

 

 Hazánkban is egyre inkább felismerik a cégek marketing, piacépítő szakemberei, 

hogy elsősorban az üzleti típusú látványsportok (de az olimpiákon, világbajnokságokon, 

Európa-bajnokságokon, más nemzetközi sport-világeseményeken eredményesen szereplő 

tradicionális magyar sikersportágak iránt is) fokozatosan nő a kereslet, ami azzal jár, hogy 

mind több sportot szerető polgár nézi meg a mérkőzéseket „élőben” vagy televízión keresztül 

egyaránt. Ez a kereslet-növekedés azt eredményezi, hogy a szurkolók egyre bővülő köre 

„szembesül” a pályát övező hirdetésekkel, reklámokkal, marketing-bemutatókkal 

(gondoljunk itt például a mérkőzések alatt kiállított gépkocsikra). A támogató cégek és más 

személyek, valamint a szponzorált sportolók, sportegyesületek „egymásra találását” segíti 

tehát a szponzorálási szerződés intézménye a Sporttörvényben a következők szerint. 

 

35. § (1) Szponzorálási szerződésben a szponzor természetes vagy jogi személy, 

illetve jogi személységgel nem rendelkező szervezet arra vállal kötelezettséget, hogy 

pénz- vagy természetbeni szolgáltatás útján támogatja a szponzorált sportoló, 

sportszervezet, sportszövetség vagy sportköztestület sporttevékenységét, a szponzorált 

pedig lehetővé teszi, hogy sporttevékenységét a szponzor marketingtevékenysége során 

felhasználja. 

(2) A szponzorálás során a sporttevékenységet egészségre ártalmas életmóddal 

vagy szolgáltatással, illetve egészségre ártalmas más tevékenységgel, valamint 

környezetveszélyeztető és -károsító magatartással összefüggésben tilos megjeleníteni. 

 

 A szabály a szerződés alanyai és tárgya szempontjából fogalmaz meg fontos 

megállapításokat, emellett tartalmazza a szponzorálási szerződés lényegét is az alábbiak 

szerint. 

 

 A szponzor anyagi eszközökkel vagy természetbeni juttatás útján közvetlenül vagy 

közvetve támogatja a szponzorált sporttevékenységének kifejtését. A természetbeni juttatás 

számos formában valósulhat meg. Kifejeződhet sportfelszerelés, vagy sportruházat ingyenes 

vagy kedvezményes biztosításában, de megjelenhet a sportrendezvény helyszínére való 

utazás költségeinek megtérítésében, vagy a sportingatlannak a felkészülést segítendő 

ingyenes vagy kedvezményes rendelkezésre bocsátásában is, a skála tehát rendkívül széles. A 

közvetett támogatás pedig azt jelenti, hogy annak nem kell kifejezetten „személyre szólónak” 

lennie, hanem megvalósulhat a sporttevékenység kifejtésének kereteit adó sportszervezet, 

vagy adott esetben szakszövetség támogatása útján is. 

 

 A szponzorálási szerződés azonban természetesen nem ingyenes szerződés. A 

szponzorált ugyanis köteles lehetővé tenni, hogy sporttevékenységét a szponzor 

felhasználhassa a marketing munkája során. Ez azt is jelenti, hogy a szponzorált köteles a 



szponzor termékének vagy szolgáltatásának reklámozására, de más, marketing-jellegű 

kötelezettséggel is együtt járhat. A felek kiköthetik például azt is, hogy a szponzor egy 

bizonyos, vagy meghatározott rendezvényein a szponzorált félnek is jelen kell lennie ezzel is 

népszerűsítve az adott terméket vagy szolgáltatást. 

 

 A törvény garanciális szempontból meghatározza azokat a tilalmakat, amelyekre nem 

irányulhat a sporttevékenység megjelenítése a szponzoráció során. A sport lényegével és 

alapvető feladatával, az egészséges életmódra neveléssel és az egészség megőrzésével, lenne 

ellentétes ugyanis az, ha a szponzor a támogatott sporttevékenységét például egy új cigaretta 

piaci népszerűsítéséhez használná fel. A törvény ebben a körben – összhangban az Olimpiai 

Chartával – tiltja a környezetvédelem általános érdekei, céljai ellen ható megjelenítést is. 

 

 Szponzorálási szerződést szponzorált félként sportoló, sportszervezet, sportszövetség 

és sportköztestület egyaránt köthet. Igaz a hatályos törvény erről külön nem tesz említést, de 

fel kell hívni a figyelmet a versenyző egyéni szponzorálási szerződésére, amelynek 

megkötése előtt célszerű, ha a versenyző és a sportszervezete, sőt az a sportszövetség, 

amelynek a sportszervezet a tagja (különösen válogatatott kerettag versenyző esetén) 

előzetesen egyeztetnek. Ez azért fontos, mert az egyéni szponzorálási szerződés megkötése 

érintheti a versenyzőt foglalkozató sportszervezet érdekeit is. A versenyzőt foglalkoztató 

sportszervezetnek érvényes szponzorálási szerződése lehet olyan szponzorral, akinek 

tevékenységi körét és így piaci stratégiáját is hátrányosan érintheti az, ha a versenyző más 

hasonló profilú céggel akar szponzorálási szerződést kötni. (Például elég csak a nagy 

sportszergyártó cégek közötti konkurencia harcra gondolni). Abban az esetben, ha a 

sportszervezet olyan sportolót kíván foglalkoztatni, akinek egyéni szponzorálási szerződése 

nem a sportszervezetet támogató céggel van, ennek jogkövetkezményeit, jogi hatásait a 

szerződés megkötése előtt érdemes tisztázni. 

 

35. § (6) A szponzorálási és az arculat-átviteli szerződésre egyebekben a Polgári 

Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 Az idézett rendelkezéssel összefüggésben célszerű kiemelni a következőket. 

 

 A Sporttörvény a szerződés megkötésének alakszerűségére vonatkozóan nem 

tartalmaz rendelkezéseket. Ez azt jelenti, hogy a szponzorálási szerződés elméletileg akár 

szóban, akár írásban megköthető. A szerződés tehát akkor is érvényes ha szóban kötötték, 

így ahhoz joghatások fűződnek, de praktikus és célszerűségi szempontok miatt természetesen 

célszerűbb az írásbeli formát választani. 

 

 A szerződés a felek közös akaratától függően lehet határozott, illetve határozatlan 

időtartamú. Ezek szerint tehát például szólhat egy bizonyos versenyre vagy kiterjedhet egy 

teljes versenyszezonra is. A felek a szerződést továbbá határozatlan időre is megköthetik 

olyan feltételt meghatározva, amelyik a szerződés megszűnését jelentheti (például a szponzor 

mindaddig támogatást nyújt, amíg a csapat a bajnokság első hat helyezettje között van, vagy 

amíg a sportoló ellen doppingvétség miatt lefolytatott fegyelmi büntetés eredményeként 

jogerősen büntetést nem szabnak ki). A határozatlan időre kötött szerződések esetén nagy 

jelentőséggel bír a megszüntetési (felmondási) okok részletes meghatározása a szerződésben. 

 

 A hivatásos sportoló munkaviszonya egyéni sportszerződésre gyakorolt hatásainak 

bemutatásánál érintőlegesen már szó volt a következőről. A szponzorálási szerződésben 

javasolt rendelkezni arról, hogy a szponzorált félnek lehet-e, és ha igen milyen feltételekkel 



más hasonló tevékenységi körű cégekkel vagy természetes személyekkel további szponzorálási 

szerződést kötni. 

 

 A szerződésben érdemes még rendezni a szerződésszegés - Ptk. adta keretei közötti – 

szankcióit. 

 

 2. Arculat-átviteli (piacépítési) szerződés 
 

 Az arculat-átviteli szerződés közös vonást tartalmaz a szponzorálási szerződéssel 

annyiban, hogy ezen különös – a Ptk.-ban nem nevesített – szerződés esetén is elsősorban az 

üzleti jellegű látványsport és a vállalkozói réteg „egymásra találásáról” van szó. Az 

alábbiakban ismertetésre kerülő szerződés tulajdonképpen a követendő példát nyújtó 

sportolók és sportszervezetek, valamint azok szurkolói, szimpatizánsai közötti érzelmi 

kötődésre épít az alábbiak szerint. 

 

 35. § (3) Arculat-átviteli (piacépítési) szerződés alapján a felhasználó 

marketingtevékenysége keretében ellenérték fejében a sportoló nevét, képmását, 

továbbá a sportszervezet, sportszövetség vagy sportköztestület nevét, jelvényét, illetve a 

sporttevékenységgel összefüggő más eszmei javakat használ fel hirdetőtáblákon, dísz- és 

ajándéktárgyakon, ruházaton, más tárgyakon, valamint elektronikus úton a fogyasztói 

döntések befolyásolása céljából. 

(4) Arculat-átviteli szerződést felhasználóként természetes és jogi személy, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köthet sportolóval, 

sportszövetséggel, sportvállalkozással vagy sportköztestülettel. 

 

 Az idézett rendelkezés meghatározza a szerződés alanyait és tárgyát, valamint annak 

lényeges tartalmát a következők szerint. 

 

 A szerződés tárgya a sportszervezet nevének, emblémájának, sportolói nevének, 

képmásának felhasználása és ezért ellenérték nyújtása. 

 

 A szerződés alapvető célja megegyezik a szponzorálási szerződésnél már 

kifejtettekkel, vagyis itt is elsődleges annak elérése, hogy a szerződés hatására a felhasználó 

marketing tevékenysége előtérbe kerüljön a társadalom széles rétegei számára. A szerződés 

ugyanis arra az alapmegfigyelésre épül, hogy adott sportszervezet szurkolótábora és 

szimpatizánsainak nagy része szívesebben megy el csapata mérkőzésére egy olyan sállal, 

pólóban, sapkával, stb. „felszerelkezve”, amin a kedvenc csapata színösszeállítása, neve, 

vagy játékosainak képmása van. Ezen tárgyak iránt a fenti személyi körben érthetően nagy a 

kereslet, ami jelentős haszonnal járhat a felhasználó számára. A szerződés a sportszervezet 

részére is előnyökkel bír, hiszen a felhasználáshoz adott hozzájárulásért pénzt kap, ezen túl 

pszichikailag is motiváló tényező lehet egy mérkőzésen az együvé tartozást a csapat 

színeivel, emblémájával megjelenítő sportbarátok jelenléte. 

 

 A sportoló szempontjából garanciális jellegű előírást fogalmaz meg a következő 

rendelkezés. 

 35. § (5) A sportoló nevét, illetve képmását arculat-átviteli szerződés keretében – 

amennyiben a szerződést sportszervezet, sportszövetség vagy sportköztestület köti a 

felhasználóval – csak a sportoló előzetes írásbeli hozzájárulása alapján lehet 



felhasználni, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Ez a szabály irányadó a sportoló 

nevét vagy képmását érintő reklám- vagy egyéb szerződésekre is. A sportoló, a 

sportszervezet, a sportszövetség, a sportköztestület jó hírnevének, illetve személyiségi 

jogainak védelmére a Polgári Törvénykönyv  rendelkezései az irányadók. 
 A törvénynek ez az előírása figyelemmel van a sportoló személyiségi jogaira. A 

sportoló nevét vagy képmását felhasználó szerződés érvényességéhez szükség van arra, hogy 

a felhasználáshoz a sportoló előzetesen írásban hozzájáruljon. 

 

 Fontos megjegyezni, hogy a sportoló neve vagy képmása komoly értékkel bíró 

“goodwill” (jó hírnév) lehet, ami azt jelenti, hogy a sportoló ezen jó hírnevét értékesítheti is. 

Ez a törvény fenti rendelkezésével annyiban van összefüggésben, hogy a sportoló a 

hozzájárulása megadását a nevének, képmásának felhasználásához ellenérték megfizetéséhez 

kötheti. 

 

 A személyiségi jogok védelmére vonatkozó előírásnak szintén garanciális jelentősége 

van, hiszen ez alapján a sportoló élhet a Ptk. biztosította személyiségi jogok védelmének 

eszközeivel arra az esetre, ha a rendelkezést vele szemben megszegnék, vagyis a 

felhasználáshoz nem kérnék az előzetes, írásbeli hozzájárulását. Erre az esetre – röviden 

összefoglalva – a Ptk. a következő lehetőségeket biztosítja. 

 

 A Ptk. általános jelleggel fogalmazza meg a 75. §-ának (1) bekezdésében, hogy a 

személyhez fűződő jogokat mindenki köteles biztosítani. E jogok a törvény védelme alatt 

állnak. 

 

 A Ptk. a személyiségvédelem polgári jogi eszközei cím alatt a 84. §-ban sorolja fel, 

hogy a fenti általános szabály megsértése esetén a sérelmet szenvedett fél (jelen esetben a 

sportoló) milyen igényekkel léphet fel. Ezek a következők: a jogsértés megtörténtének 

bírósági megállapítása, a jogsértés abbahagyása és a jogsértő eltiltása a további 

jogsértéstől, a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt és szükség 

esetén a jogsértő részéről vagy költségén ehhez megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak, a 

jogsértő részéről vagy költségén a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző 

állapot helyreállítását, a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését, vagy jogsértő 

mivoltától megfosztását, végül kártérítést. Ezek együttesen is igényelhetők. 

 

 35. § (6) Az arculat-átviteli szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv 

szerződésekre vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ehhez kapcsolódó 

értelmezés megegyezik a szponzorálási szerződésnél fentebb már kifejtettekkel. 

 

 3. A közvetítési jogok engedélyezési jogának hasznosítása 
 

 A sport üzleti jellegével szoros összefüggésben van a sportesemények közvetítési 

joga. Egyrészt azért, mert a közvetítés jogával történő rendelkezés a mai, „(el)üzletiesedő” 

sportban az egyik legrentábilisabb, és legjobban értékesíthető vagyoni értékű jog, és így 

komoly anyagi előnyökkel járhat a sportolók, sportszervezetek, szakszövetségek számára, 

másrészt pedig azért, mert kiváló megjelenési lehetőséget biztosít a sportszervezeteket, 

szakszövetségeket támogató cégeknek és természetes személyeknek egyaránt. 

 A Sporttörvény a közvetítések engedélyezési jogának hasznosítására vonatkozó 

rendelkezései régóta fennálló szabályozási hiányt pótolnak a következők szerint. 

 



36. § (1) A sporttevékenység, illetve a sportversenyek televíziós, rádiós, valamint 

egyéb elektronikus-digitális technikákkal (pl. internet) történő közvetítésének 

engedélyezése vagyoni értékű jogot képez. 

(2) A közvetítések engedélyezésének vagyoni értékű jogaival kapcsolatos 

szabályokat megfelelően alkalmazni kell a sporttevékenységgel kapcsolatos más vagyoni 

értékű jogokra is. 

(3) A vagyoni értékű jogok gazdasági társaság törzs(alap)tőkéjébe nem pénzbeli 

hozzájárulásként nem vihetők be, és mellékszolgáltatásnak sem minősülhetnek. E 

vagyoni értékű jogok ügynöki vagy bizományosi szerződésen keresztül is hasznosíthatók. 

(4) A sporttevékenységével összefüggő vagyoni értékű jogok a sportolót vagy a 

versenyzővel fennálló tagsági, illetve szerződéses viszony alapján a sportszervezetet 

illetik meg. 

(5) A válogatott keretek mérkőzéseivel (versenyeivel) kapcsolatos vagyoni értékű 

jogok a sportszövetséget illetik meg. 

 

 A fentiekből kiemelendő legfontosabb rendelkezést a (4) bekezdés tartalmazza, mivel 

az világosan megállapítja, hogy a sporttevékenységgel összefüggő vagyoni értékű jogok (így 

tehát a közvetítés engedélyezésének joga is) jogtulajdonosa a versenyző, aki – többek között 

–a tagsági viszonyának vagy a sportolói sportszerződéses, illetve a munkaszerződésre 

vonatkozó jog(munka)viszonyának időtartamára a vagyoni értékű jogát (pontosabban annak 

hasznosítását) átengedi a sportszervezetnek. A közvetítési jog (és a sporttevékenységgel 

összefüggő más vagyoni értékű jogok) jogbirtokosa automatikusan a sportszervezet lesz, 

erről a feleknek külön szerződniük nem kell. 

 

 Az (5) bekezdés a fentiekhez képest egy speciális rendelkezést állapít meg, mivel a 

válogatott mérkőzésekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok tekintetében jogtulajdonosnak 

közvetlenül a sportszövetséget tekinti. Ennek indoka az a törvényi vélelem, amely szerint a 

nemzeti válogatott sportolók, válogatott csapatok (keretek) kapcsán a nemzeti válogatottat 

működtető sportszövetséget – ebben a minőségében - a törvény 15. §-ának (2) bekezdése 

sportszervezetnek minősíti  

 A jogtulajdonos, jogbirtokos helyzetének egyértelmű rendezése mellett a törvény a 

szövetségek, mint a sportágat összességében működtető, annak feladataiért komplexitásában 

felelős szervezetek vonatkozásában a vagyoni értékű jogok hasznosításával kapcsolatban 

kedvező, „kivételező” szabályokat is tartalmaz éppen azon indokra figyelemmel, hogy a 

szövetség egységesen fellépve általánosságban és összességében várhatóan hatékonyabban 

tudja hasznosítani a sportága szereplőinek (sportolók és sportszervezetek) vagyoni értékű 

jogait az alábbiak szerint: 

 

37. § (1) A sportszövetség jogosult az általa kiírt és szervezett versenyrendszerre 

nézve szabályzatban úgy rendelkezni, hogy tagjai 36. § szerinti egyes vagyoni értékű 

jogait hasznosításra meghatározott időre magához vonja. Ebben az esetben a 

felhasználóval az értékesítésre irányuló szerződést a sportszövetség köti meg. 

(2) A vagyoni értékű jogok elvonásáért a 36. § (4) bekezdésében megjelölt 

jogosultak részére a sportszövetségnek lehetőség szerint előre meghatározott és a 

közvetítési jog piaci értékével arányos ellenértéket kell fizetnie. Az ellenérték 

megállapítása, illetve az értékesítési szerződés megkötése előtt a sportszövetségnek ki 

kell kérnie az érintett sportszervezetek álláspontját. Ezt követően az ellenértéket a 

szabályzatban meghatározott módon úgy kell megállapítani, hogy az a sportág 

sajátosságainak megfelelően arányosan vegye figyelembe: 

a) a közvetítések számát, továbbá nézettségét, 



b) a sportszervezet által elért versenyeredményt, 

c) a sportszövetség többi tagjával való együttműködés (szolidaritás) elvét, 

ideértve az amatőrök és az utánpótlás-nevelés támogatását is. 

(3) A sportszövetség a sportszervezeteket illető vagyoni jogok hasznosításából álló 

ellenértékből csak annyit vonhat el maga számára, amely a közvetítésekkel kapcsolatos 

szervezési költségeit fedezi. 

(4) Ha a verseny (sportrendezvény) nem képezi a sportszövetség 

versenyrendszerének részét, a szervező a versenykiírásban úgy rendelkezhet, hogy a 

versennyel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását magának tartja fenn. 

 

Határozatlan időre szóló elvonás a törvény szerint nem lehetséges, ugyanakkor a 

kedvezőbb szerződéskötési helyzet, alkupozíció és kiszámíthatóság miatt nemcsak egy, 

hanem hosszú távú, akár ötévi versenyrendszerre való elvonás is elképzelhető. Lényeges 

szabály, hogy a vagyoni értékű jogok elvonásáért a sportszövetségeknek a közvetítési jog 

piaci értékével arányos ellenértéket kell fizetniük. A vagyoni értékű jogok elvonása tehát nem 

történhet ingyenesen.  

A törvény továbbá garanciális szempontból, az eredeti jogtulajdonos sportoló, illetve 

sportszervezet érdekeinek védelmére figyelemmel kimondja, hogy az ellenértéket a 

sportszövetségnek a lehetőség szerint előre meg kell állapítania; továbbá az ellenérték 

megállapítása, valamint az értékesítési szerződés megkötése előtt a döntésre jogosult 

sportszövetségi szervnek ki kell kérnie a közvetítésben érdekelt sportszervezetek álláspontját 

(a sportszervezetek véleménye – amely az esetek többségében egyébként sem egységes – 

ugyanakkor nem köti a szövetséget).  

 

Fontos, az eredeti jogtulajdonosok érdekeit védő szabály, hogy a szövetségi 

értékesítésből származó bevételből a szövetség általános működési költségeit fedezni nem 

lehet, hanem csak a szervezési költségeket. A bevételek elosztásának módját a vagyoni értékű 

jogok hasznosításáról rendelkező szabályzatnak kell tartalmaznia. 

 Mivel az elvonás csak a szövetség által kiírt és szervezett versenyrendszerre, illetve 

annak versenyeire vonatkozik, ezért ha adott sportrendezvényt nem a szövetség szervezi 

(versenyrendszerének, éves versenynaptárának nem része), akkor a sportrendezvényt 

szervező sportszervezetet illeti közvetlenül a vagyoni értékű jog hasznosítása.  

 

 A sportági nemzetközi szakszövetség által Magyarországon szervezett verseny 

közvetítése engedélyezési jogának hasznosítására elsősorban a sportági nemzetközi 

szakszövetséggel kötött szerződésben foglaltak az irányadók. 

 

IX. A sportköztestületek 
 

 1. A Sporttörvény „ernyőszervezeteiről” általában 
 

 A Sporttörvény GO-NGO struktúrája, sportintézményi, állami és civil sport 

szakigazgatási rendszere szerint köztestületi státuszt csak azok az „ernyőszervezetek” 

kapnak, amelyek az állam által átvállalt, delegált feladatokat látnak el. Az ilyen 

szervezeteket a jog éppen azért nevezi köztestületeknek, mert olyan közfeladatokat végeznek, 

amelyek köztestületi feladatellátás híján az állam feladatai lennének. Az „ernyőszervezetek” 

legfontosabb közfeladata az, hogy részt vesznek a sportcélú állami támogatások elosztási 

mechanizmusának kialakításában, koordinálják, illetve végzik az állami támogatások 



tagságuk részére való szétosztását, továbbá érdekképviseleti és közvetlen sportszakmai 

jogosítványokat gyakorolnak.  

 

 A hatályos sport joganyag rendszerében köztestületi jogállással csak a Magyar 

Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a nemzeti sportszövetségek 

rendelkeznek. A köztestületi jogállás alapvető ismérveit a Sporttörvény háttérjogszabályának 

tekinthető Ptk. határozza meg. 

 

A nemzeti sportszövetségek három típusáról a Sporttörvény 42-44. §-ai önálló 

szakaszokban rendelkeznek, a működésükre vonatkozó legfontosabb közös szabályaikat a 45-

46. §-ok tartalmazzák. A tipizálás alapja a jelenleg hatályos köztestületi rendszer kialakítása 

során az volt, hogy a sport egyes nagy szegmenseit, tehát alapvetően a versenysport és 

utánpótlás-nevelés; a szabadidősport és diáksport, főiskolai-egyetemi sport; továbbá a 

fogyatékosok sportja területeit egy-egy önálló köztestület képviselje. (Az olimpiai és 

paralimpiai mozgalom képviseletére további egy-egy köztestületi formában működő 

ernyőszervezet, a MOB és az MPB hivatott). A jelenlegi struktúra szerinti tagozódás 

egyszerűsítése szükséges, hasonló berendezkedésre nincs példa nemzetközi viszonylatban. 

 

 2. A Magyar Olimpiai Bizottság  
 

38. § (1) A Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) köztestület, amely 

a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú társasági nyilvántartásba 

vétel nélkül, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül. A MOB jogosult a Magyar 

Köztársaság címerének és zászlajának használatára. 

 

 A Sporttörvény biztosítja és fenntartja a MOB évek óta meglévő jogállását. A MOB 

köztestületi státuszát a törvény alábbi 39.§-ában felsorolt speciális feladatok indokolják. Az 

(1) bekezdés a MOB-ot a törvény erejénél fogva, azaz külön nyilvántartásba vételi eljárás 

lefolytatása nélkül kiemelkedően közhasznú szervezetnek is minősíti. Ez a közhasznú 

szervezetekről szóló törvényben foglaltak szerint számos kedvezménnyel jár (elsősorban adó, 

illetve illeték- és vámkedvezmény, vagy mentesség). A közhasznú szervezetekről szóló 1997. 

évi CLVI. törvény (Kszt.) a közhasznúságnak két fokozatát ismeri. E szerint vannak általános 

közhasznú, és kiemelkedően közhasznú szervezetek. A kiemelkedően közhasznú 

szervezeteknek mindazon feltételeknek eleget kell tenniük, amelyek az általános közhasznú 

szervezetté válás feltételeit jelentik (Ezeket határozza meg a Kszt. 4.§-a: közhasznú 

szolgáltatások nyitott elérhetősége, vállalkozási tevékenység közhasznú jellege, gazdálkodási 

eredménye felosztásának tilalma, politikai tevékenységtől való függetlenség). Ezeken túl a 

kiemelkedően közhasznú szervezetté váláshoz olyan közfeladatot kell ellátnia, amelyről 

törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami 

szervnek vagy helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia – tipikusan köztestületi jelleg -, 

továbbá tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az országos sajtó útján is 

nyilvánosságra kell hoznia. (Amint az az alábbiakban látható lesz a MOB mellett az MPB és a 

nemzeti sportszövetségek is a „törvény erejénél fogva” kiemelkedően közhasznú szervezetnek 

minősülnek). 

 

 A törvény nemzeti jelképek használatára utaló rendelkezése összhangban van a MOB-

nak azzal az alapvető feladatával, amely az olimpiai eszme és az olimpiai mozgalom 

hagyományainak ápolását jelenti. Az olimpia ugyanis olyan, a népek közötti kölcsönös 



megértést és a békét kifejező esemény, amelyen különösen fontos lehet egy nemzet 

önazonosságának fokozott kifejezése, az összetartozás-tudat erősítése. 

 

 38. § (2) A MOB feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.  
 

 2.1. A Magyar Olimpiai Bizottság célja és feladatai 
 

 A törvény a MOB feladatainak példálózó jellegű felsorolását az alábbiak szerint 

tartalmazza. 

 

(3) A MOB feladatai elsősorban: 

a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB) alapszabályában és 

egyéb szabályzataiban a nemzeti olimpiai bizottságok részére megállapított célkitűzések 

és feladatok végrehajtása, 

b) a szakszövetségekkel együttműködve a versenyzők olimpiai játékokra való 

felkészülésének, illetve részvételének szakmai elősegítése, az olimpiai mozgalom 

fejlesztése, 

c) az olimpiai mozgalom érdekében az olimpiai játékok jelképeinek védelme, 

d) az olimpiai mozgalom eszményének jegyében az ifjúság testi, erkölcsi és 

kulturális nevelésének segítése, a tisztességes játék (fair play) szellemében való 

versenyzés támogatása, fellépés a sportmozgalomra ható káros jelenségek ellen, 

e) részvétel a sportösztöndíj-rendszer működtetésében, 

f) együttműködés az állami szervekkel, a Nemzeti Sporttanáccsal, a Magyar 

Paralimpiai Bizottsággal és a nemzeti sportszövetségekkel a sport stratégiai fejlesztési 

céljainak meghatározásában, illetve megvalósításában, 

g) a sporttal kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezése, a sporttal 

kapcsolatos kormányzati intézkedések megtételének kezdeményezése. 

(4) A MOB feladatai a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium költségvetési fejezetéből nyújtott sportcélú állami támogatásokkal 

összefüggésben – az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a 

következők: 

a) a Nemzeti Sporttanácsban az olimpiai mozgalmat képviselve közreműködik a 

magyar sport állami támogatása elosztási arányaira vonatkozó javaslat kialakításában, 

b) a Nemzeti Sportszövetséggel és a Sportegyesületek Országos Szövetségével 

közösen javaslatot dolgoz ki a versenysport és az utánpótlás-nevelés feladataira, 

valamint a versenysport és az utánpótlás-nevelés pályázati úton történő támogatására 

szolgáló állami támogatás felhasználására, 

c) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatásról. 

 

 A feladatok a következő elvek szerint csoportosíthatók: a MOB-nak az olimpiai 

mozgalom érvényre juttatásával kapcsolatos teendői, amibe a NOB szabályzatainak 

érvényesítése, mint szervezeti-szabályozási kérdés mellett az olimpiára való felkészítéssel 

összefüggő, a szakszövetségekkel történő együttműködés is beletartozik. Lényeges, 

köztestületi jellegű jogosítványa a MOB-nak a részére biztosított, tulajdonképpen az olimpiai 

mozgalom feladatainak ellátására szolgáló állami támogatás felhasználásáról való döntés, és 

az állami támogatás szakszövetségek közötti elosztására javaslattétel, illetve annak 

koordinálása. Kiemelést érdemel még az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelésének 

segítése és a tisztességes játék eszméjének, a doppingmentes felkészülés és versenyzés 

alapelvének támogatása. Ezek olyan feladatok, amelyek alapvetően szoros kapcsolatban 



vannak az olimpiai mozgalom és az olimpiai eszme már említett közösség-formáló 

szerepével. 

 

 A törvény a fentiek mellett olyan feladatokat is felsorol, amelyeket csak a MOB 

jogosult ellátni. Ezek a feladatok a következők. 

 

(5) A MOB kizárólagosan jogosult a NOB előírásaival összhangban: 

a) a sportágak és a sportolók nevezésére a téli és nyári olimpiai játékokra, 

valamint a téli és nyári európai ifjúsági olimpiai bajnokságokra, 

b) az olimpiai zászló, jelvény, jelmondat, valamint az ,,olimpia'' és az ,,olimpiai'' 

elnevezés kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználására, illetve ezek mások általi 

használatának, hasznosításának engedélyezésére, valamint az ezzel kapcsolatos vagyoni 

jogok gyakorlására, illetve az ezekkel való rendelkezésre. 

(6) A MOB közreműködik az olimpiai központok fejlesztésében, illetve szakmai 

tevékenységének kidolgozásában. 

 Amennyiben a MOB engedélye nélkül kerülne sor például szponzorálási szerződés 

keretében az olimpiai zászló megjelenítésére, a szerződő felek polgári jogi felelősséggel 

tartozhatnak a MOB felé, annak engedélye beszerzésének hiánya miatt. Az olimpiai jelképek 

védelméről rendelkező Nairobi Egyezmény hazai jogba való átültetése az olimpiai öt karika 

védelmét is biztosítja. 

 

 2.2. A Magyar Olimpiai Bizottság szervezete 
 

39. § (1) A MOB tagjai azok a büntetlen előéletű magyar állampolgárok, valamint 

az olimpiai sportágak azon képviselői, akik elismerik és magukénak vallják az olimpiai 

eszmét, készek elősegíteni a MOB működését, akiket a MOB alapszabályában felsorolt 

szervek és szervezetek képviselőiként taggá delegálnak, illetőleg akik a MOB 

alapszabályában foglaltak szerint személyes jogosultság alapján válnak tagokká. 

(2) A MOB legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A 

közgyűlésben az alapszabályban rögzített számú helyet kell biztosítani az olimpiai 

sportágak országos szakszövetségei által jelölt személyeknek azzal, hogy számuknak 

meg kell haladnia a MOB tagjai létszámának felét. 

(3) A MOB elnökségének tagjait a közgyűlés választja. Az elnökség tagja 

büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet. A MOB elnökségének tagja nem lehet 

állami vezető. 

(4) A MOB közgyűlésén a sportpolitikáért felelős miniszter, a Nemzeti 

Sporttanács elnöke, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, valamint a nemzeti 

sportszövetségek elnökei tanácskozási joggal vehetnek részt. 

(5) A MOB rendelkezésére bocsátott állami támogatás felhasználásáról való 

döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A MOB közgyűlése köteles 

könyvvizsgálót választani a MOB gazdálkodásának ellenőrzésére. 

(6) A MOB működésének részletes szabályait a NOB szabályainak, valamint e 

törvény és a külön jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a közgyűlés által 

elfogadott alapszabály határozza meg. 

(7) Az állam évente hozzájárul a MOB működési kiadásaihoz. 

 

 A korábbi sportjogi szabályozáshoz képest fontos hiánypótló rendelkezés, hogy a 

Magyar Olimpiai Bizottság köztestületi jellegének megfelelően a törvény – a MOB 

Alapszabályával összhangban - meghatározza a Magyar Olimpiai Bizottság tagságát. 



 

 A törvény értelmében a MOB közgyűlésében – figyelemmel az olimpiai felkészülés 

és képviselet kiemelkedő fontosságára – többségben kell hogy legyenek az olimpiai 

sportágak szakszövetségeinek képviseletében eljáró tagok a MOB más tagjaival szemben, 

ettől a rendelkezéstől az alapszabályban sem lehet eltérni. 

 

 A NOB alapszabályával összhangban rendelkezik a törvény a MOB elnökségéről, 

mint az operatív vezetésért felelős szervről. A MOB elnökségét a közgyűlésnek kell 

megválasztania. Az elnökségi tisztséggel kapcsolatban két objektív összeférhetetlenségi 

szabályt fogalmaz meg a törvény, egyrészt az elnökség tagja – hasonlóan a közgyűlés 

tagságához – csak büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, másrészt az elnökségi tag 

nem lehet állami vezető. A Sporttörvénynek ez utóbbi rendelkezése megteremti azt a 

nemzetközi szinten is megfogalmazott elvárást, hogy a nemzeti olimpiai bizottságok 

szervezetileg különüljenek el az állami sportirányítástól. A szabály azt ugyanakkor nem zárja 

ki, hogy az országgyűlési képviselők a MOB, valamint a többi, az alábbiakban ismertetésre 

kerülő köztestületi „ernyőszervezetek” elnökségének tagjai legyenek. 

 

 Fontos garanciális, törvényben biztosított kizárólagos közgyűlési hatáskör a MOB 

részére juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásáról való döntés. 

(Értelemszerűen ez a rendelkezés nem korlátozza a MOB tagságát abban, hogy a hatáskör-

telepítés szabadságát gyakorolva az állami támogatás érdemi felosztására vonatkozó 

javaslattétel telepítésének jogát az elnökséghez delegálják). A közgyűlés – formális – 

döntéshozatali jogosítványa kapcsán ugyanakkor vissza kell utalni arra a rendelkezésére is a 

törvénynek, amely szerint a közgyűlésben többségben kell hogy legyenek az olimpiai 

sportágak szakszövetségei által delegált tagok, mivel a MOB-nak komoly szerepe van az 

olimpiai sportágak szakszövetségeinek központi költségvetési támogatásból eredő források 

elosztásában. 

 

 A törvény rendelkezik arról, hogy a MOB közgyűlésén a sportért felelős miniszter 

(vagy a képviseletében eljáró személy) és a többi sport-ernyőszervezet elnökei tanácskozási 

joggal részt vehetnek. Ez az előírás nem korlátozza a MOB közgyűlésének működését, hiszen 

a tanácskozási joggal történő részvételi lehetőség előírása például szavazásra nem jogosít, 

tehát a felsorolt személyeknek nincs érdemi beleszólási lehetősége a MOB közgyűlésének 

működésébe, ugyanakkor jó alkalmat kíván konzultációkra, sportágazati kérdések, 

aktualitások, koncepcionális kérdések megvitatására. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a 

felsorolt személyeket meg kell hívni a MOB aktuális közgyűlésére.  

 

 A törvényben nem szabályozott esetekben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

szabályait a sport sajátos működése miatt, továbbá a Ptk, az egyesülési jogról szóló törvény 

és a közhasznú szervezetek jogállásáról szóló törvény, mint háttérjogszabályok 

rendelkezéseit kell alkalmazni az alapszabály elfogadásakor és alkalmazásakor. A felsorolt 

jogszabályoknak megfelelően elfogadott alapszabály alapján kell elkészíteni a MOB egyéb 

szabályzatait is. 

 A köztestületi működés miatti garanciális rendelkezés, hogy az állam a mindenkori 

központi költségvetés terhére támogatja a MOB adminisztratív működését.  

 

 3. A Magyar Paralimpiai Bizottság 
 



 A 2004-es Sporttörvényt megelőzően a Magyar Paralimpiai Bizottság az egyesülési 

jogról szóló törvény szerinti társadalmi szervezetként (szövetségként) működött. 2004-ben a 

törvény az integráció és az esélyegyenlőség jegyében önálló köztestületként létrehozta a 

Magyar Paralimpiai Bizottságot. A létrehozás további indoka volt, hogy a fogyatékosok 

sportjának szervezeti rendje kövesse az épek sportjának szervezeti rendjét. A Magyar 

Paralimpiai Bizottság jelenlegi jogállásának megfelelően a törvény konkrétan meghatározza, 

hogy köztestületként kik a tagjai, illetve megjelöli, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni a 

taggá váláshoz.  

 

 Az MPB a paralimpia tekintetében azonos feladatokat lát el a Magyar Olimpiai 

Bizottsággal, és azonos hatáskörrel rendelkezik sportágai tekintetében. 

 

40. § (1) A Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB) köztestület, 

amely a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú társasági 

nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül. Az MPB-t a 

sportigazgatási szerv tartja nyilván. Az MPB jogosult a Magyar Köztársaság címerének 

és zászlajának használatára. 

(2) Az MPB feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 

(3) Az MPB feladatai elsősorban: 

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 játékokra történő felkészülésének, illetve 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 kulturális nevelésének segítése, a tisztességes játék (fair play) szellemében 

való versenyzés támogatása, fellépés a sportmozgalomra ható káros jelenségek ellen, 

e) együttműködés az állami szervekkel, a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-bal és 

a nemzeti sportszövetségekkel a sport stratégiai fejlesztési céljainak megvalósításában. 

(4) Az MPB feladatai a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium költségvetési fejezetéből nyújtott sportcélú állami támogatásokkal 

összefüggésben – az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a 

következők: 

a) A Nemzeti Sporttanácsban a paralimpiai mozgalmat képviselve közreműködik 

a magyar sport állami támogatása elosztási arányaira vonatkozó javaslat 

kialakításában, 

b) a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségével és a Sportegyesületek Országos 

Szövetségével közösen javaslatot dolgoz ki a fogyatékosok versenysportjára vonatkozó 

feladatokra, valamint a fogyatékosok versenysportja pályázati úton történő 

támogatására szolgáló állami támogatás felhasználására, 

c) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatásról. 

(5) Az MPB 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, illetve ezek mások általi használatának, hasznosításának engedélyezésére. 



(6) Az MPB közreműködik az olimpiai központok fejlesztésében, illetve szakmai 

tevékenységének kidolgozásában. 

 

41. § (1) Az MPB-be felvételüket kérhetik azok a szakszövetségek, országos 

sportági szövetségek és a fogyatékosok azon országos sportszövetségei, amelyek sportága 

szerepel a Paralimpia programjában. 

(2) Az MPB legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A 

közgyűlésben az alapszabályban rögzített számú helyet kell biztosítani a paralimpiai 

sportágak országos sportszövetségei, illetve szakszövetségei által jelölt személyeknek 

azzal, hogy számuknak meg kell haladnia az MPB tagjai létszámának felét. 

(3) Az MPB elnökségének tagjait a közgyűlés választja, az elnökség tagja 

büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet. Az MPB elnökségének tagja nem lehet 

állami vezető. 

(4) Az MPB közgyűlésén a sportigazgatási szerv vezetője, a Nemzeti Sporttanács 

elnöke, a MOB elnöke, valamint a nemzeti sportszövetségek elnökei tanácskozási joggal 

részt vehetnek. 

(5) Az MPB rendelkezésére bocsátott állami támogatás felhasználásáról való 

döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az MPB közgyűlése köteles 

könyvvizsgálót választani az MPB gazdálkodásának ellenőrzésére. 

(6) Az MPB működésének részletes szabályait a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság szabályainak, valamint e törvény és a külön jogszabályok rendelkezéseinek 

figyelembevételével a közgyűlés által elfogadott alapszabály határozza meg. 

(7) Az állam évente hozzájárul a Magyar Paralimpiai Bizottság működési 

kiadásaihoz. 

 

 4. A Nemzeti Sportszövetség 
 

 A Nemzeti Sportszövetséget a 2000-es Sporttörvény hozta létre, a versenysport és 

utánpótlás-nevelés területén működő országos sportági szakszövetségek és a szakszövetségi 

feladatokat ellátó országos sportági szövetségek érdekképviseleti ernyőszervezeteként, 

továbbá a tagsága részére elosztásra kerülő állami költségvetési források elosztásának 

feladataiban való közreműködésre és részvételre, nemzetközi képviseleti feladatok ellátására, 

valamint javaslattételre az állami sportirányítás szervei felé jogszabályok alkotására, a sport 

közép- és hosszú távú stratégiai elképzeléseire. 

 

 4.1. A Nemzeti Sportszövetség jogállása 
 

42. § (1) A Nemzeti Sportszövetség a szakszövetségek, illetve az országos sportági 

szövetségek önkéntes részvételével működő – a közhasznú szervezetekről szóló törvény 

szerinti közhasznú társasági nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedően közhasznú 

szervezetnek minősülő – köztestület, amelyet a sportigazgatási szerv tart nyilván. 

(2) A szakszövetségek – a Nemzeti Sportszövetség alapszabályának elfogadása 

esetén – alanyi jogon, az országos sportági szövetségek pedig a Nemzeti Sportszövetség 

közgyűlésének az össztaglétszám kétharmados többségével hozott határozata alapján 

lehetnek tagjai a Nemzeti Sportszövetségnek. 

 



 Lényeges rendelkezése a hatályos Sporttörvénynek, hogy a Nemzeti Sportszövetség a 

nyitott tagság elve szerint működik, az alanyi jogon tag szakszövetségek mellett tagja lehet a 

szakszövetségi kritériumokat nem teljesítő országos sportági szövetség is, amennyiben a 

Nemzeti Sportszövetség közgyűlése kétharmados döntéssel úgy határoz. Ugyanakkor a 

versenysportban az állami támogatáshoz jutásnak nem feltétele a Nemzeti Sportszövetségi 

tagság.  

 

 Az olimpiai sportágak jelentőségét emeli ki az a szabály, amely szerint a Nemzeti 

Sportszövetség elnöksége tagjainak legalább felét az olimpiai sportágakat képviselő tagok 

javaslata alapján kell megválasztani. 

 

 4.2. A Nemzeti Sportszövetség feladatai 
 

 Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek a Nemzeti Sportszövetség feladatai, 

tekintettel arra, hogy a törvény e rendelkezései a többi nemzeti sportszövetség (a Nemzeti 

Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) feladatait is 

megfelelően lefedik. 

 

42. § (3) A Nemzeti Sportszövetség: 

a) képviseli tagjai közös érdekeit az állami szervek, az önkormányzatok, a 

Nemzeti Sporttanács, a MOB, az MPB, a további két nemzeti sportszövetség, a 

sportközalapítványok, illetve más társadalmi szervezetek előtt, 

b) összehangolja tagjai tevékenységét, illetve versenyrendszerét, összeállítja az 

országos összesített versenynaptárt, valamint sportszakmai, gazdasági, jogi és egyéb 

szolgáltatásokat nyújt, és pályázatokat ír ki tagjai részére, 

c) együttműködik a sportigazgatási szervvel, a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-

bal, az MPB-vel és a további két nemzeti sportszövetséggel 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, 

h) együttműködik a sportigazgatási szervvel az állami sportinformációs rendszer 

működtetésében, 

i) szervezi az AGFIS világjátékokon való magyar részvételt, illetve az arra való 

felkészülést. 

 

 A (3) bekezdés a) pontja fontos, más köztestületekre is jellemző feladatot határoz 

meg: ez az érdekképviselet. 

 A b) pontban foglaltak tovább részletezik a Nemzeti Sportszövetség érdekképviseleti, 

továbbá sportszakmai és egyéb, elsősorban szolgáltató feladatait. 

 A c) pontban jelölt feladat az együttműködés törvényi szintű nevesítésével inkább 

„figyelemfelhívó”, orientáló jellegű, a d) pontban leírt kormányzati döntés-előkészítésben 

való összehangolt részvételt, valamint a sport stratégiai kérdéseiről való megalapozott és 

széleskörű szakmai elvi háttér kialakítását, a különböző szakmai elképzelések 

szintetizálásának lehetőségét biztosítja. Nagyban hozzájárulhat a színvonalas, sportágazattal 

összefüggő döntések meghozatalához. 



 A nemzetközi kapcsolattartást biztosítja az e) pontban meghatározott feladat ellátása. 

 Az f) pont lényeges szervezeti, működési, szolgáltató feladat ellátásáról rendelkezik a 

Sport Állandó Választott Bírósággal kapcsolatban. 

 A g) pontban meghatározott feladat kiemelkedő jelentőségű. A színvonalas 

utánpótlás-nevelés biztosítása több szempontból is a sportszféra, és általánosságban a 

társadalom „közügyének” tekinthető. Az utánpótlás-nevelés segíti a sport, mint társadalmilag 

hasznos tevékenység népszerűsítését a fiatalkorú lakosság körében, továbbá fontos 

egészségmegőrző, preventív célokat is szolgál. A sportágazat egésze szempontjából is 

kiemelkedő jelentősége van a megfelelő színvonalú utánpótlás-nevelés biztosításának, mivel 

ez garantálja a jövőben is magyar sportsikerek elérését a versenysport területén és a jövőre 

nézve az állami feladat-ellátás szempontjaira figyelemmel is vizsgálva egyértelműen 

„védhető” közfeladat. A törvény idézett rendelkezésének megfogalmazásába az utánpótlás-

nevelés számos formájának támogatása beilleszthető: a felkészült, utánpótlás korú 

versenyzőkkel foglalkozó sportszakemberek képzése, a témával foglalkozó szakmai 

vitafórumok és konferenciák szervezése, az utánpótlás-sport anyagi eszközökkel történő 

támogatása. 

 A h) pont szerinti feladat végrehajtása igen sokrétű, és kiterjed a sportinformációs 

rendszer több elemére, valamint a rendszer több szintjére. Az együttműködés magában 

foglalhatja a versenyzői kártyákkal (licenszekkel) kapcsolatos adminisztratív, nyilvántartási 

feladatokat, a kártyarendszeren keresztül érvényesíthető és igénybe vehető ún. cafeteria-

rendszer szolgáltatásait, de segítheti a sportinformációs rendszer egyik legfontosabb céljának, 

a sporttevékenységgel összefüggő primer adatkörök (igazolt sportolók száma, 

sportegyesületek száma, adott térség sportinfrastruktúra helyzete, stb.) gyűjtésének, 

rendszerezésének, továbbításának komplex feladatrendszerét egyaránt. 

 Az i) pontban foglalt sportszakmai feladat a nem olimpiai sportágak tekintetében 

kiemelten fontos. 

 

 Az NSSz egyik legfontosabb köztestületi feladatát, az állami sportcélú támogatások 

elosztásában való részvételt a törvény a következők szerint szabályozza: 

 

42. § (4) A Nemzeti Sportszövetség feladatai a sportpolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből nyújtott sportcélú állami 

támogatásokkal összefüggésben – az e törvényben, valamint a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint – a következők: 

a) a Nemzeti Sporttanácsban a tagságát képviselve közreműködik a magyar sport 

állami támogatása elosztási arányaira vonatkozó javaslat kialakításában, 

b) a MOB-bal és a Sportegyesületek Országos Szövetségével közösen javaslatot 

dolgoz ki a versenysport és az utánpótlás-nevelés feladataira, valamint a versenysport és 

az utánpótlás-nevelés pályázati úton történő támogatására szolgáló állami támogatás 

felhasználására, 

c) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatásról. 

 Az állami támogatás általános feltételeit és az egyes támogatási célokhoz kapcsolódó 

felhasználási feltételeket a sportpolitikáért felelős miniszter évente rendeletben állapítja meg.  

 

42. § (5) A Nemzeti Sportszövetség elnöksége tagjainak legalább a felét az 

olimpiai sportágakat képviselő tagok javaslata alapján kell a Nemzeti Sportszövetség 

közgyűlésének megválasztania. 

 A hatályos törvény ezen rendelkezése az olimpiai sportágak dominanciáját, 

érdekérvényesítő képességének erősítését szolgálja a köztestületi döntés-előkészítés során. 

Egyetlen gyakorlati, objektív alapja, hogy az eredményességi alapon megállapított állami 



támogatások egy része tekintetében sportpolitikai megfontolások alapján az olimpiai 

sportágak támogatása nagyobb súllyal esik latba. 

 

 5. A Nemzeti Szabadidősport Szövetség 
 

 A Nemzeti Szabadidősport Szövetséget szintén a 2000-es Sporttörvény hozta létre, a 

szabadidősport és a diák- és főiskolai-egyetemi sport területén működő országos 

sportszövetségek érdekképviseleti ernyőszervezeteként, továbbá a tagsága részére elosztásra 

kerülő állami költségvetési források elosztásának feladataiban való közreműködésre és 

részvételre, nemzetközi képviseleti feladatok ellátására, valamint javaslattételre az állami 

sportirányítás szervei felé jogszabályok alkotására, a sport közép- és hosszú távú stratégiai 

elképzeléseire. 

 

 5.1. A Nemzeti Szabadidősport Szövetség jogállása 
 

43. § (1) A Nemzeti Szabadidősport Szövetség az országos szabadidősport 

szövetségek önkéntes részvételével működő – a közhasznú szervezetekről szóló törvény 

szerinti közhasznú társasági nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedően közhasznú 

szervezetnek minősülő – köztestület, amelyet a sportigazgatási szerv tart nyilván. 

  

 A Sporttörvény a szabadidősport kitüntetett szerepére tekintettel a szabadidősporttal 

foglalkozó szervezetek köztestületbe történő tömörülését is lehetővé tette a Nemzeti 

Szabadidősport Szövetség létrehozásával. A Nemzeti Szabadidősport Szövetség jogállásával 

összefüggésben a Nemzeti Sportszövetségnél fentebb már részletesen kifejtettek megfelelően 

irányadók, mivel a törvény a három új köztestület státuszára nézve azonos szabályokat állapít 

meg. 

 

 5.2. A Nemzeti Szabadidősport Szövetség feladatai 
 

 A Nemzeti Szabadidősport Szövetség a Nemzeti Sportszövetséghez hasonlóan 

elsősorban közfeladatokat lát el, ebből következik a szervezet köztestületi jogállása. A 

feladatok jellege és azok indokoltsága alapvetően megegyezik a Nemzeti Sportszövetségnél 

már részletesen kifejtettekkel. 

 

43. § (2) A Nemzeti Szabadidősport Szövetség: 

a) képviseli a szabadidősport, illetve tagjai közös érdekeit az állami szervek, az 

önkormányzatok, a Nemzeti Sporttanács, a MOB, az MPB, a további két nemzeti 

sportszövetség és más társadalmi szervezetek előtt, 

b) összehangolja tagjai tevékenységét, továbbá sportszakmai, gazdasági, jogi és 

más szolgáltatásokat nyújt, pályázatokat ír ki részükre, 

c) véleményt nyilvánít sportpolitikai kérdésekben, kezdeményezi kormányzati 

intézkedések megtételét, véleményezi a sporttal kapcsolatos jogszabálytervezeteket, 

d) részt vesz a szabadidősporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, 

e) együttműködik a sportigazgatási szervvel, a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-

bal, az MPB-vel és a további két nemzeti sportszövetséggel a magyar sport 

fejlesztésében, 



f) elsősorban tagjai útján segíti az utánpótlás-nevelést. 

 

(3) A Nemzeti Szabadidősport Szövetség feladatai a sportpolitikáért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből a szabadidősportra, a 

diáksportra és a főiskolai-egyetemi sportra nyújtott sportcélú állami támogatásokkal 

összefüggésben – az e törvényben, valamint a külön jogszabályban meghatározottak 

szerint – a következők: 

a) a Nemzeti Sporttanácsban a tagságát képviselve közreműködik a magyar sport 

állami támogatása elosztási arányaira vonatkozó javaslat kialakításában, 

b) a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvánnyal és a Nemzeti Sporttanácsban a 

települési, illetve területi önkormányzatok országos szövetségei, valamint a diáksport és 

a főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei által jelölt képviselőkkel közösen javaslatot 

dolgoz ki a szabadidősport, a diáksport és a főiskolai-egyetemi sport feladataira, 

valamint a szabadidősport, a diáksport és a főiskolai-egyetemi sport pályázati úton 

történő támogatására szolgáló állami támogatás felhasználására, 

c) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatásról. 

 

(4) Az országos szabadidősport szövetségek alanyi jogon tagjai lehetnek a 

Nemzeti Szabadidősport Szövetségnek, ha annak alapszabályát elfogadják. 

 

 6. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 
 

 A Sporttörvény egész rendszerére az integráció elvének lehetőség szerinti kiteljesítése 

jellemző. 

 A törvény az értelmező rendelkezések között meghatározza a fogyatékos sportoló 

fogalmát. A 77. § e) pontja szerint fogyatékos személy: a mozgáskorlátozott, az értelmi 

fogyatékos, a siket, illetve nagyothalló, a szervátültetett, valamint a vak vagy 

gyengénlátó természetes személy, 
 

 6.1. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének jogállása 
 

 A fogyatékos sportolók érdekeinek képviselete, és a fogyatékosok sportjában is 

jelentkező közfeladatok ellátásának igénye miatt a Sporttörvény a fogyatékosok sportja 

területén külön köztestületet hozott létre a következők szerint. 

 

 44. § (1) A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége a fogyatékosok sportja 

területén működő országos sportszövetségek önkéntes részvételével működő – a 

közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú társasági nyilvántartásba 

vétel nélkül kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő – köztestület, amelyet a 

sportigazgatási szerv tart nyilván. 
  

 A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének tagságával kapcsolatban ki kell emelni a 

következőket. A 2000-es Sporttörvény által létrehozott ezen köztestület esetén eredetileg nem 

érvényesült az önkéntes társulás elve, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége zárt tagsági 

elv alapján alakult meg. Az alapító tagok a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, a Magyar 

Siketek Sportszövetsége, a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 

Érdekvédelmi Szövetsége, valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság voltak. Ezt a 



rendelkezést a hatályos törvény annyiban „finomította”, hogy a többi sportköztestülethez 

hasonlóan a nyitott tagság elvét hirdette meg a FONESZ esetén is, tehát a szervezethez 

bármely, a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő, a fogyatékosok sportja területén 

működő országos sportszövetség csatlakozhat, illetve tagfelvételi kérelmet nyújthat be. 

 

 A 2000-es Sporttörvény garanciális, pozitív diszkriminációs rendelkezésként a 

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége jogállásával kapcsolatban további – a másik kettő 

nemzeti sportszövetséghez képest – eltérő szabályokat is megállapított, amely szerint 

biztosította, hogy a FONESZ a törvény alapján alanyi jogon tagja legyen a Nemzeti 

Sportszövetségnek és a Nemzeti Szabadidősport Szövetségnek, amelyek közgyűlésein egy-

egy szavazattal rendelkezik. Sőt a korábbi törvény azt is biztosította, hogy mindkét szervezet 

elnökségébe legalább egy-egy, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége által jelölt tagot kell 

választani. 

 

 6.2. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének feladatairól 
 

 Az alábbiakban meghatározott feladatok, mint közfeladatok teljesen hasonló képet 

mutatnak a már bemutatott két nemzeti sportszövetség feladataihoz. 

 

 44. § (2) A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége: 

a) képviseli az állami szervek, az önkormányzatok, a Nemzeti Sporttanács, a 

további két nemzeti sportszövetség, a sportközalapítványok és más társadalmi 

szervezetek előtt a fogyatékosok sportjának érdekeit, 

b) összehangolja tagjai tevékenységét, továbbá sportszakmai, gazdasági, jogi és 

más szolgáltatásokat 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 sportolóknak a speciális világjátékokon való részvételét, 

f) együttműködik a sportigazgatási szervvel, a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-

bal, az MPB-vel és a további két nemzeti sportszövetséggel a magyar sport fejlesztése 

érdekében. 

 

(3) A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége feladatai a sportpolitikáért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből a fogyatékosok sportjára 

nyújtott sportcélú állami támogatásokkal összefüggésben – az e törvény és a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint – a következők: 

a) a Nemzeti Sporttanácsban a tagságát képviselve közreműködik a magyar sport 

állami támogatása elosztási arányaira vonatkozó javaslat kialakításában, 

b) az MPB-vel és a Nemzeti Sporttanácsban a települési, illetve területi 

önkormányzatok országos szövetségei által jelölt képviselővel közösen javaslatot dolgoz 

ki a fogyatékosok sportja feladataira, valamint a fogyatékosok sportja pályázati úton 

történő támogatására szolgáló állami támogatás felhasználására, 

c) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatásról. 

 

(4) A fogyatékosok országos sportszövetségei alanyi jogon lehetnek tagjai a 

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének, ha annak alapszabályát elfogadják. 

 



 7. A nemzeti sportszövetségekre vonatkozó közös rendelkezések 
 

A Sporttörvény a Nemzeti Sportszövetséget, a Nemzeti Szabadidősport Szövetséget, 

valamint a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségét összefoglaló néven nemzeti 

sportszövetségeknek nevezi. A törvénynek a következőkben bemutatott rendelkezései azokat a 

közös szabályokat tartalmazzák, amelyek hatálya mindhárom szervezetre egységesen 

kiterjednek. A közös szabályozás kiterjed a gazdálkodással, a szervezeti felépítéssel, valamint 

a törvényességi felügyelettel kapcsolatos kérdésekre. 

 

 A nemzeti sportszövetségek köztestületek, így a Ptk., illetve az Et. alapján 

törvényességi felügyeletüket az ügyészség látja el.  

 

 A törvény meghatározza a nemzeti sportszövetségek közgyűléseinek kizárólagos 

hatáskörét, amelyet az alapszabály bővíthet, ugyanakkor ezeket a hatásköröket nem telepítheti 

a köztestület más szervezeti egységének (pl. az elnökség) hatáskörébe. Kötelező szerve a 

nemzeti sportszövetségeknek az elnökség és az ellenőrző testület, az állami támogatások 

elosztásával összefüggő feladatkörük miatt a nemzeti sportszövetségeknél kötelezően 

könyvvizsgáló is tevékenykedik.  

 

45. § (1) A Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség és a 

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (együtt: nemzeti sportszövetségek) legfelsőbb 

szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. 

 A szabállyal kapcsolatban ki kell emelni a következőket. A közgyűlés a nemzeti 

sportszövetségeket alkotó tagszervezetek képviseleti joggal rendelkező természetes 

személyeiből álló testület. A képviseleti jogosultság kérdését az egyesülési jogról szóló 

törvény szabályai rendezik. E szerint a képviseleti joggal a tagszervezet közgyűlése által 

megválasztott ügyintéző-képviseleti szerv bíróság által nyilvántartásba bejegyzett tagja élhet. 

(A képviseleti jogosultság szólhat kizárólag a nemzeti sportszövetségben való képviseletre 

is). Az egyesülési jogról szóló törvény értelmében azonban a nemzeti sportszövetség 

tagszervezetét képviselő természetes személy a képviseleti jog ellátására harmadik 

személynek eseti jelleggel írásbeli meghatalmazást adhat. 

 

(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a) az alapszabály megállapítása és módosítása, az alapszabály megállapítása 

(elfogadása) és módosítása az önkormányzati elven alapuló, demokratikus működés egyik 

legfontosabb garanciája. A nemzeti sportszövetségek alapszabálya a törvény rendelkezései 

után a sportszövetség működésének alapjait jelentő legfontosabb szabályrendszer. Az 

alapszabályban kell rögzíteni a nemzeti sportszövetséget alkotó tagság közös céljait, a 

szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működésének kereteit, illetve elő kell 

segíteni a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. 

b) az elnök, valamint az elnökség többi tagjának, az ellenőrző testület elnökének 

és többi tagjának megválasztása, illetve visszahívása, tehát döntés a legfontosabb, a 

nemzeti sportszövetségek napi működését alapvetően meghatározó személyi kérdésekben. 

 c) a nemzeti sportszövetség rendelkezésére bocsátott állami támogatás és a 

megszerzett saját bevételek felhasználásáról, továbbá a nemzeti sportszövetség által 

kiírandó pályázatok céljáról és tartalmáról szóló döntés, az idézett szabály garanciális 

jellegű, mivel a nemzeti sportszövetségek „ernyőszervezetként” való működésének egyik 

legfontosabb jogosítványát, az állami támogatások szétosztásának koordinálását a legfelsőbb 



szerv hatáskörébe utalja. Ezzel elkerülhetővé válik az, hogy a támogatások szétosztása során 

egyes tagszervezeteket esetleg hátrányos megkülönböztetés érje. 

 d) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi 

pénzügyi és szakmai terv, illetve a közhasznúsági jelentés elfogadása, a nemzeti 

sportszövetségek szervezeti rendjével összefüggő garanciális jellegű szabály a gazdálkodással 

összefüggő alapvető döntések elfogadásának kizárólagos közgyűlési hatáskörbe való utalása 

is. A szabály alapján a nemzeti sportszövetség következő évi költségvetését megalapozó 

pénzügyi és szakmai terv elfogadása szintén a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

 e) minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal - ez a rendelkezés a nemzeti sportszövetségek önkormányzatiságára és 

autonómiájára tekintettel biztosítja, hogy az alapszabály más olyan rendelkezéseket is a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utaljon, amelyet a tagság fontosnak tart, és amiről a 

törvény egyébként nem rendelkezik. 

 

(3) A nemzeti sportszövetségek közgyűlésein tanácskozási joggal részt vehet a 

sportpolitikáért felelős miniszter, a Nemzeti Sporttanács elnöke, a MOB, az MPB, 

valamint a további két nemzeti sportszövetség elnökei. 

(4) A nemzeti sportszövetségek törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. 

 

 Amint arról fentebb szó volt a Sporttörvény szerint a nemzeti sportszövetségek 

tekintetében is háttérjogszabályként alkalmazni kell az egyesülési jogról szóló törvény 

rendelkezéseit. A felsorolt szervezetek esetében a törvényességi felügyelet kapcsán említést 

kell tenni egy másik fontos kapcsolódó intézményről, a felügyelő biztos jogintézményéről. A 

felsorolt szervezetek valamely szervének ellenőrzésére a bíróság felügyelő biztost rendelhet 

ki, ha a működés törvényessége másként nem biztosítható. 

 

45. § (5) A nemzeti sportszövetségek jogosultak a Magyar Köztársaság címerének 

és zászlójának használatára. 

 

 A törvény következő szakasza a nemzeti sportszövetségek szervezeti rendjének, 

működésének és gazdálkodásának legalapvetőbb szabályait határozza meg, amelyekről a 

korábbiakban a köztestületek során már részletesen szó volt. 

 

46. § (1) A nemzeti sportszövetségek ügyintéző-képviselő szerve az elnökség, 

amelynek tagja büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet. A nemzeti 

sportszövetségek elnökségének tagja nem lehet állami vezető. 

(2) A nemzeti sportszövetségek gazdálkodását az ellenőrző testület mellett a 

közgyűlés által választott könyvvizsgáló is ellenőrzi. Az ellenőrző testület, illetve a 

könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a közgyűlés a számvitelről szóló törvény 

szerinti beszámolóról, illetve a közhasznúsági jelentésről nem dönthet. 

(3) Az állam évente – egymástól elkülönítve – hozzájárul a három nemzeti 

sportszövetség működési kiadásaihoz. A nemzeti sportszövetségek emellett a tagdíjból és 

a tagok által nyújtott más hozzájárulásokból, szponzori és egyéb bevételekből 

gazdálkodnak. 

(4) A nemzeti sportszövetségek működésének részletes szabályait e törvény, 

valamint az egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a közgyűlés által 

elfogadott alapszabály határozza meg. 

 

 

X. A Sport Állandó Választottbíróság 



 

 1. A Sport Állandó Választottbíróságról általában 
 

 A Sporttörvény a Sport Állandó Választottbíróság felállításával új, a felek között 

felmerült jogviták elintézését szolgáló jogintézményt vezetett be a hazai sportjog rendszerébe. 

Ez a szervezet, mint azt a neve is mutatja a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. 

törvény rendelkezései szerint működő, speciálisan a sportszférában felmerülő vitás kérdések 

rendezésére életre hívott fórum.  

 A Sport Állandó Választottbíróság a felek kölcsönös alávetési nyilatkozata alapján 

működik. A kölcsönös alávetési nyilatkozatot a választottbíráskodásról szóló törvény szerint 

a feleknek választottbírósági szerződésben kell kikötniük. Ez a választottbírósági szerződés a 

felek szabad megállapodásának a tárgya, amely szerint meghatározott, akár szerződéses, akár 

szerződésen kívüli jogviszonyukból keletkezett vagy keletkező vitájukat választottbíróság elé 

terjesztik. A választottbírósági szerződés más szerződés részeként vagy önálló szerződésként 

egyaránt megköthető. A választottbírósági szerződést írásba kell foglalni. 

 

 2. A Sport Állandó Választottbíróság hatásköréről 
 

 A Sport Állandó Választottbíróság hatásköre két alapvető, de egymástól eltérő jellegű 

ügycsoportra terjed ki. Az egyik ügycsoportot a törvény a következők szerint határozza meg:  

 

47. § (1) A Sport Állandó Választottbíróság az e törvényben megállapított 

eltérésekkel a választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el – a felek 

kölcsönös alávetési nyilatkozata alapján egyezség létrehozására törekedve – az alábbi 

sporttal kapcsolatos ügyekben: 

a) a sportszövetségek és tagjaik, illetve a tagok egymás közötti – a 

sportszövetségekhez kötődő tevékenységük körében keletkezett – sporttal kapcsolatos 

jogvitákban, 

b) a sportszövetségek, illetve a sportolók és a sportszakemberek közötti sporttal 

kapcsolatos jogvitákban, 

c) a sportszervezetek, illetve a sportolók és a sportszakemberek közötti sporttal 

kapcsolatos jogvitákban. 

 

 A másik nagy ügycsoportot a következő bekezdés határozza meg az alábbiak szerint: 

 

(2) A Sport Állandó Választottbíróság az érintett sportoló, sportszakember, 

sportszervezet, valamint sportszövetség kérelmére eljárhat a versenyengedély kiadására 

és visszavonására vonatkozó, igazolási és átigazolási, továbbá sportfegyelmi, valamint az 

indulási joggal kapcsolatos ügyekben is, ha ezekben a 3. § (6) bekezdése, a 14. § (2) 

bekezdése, illetve a 33. § (4) bekezdése alapján bírósági eljárásnak van helye. 

  

 Mivel a Sporttörvény hatálya alá tartozó sport választottbírósági ügyekben a törvény 

még rövidebb eljárási határidőket állapít meg, mint a „hagyományos” választottbírósági 

ügyekben, és meghatározza a Választottbíróság által hozható érdemi döntések körét is, ezért 

indokolt az eltérésre való utalás konkrét lehetővé tétele a Sporttörvényben az alábbi szabályok 

[(3)-(5) bekezdések] alkalmazásával:  

 



(3) A (2) bekezdésben meghatározott ügyekben a választottbíráskodásról szóló 

törvény rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha e törvény – a felek 

kölcsönös alávetési nyilatkozata kivételével – eltérően nem rendelkezik. 

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben a Sport Állandó 

Választottbíróság a választottbírósági tanács (egyesbíró) megválasztásától számított 30 

napon belül köteles tárgyalást tartani, és a tárgyalás befejezésétől számított 15 napon 

belül az ügyet döntéshozatallal befejezni. 

(5) A (2) bekezdésben meghatározott ügyekben az eljáró választottbírót vagy a 

háromtagú tanácsot a Sport Állandó Választottbíróság elnökének a kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül ki kell jelölnie. A Sport Állandó Választottbíróság 

a választottbíró vagy a választottbírói tanács kijelölésétől számított 15 napon belül 

köteles tárgyalást tartani, és a tárgyalás befejezésétől számított 15 napon belül: 

a) a kérelemnek helyt adva a sportszövetség határozatát, vagy hatályon kívül 

helyezni (új eljárásra való utasítással vagy anélkül), vagy megváltoztatni, illetve 

b) a kérelmet elutasítani. 

 

 3. A Sport Állandó Választottbíróság szervezetéről és eljárásáról 
 

 A Sporttörvény által létrehozott Sport Állandó Választottbíróság, mint azt az 

elnevezése is mutatja ún. állandó választottbíróság. Ennek azért van jelentősége, mert így a 

szervezet folyamatosan működik. A Sport Állandó Választottbíróságot alapító okirat hozza 

létre, amiben a törvényben foglaltakra tekintettel rendelkezni kell a választottbíróság 

szervezetéről és eljárási szabályairól. 

 

 47. § (6) A Sport Állandó Választottbíróság a Nemzeti Sportszövetség keretén 

belül működik. Elnökét és legalább 15 tagját a Nemzeti Sportszövetség elnöksége négy 

évre választja meg a jogi szakvizsgával és legalább öt év joggyakorlattal rendelkező, a 

sport területén tapasztalatokkal rendelkező jogászok közül. A Sport Állandó 

Választottbíróság két tagját az elnökség a MOB javaslatára választja meg. 
 

 (7) A Sport Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatát maga állapítja meg. A 

szabályzat hatálybalépéséhez a Nemzeti Sportszövetség elnökségének – az igazságügyért 

felelős miniszter véleménye alapján hozott – előzetes jóváhagyása szükséges. 
 

A választottbíróság tagjai mandátumának ideje az olimpiai ciklusokhoz igazodik. A 

választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezései közül ki kell emelni azt az ide kapcsolódó 

szabályt, amely szerint a több bíróból álló választottbíróság - ha a felek másképpen nem 

állapodtak meg - szótöbbséggel hozza meg határozatát. Többségi álláspont hiányában a 

választottbírósági tanács elnöke dönt. 

 Ki kell emelni azt is, hogy a választottbíróság döntésének a felek között abszolút 

kötőereje van. Ez azt jelenti, hogy a választottbíróság döntését a feleknek kötelező 

elfogadniuk, az ellen más fórumhoz érvényesen nem fordulhatnak. 

 

 

XI. A sportközalapítványok 
 



 1. A sportközalapítványokról általában 
 

 A Sporttörvényben szereplő sportközalapítványok, mint azt elnevezésük is mutatja 

elsősorban a sport támogatását anyagi eszközökkel segítő jogi személyiségű szervezetek. A 

közalapítványokra vonatkozó általános szabályokat korábban a Ptk. határozta meg. A 

közalapítványokra vonatozó 74/G. §-t viszont a 2006. évi LXV. törvény „az államháztartási 

rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának hatékonyabbá tétele” indokával 

hatályon kívül helyzete. A hivatkozott törvény hatályba lépése előtt már működő 

közalapítványok ugyanakkor a törvény szabályai szerint tovább működhetnek.  

 

 A közalapítvány az alapítvány speciális fajtája, mivel azt – többek között – az 

Országgyűlés vagy a Kormány hozta létre valamely közfeladat ellátására. A 

sportközalapítványok esetében ez a közfeladat a nonprofit sportszféra támogatását jelenti. 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a közalapítvány is egy tartós, közérdekű cél szolgálatára 

lekötött, jogi személy „vagyontömeg”. A sportközalapítványokra is vonatkozó további közös 

szabály, hogy azokat bírósági nyilvántartásba kell venni, és gazdálkodásuk törvényességét és 

célszerűségét az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

 

 2. A sportközalapítványok rendszere a Sporttörvényben 
 

48. § (1) A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány és a Mező Ferenc 

Sportközalapítvány (a továbbiakban együtt: sportközalapítványok) a sport állami 

támogatási rendszerében az e törvényben és az alapító okirataikban meghatározott 

feladatokat látják el. 

(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, valamint iskolai sportköröknek. Működési kiadásai nem 

haladhatják meg évente a központi költségvetésből folyósított támogatás öt százalékát. 

(3) A Mező Ferenc Sportközalapítvány gondoskodik a nyugdíjas olimpiai és 

világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő sporteredmények 

elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi 

megbecsüléséről. 

 

 A sportközalapítványok rendszerében a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány, 

valamint a Mező Ferenc Sportközalapítvány elsősorban a sport állami támogatási 

rendszerével összefüggő feladatokat látnak el. A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány fő 

feladata a Gerevich Aladár sportösztöndíj-rendszer működtetése, további feladatai a 

sportiskola-rendszer működtetésében, fejlesztésében való hozzájárulás és a szabadidősport 

pályázati keretek között történő támogatása. A Mező Ferenc Sportközalapítvány pedig 

nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, ezek özvegyei, valamint a jelentős 

sportsikerek elérésében közreműködő sportszakemberek támogatását tekinti fő céljának. 

 

(4) A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriuma kilenc tagból áll, a 

tagok öt évre kapnak megbízást. A kuratórium két tagját a MOB, egy tagját a Nemzeti 

Sportszövetség, egy tagját a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, egy tagját a 



Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, egy tagját az MPB, egy tagját a 

Sportegyesületek Országos Szövetsége, két tagját a sportpolitikáért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, akik közül egy főre a 

diáksport és a főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei tesznek javaslatot. A Mező 

Ferenc Sportközalapítvány kuratóriuma kilenc tagból áll, a tagok öt évre kapnak 

megbízást. A kuratórium tagjait a sportigazgatási szerv vezetőjének a miniszter útján 

tett javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. A sportközalapítványok kuratóriumának 

tagja csak büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, továbbá nem lehet állami vezető. 

 

 A közalapítványok kuratóriuma az alapító által a közalapítvány céljára rendelet 

vagyon kezelésére feljogosított ügyintéző-képviselő szervezet. Mivel a közalapítványoknak 

nincsen tagsága, ezért a kuratórium gyakorlatilag a közgyűlést helyettesíti, gyakorolja annak 

jogait. 

 

(5) A sportközalapítványok kuratóriumainak tevékenységét az Országgyűlés 

sportügyekkel foglalkozó bizottsága által megválasztott 3-3 személyből álló felügyelő 

bizottság ellenőrzi, akiknek megbízási ideje öt év. 

 

 A felügyelő bizottságokkal kapcsolatban megfogalmazott rendelkezés több 

szempontból is garanciális jelentőségű. A felügyelő bizottságok működésének időtartama 

megegyezik a kuratóriumok működésének időtartamával. Emellett a felügyelő bizottságok 

megbízatásának ideje a törvény szerint öt év, ami a kormányzati ciklusokon átívelő, 

biztonságos működést garantálja. A sportközalapítványok felügyelő bizottságainak tagjait 

egy, az alapítótól független, szakmapolitikai szerv, az Országgyűlés Sport és turisztikai 

bizottsága választja meg. 

 

(6) A sportközalapítványok szervezeti és működési szabályzatát az alapító okirat 

alapján a kuratóriumok állapítják meg. 

 

 

XII. Az állami szervezetrendszer sporttal kapcsolatos feladatai 
 

 1. A sport helye az állami feladatvállalás rendszerében 
 

 A hatályos Sportörvény célja – a korábbi, 2000-es törvényhez hasonlóan – az állami 

szervezetrendszer részére megállapított feladatok világos elkülönítésével és szabályozásával 

az, hogy a sportágazat szervezeti felépítésében és szabályozásában a korábbi, sokszor 

követhetetlen feladatmegosztást egy áttekinthető rendszer váltsa fel.  

 

 Mint arról a korábbiakban már szó volt, az Alkotmány 70/D. §-a garantálja a lehető 

legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot. E jog érvényesülését a Magyar 

Köztársaság – többek között – a rendszeres testedzés biztosításával garantálja. Az Alkotmány 

8. §-ának (1) bekezdése szerint az alapvető jogok tiszteletben tartása és védelme az állam 

elsőrendű kötelezettsége. Az alapjogok tiszteletben tartása azt is jelenti, hogy azok 

érvényesülését az államnak pozitív cselekvéssel is elő kell segítenie. 

 



 A rendszeres testedzés, vagyis a sporttevékenység támogatása tehát a fentiekből 

következően egyrészt jogalkotási kötelezettséget jelent (ennek eredménye a Sporttörvény és 

végrehajtási rendeletei), másrészt igazgatási-szervezési tevékenységet kíván meg az államtól. 

A sporttevékenység elősegítése és biztosítása tehát – többek között - állami feladat, így 

egyben közfeladat is, ebből következően államháztartási alrendszerekből – elsősorban 

központi költségvetésből történő – finanszírozást is feltételez. Ezen közfeladatot az állam 

elláthatja az államigazgatási szervezetrendszer keretein belül (az alább ismertetésre kerülő 

törvényi rendelkezések alapján), vagy az adott közfeladat ellátását önkormányzati elven 

működő köztestületekre ruházhatja (erről már szó volt a nemzeti sportszövetségek 

bemutatásánál). A Sporttörvény az elmondottak alapján egységes szabályozást valósított meg, 

amivel átlátható és világos feladatokat határoz meg az állami intézmények részére is a 

következők szerint. 

 

 2. Az állam sporttal kapcsolatos feladatai 
 

 49. § A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam: 

 a) meghatározza a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának 

jogszabályi feltételeit, - ez a rendelkezés a sporttal összefüggő jogszabályok és ún. állami 

irányítás egyéb jogi eszközei (jellemzően sporttárgyú OGY határozat, illetve Korm. határozat) 

meghozatalának jogát és kötelezettségét jelenti; 

 b) gondoskodik – a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a 

mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá 

közreműködik ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási 

kollégiumokban, - (az iskolai sportkör, az iskolában működő diáksport egyesület, a 

testnevelésórák – kötelező, nem kötelező tanórai foglalkozások -, délutáni sportfoglalkozások 

biztosításával), a közoktatási törvény szerint továbbá az általános iskola első-negyedik 

évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást. A mindennapos testmozgás a helyi 

tantervben meghatározott legalább heti három testnevelési óra és a játékos testmozgás 

keretében valósul meg. Az általános iskola első-negyedik évfolyamain minden olyan tanítási 

napon, az iskolaotthonos nevelés és oktatás esetén minden olyan délelőtti tanítási időszakban, 

amelyben nincs testnevelési óra, meg kell szervezni a - tanuló életkorához és fejlettségéhez 

igazodó - játékos, egészségfejlesztő testmozgást. A játékos, egészségfejlesztő testmozgás 

ideje naponként legalább harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás 

keretében is meg lehet tartani. A játékos, egészségfejlesztő testmozgást a tanítási órák 

részeként és szükség szerint legfeljebb egy óraközi szünet ideje legfeljebb ötven százalékának 

felhasználásával lehet megszervezni; 

 c) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtését, - elsősorban a szabadidősport-események pályázati úton történő támogatási 

programjaival és egyedi támogatási projektekkel, szemléletformáló, egészségtudatos 

kampányok támogatásával; 

 d) részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a 

főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja finanszírozásában, 

 e) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és 

a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok 

sportját, 

 f) korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a 

doppingtilalom betartását, - ezt a feladatot a törvényben foglalt általános doppingtilalom 

előírásával és az ennek betartásához szükséges jogi, szervezeti és szakmai intézményrendszer 

fenntartásával, működtetésével látja el; 



 g) ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését, - kedvező kamatozású 

hitelfelvételi lehetőségek konstrukciójának kialakításával, kamattámogatásos 

konstrukciókkal, a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló (ún. PPP) 

konstrukciókkal, stb.; 

 h) a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget 

biztosító egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására 

alkalmas létesítményeket hoz létre, - például az állam által támogatott stadionrekonstrukció 

programjának támogatásán keresztül; 

 i) gondoskodik a kincstári vagyon részét képező, valamint az állam vállalkozói 

vagyonába tartozó sportlétesítmények fenntartásától és rendeltetésszerű hasznosításától, 

 j) támogatja a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, 

karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését, 

 k) gondoskodik a sportrendezvényeken a közbiztonságról, hozzájárul a 

sportrendezvények biztonságos lebonyolításához, - az anti-huliganizmus elleni küzdelmet a 

törvény külön fejezetben szabályozza; 

 l) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, 

 m) támogatja az olimpiai mozgalmat, a Magyar Köztársaság sportolóinak, 

sportszervezeteinek részvételét az olimpiákon és más, kiemelkedő jelentőségű 

nemzetközi sportversenyeken, ideértve a speciális világjátékokat, valamint a 

fogyatékosok más kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyeit is, 

 n) támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos 

tevékenységet, elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, 

 o) fenntartja a sportegészségügy állami intézményeit és országos hálózatát, 

támogatja a sportorvosi tevékenységet, 

 p) működteti az állami sportinformációs rendszert, 

 q) támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést. 
 

 3. Az Országgyűlés feladatai és a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 
 

50. § (1) Az Országgyűlés megalkotja a sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit meghatározó törvényeket, illetve határozatokat, és folyamatosan ellenőrzi 

azok végrehajtását. 

Ez a rendelkezés a Parlament, mint legfontosabb hatalmi ág feladatait nevesíti, 

kiemelve annak egyedüli és kizárólagos törvényhozási jogát. Az Országgyűlés határozatai 

pedig jelenthetik például alapvető sportkoncepciók meghatározását és elfogadását.  

 

Ez utóbbi körben szólni kell arról, hogy az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján 

340 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellet, tartózkodás nélkül elfogadta a Kormány által 

előterjesztett Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiát. A magyar sport rövid és középtávú 

céljait, fejlesztési elképzeléseit és az ezek eléréséhez szükséges eszközöket átfogóan 

tartalmazó dokumentum legfontosabb megállapításai az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

 

„A Sportstratégia a hazai sport helyzetének elemzése, a sporttársadalom és a 

sportigazgatás jövőképe, valamint az állami feladatvállalás újragondolása alapján részletezi a 

sportpolitika hosszú távú társadalmi céljait, az ezek megvalósításához teljesítendő operatív 

célokat a sport egyes területein, valamint az ezek eléréséhez vezető lépéseket. 

 



Megfogalmazott célkitűzése, hogy hazánk sportnemzet státuszát megőrizve sportoló 

nemzetté is váljon: a nemzetközi szinten kiemelkedő élsport megőrzése mellett a társadalom 

jóval szélesebb rétegeit kell bevonni a sportba annak érdekében, hogy a társadalom ki tudja 

aknázni a sportolás nyújtotta előnyöket, és így a testedzés a hétköznapok természetes részévé 

és a szabadidő eltöltésének tartalmas formájává váljon. A sportolás kiemelkedően hozzájárul 

a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához, és sajátos funkciói révén 

eszköz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi kapcsolatok fejlesztéséhez, a 

népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, az esélyegyenlőséghez, a nemzeti értékek 

és az önbecsülés erősítéséhez. A versenysport sikeressége, különösen az olimpiai 

eredményesség fenntartása és megfelelő ápolása erősíti a nemzeti önbecsülésünket, hiszen 

megfelelő példaképeket állíthat a társadalom elé, valamint igényes szórakozási lehetőséget 

nyújthat. Mindemellett a sportpiac működéséhez szükséges mechanizmusok szisztematikus 

felépítése is kiemelt célkitűzés. 

 

A Nemzeti Sportstratégia megvalósítása várhatóan jelentősen hozzájárul a gazdaság 

versenyképességének növeléséhez: a fizikai aktivitásba fektetett 1 dollár ugyanis 3,2 dolláros 

megtakarítást jelent az egészségügyi kiadások terén. Javul a munkaerő foglalkoztathatósága, 

valamint az „emberi tőke” minősége: az életvezetési és problémamegoldó képesség javulása, 

a tanulási és koncentrációs, valamint a munkabíró képesség javulásának köszönhetően a 

produktivitás növekedése. Továbbá csökken a betegszabadságon töltött napok száma, így 

társadalombiztosítási megtakarításhoz is vezet. A finanszírozásra vonatkozó koncepcióban 

pedig megjelennek – a többletforrás-bevonás lehetőségének módjain túl –  a jelenlegi források 

hatékonyabb felhasználására vonatkozó szakmai elképzelések. A stratégiában 

megfogalmazott átlátható, hatékony, ellenőrizhető finanszírozási rendszer egyrészt 

megteremti a forrásbevonás bővítésének lehetőségét a magánszféra élénkítésével, illetve 

európai uniós forrásokból, valamint hatékonyabb forrásfelhasználást biztosít.  

 

Egyéb közvetett gazdasági hatások is mutatkoznak, pl. a kereslet ösztönzésével 

serkenti a kínálatot, a vállalkozásokat, vagy az egészségbiztosítási pénztárak forgalma is 

bővülhet. Mindez közvetve állami bevételeket is generál.  

 

A Stratégiában megjelölt kiemelt állami feladatok összefoglalása:  

 

Az iskolai testnevelés és diáksport stratégiai céljainak megvalósítására a kiemelt 

állami feladatok: az infrastrukturális feltételek megteremtésének támogatása, a mindennapos 

elegendő testedzés megvalósítása a heti kétszeri délutáni sportfoglalkozások pályázatok útján 

történő támogatásával a valódi résztvevő létszám alapján, lépcsőzetes bevezetésben, a 

testnevelés tantárgy tartalmi és tematikai megreformálásának támogatása, a szakemberképzés 

modernizálásának ösztönzése, valamint a diákolimpia megújulásának támogatása. 

 

A szabadidős célú sport területén kitűzött célok elérése érdekében kiemelt állami 

feladatok: katalizátor szerep a folyamatok beindításához, a keresletnövelés támogatása 

indirekt gazdasági ösztönzőkkel (pl.: üdülési csekk sporttal kapcsolatos felhasználási körének 

további fejlesztése, bővítése), a szemléletváltás ösztönzése direkt és indirekt kommunikációs 

eszközökkel, a minőségbiztosítások rendszerének kidolgozása, az infrastrukturális feltételek 

megteremtésének támogatása. 

 

A versenysport területén kiemelt állami feladat: a kiszámítható és tervezhető 

támogatási rendhez elengedhetetlen sportágfejlesztési tervek elkészíttetése, célzott 

sportágtámogatás társadalmilag mérhető, objektív értékek alapján, az infrastrukturális 



feltételek megteremtése, az egységes utánpótlás-nevelési rendszer működtetése, összhangban 

a versenysport céljaival példaképek állítása a tisztességes munka és a tiszta eszközökkel elért 

eredmények jutalmazásával. 

 

Kiemelt állami feladatok a sport feltételrendszerének fejlesztésére vonatkozóan: 
sportot és sportolást ösztönző gazdasági és jogi környezet megteremtése, a Stratégiával 

összhangban lévő sporttörvény megalkotása. Racionális és hatékony létesítményfejlesztési 

politika megvalósítása. Egyszerűsített szervezeti struktúra kialakításának támogatása. 

Kiszámítható, átlátható és ellenőrizhető finanszírozási rendszer kialakítása. Forrásbevonás 

lehetősége céljából EU pályázatfigyelés és információtovábbítás a sportszféra számára. A 

szakemberképzési rendszer reformjának támogatása. A társadalom és a gyakorlat számára 

releváns, széles alkalmazhatóságot lehetővé tevő kutatások támogatása egy sporttudományi 

intézkedési terv alapján. Működő, felhasználóbarát Nemzeti Sportinformációs Rendszer 

megalkotása. Következetes, koncepcionális kommunikáció megvalósítása. Világversenyek 

rendezésének támogatása racionális döntéshozatallal. 

 

A hosszú távú stratégiai terv – amelynek során tekintettel kell lenni az Európai Unió 

tervezési fázisára – elsősorban a kiszámíthatóságot szolgálja. Elérendő tehát a sportpolitika 

kialakításában a nemzeti egység, a mindenkori kormány és az ellenzék együttműködése, 

kormányzati cikluson túlmutató stratégia kialakításával.” 

 

 4. A Kormány sporttal kapcsolatos feladatai 
 

 A Sporttörvény tételesen meghatározza a Kormánynak a sportágazatot érintő feladatait 

az alábbiak szerint. 

50. § (2) A Kormány kialakítja a hosszú távú sportstratégiát, fejlesztési tervet, és 

ennek alapján javaslatot tesz az Országgyűlésnek a sporttal kapcsolatos törvények, 

határozatok megalkotására, egyéb döntések meghozatalára. A rendelkezés szerint a 

Kormány csak az Országgyűlés hatáskörébe tartozó szabályozási koncepciókat terjeszti a 

Parlament elé. A Kormány azonban a saját hatáskörében is érdemben döntésre jogosult szerv 

a követezők szerint. 

 

 (3) A Kormány az Országgyűlés döntései alapján: 

a) a költségvetésről szóló törvénnyel összhangban – figyelemmel a környezet- és 

természetvédelem érdekeire – meghatározza a sport állami támogatásának alapvető 

célkitűzéseit, rendszerét, módszereit, 

b) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, ideértve a 

sporttal kapcsolatos feladatokat ellátó nemzetközi szervezetek munkájában való 

részvételt. Előkészíti és megköti a sporttal kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó 

nemzetközi szerződéseket, valamint a miniszter javaslata alapján a nemzetközi 

sportszervezetek által megkívánt garanciát vállal a kiemelt nemzetközi 

sportrendezvények (olimpia, speciális világjátékok, világbajnokság, Európa-bajnokság) 

magyarországi megrendezéséhez. 

c) 

 

 5. A sportért felelős miniszter és a sportigazgatási szerv vezetőjének feladatai 
 



 51. § (1) A sport irányításával, szabályozásával és ellenőrzésével kapcsolatos, e 

törvényben és külön jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásáról a miniszter – 

a (3) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel – a sportigazgatási szerv útján 

gondoskodik. 

(2) A sportigazgatási szerv: 

a) előkészíti a sporttal kapcsolatos kormányzati döntéseket, 

b) az 56. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel ellátja a sportcélú 

központi állami pénzeszközök elosztásával kapcsolatos, e törvényben és külön 

jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározza a pénzeszközök elosztásának 

részletes előírásait, ellenőrzi a pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a 

jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről, 

c) gondoskodik a sporttal kapcsolatos kormányzati döntések végrehajtásáról, 

d) szakmai támogatást nyújt a helyi önkormányzatok sporttal összefüggő 

feladatainak ellátásához, 

e) együttműködik az Országos Területfejlesztési Tanáccsal, a regionális fejlesztési 

tanácsokkal, a megyei területfejlesztési tanácsokkal, illetve a térségi fejlesztési 

tanácsokkal, 

f) együttműködik a Nemzeti Sporttanáccsal, a MOB-bal, az MPB-vel és a nemzeti 

sportszövetségekkel, valamint kapcsolatot tart a sportközalapítványokkal és a sport 

területén működő érdekképviseleti szervekkel, 

g) 

h) gyakorolja az e törvényben, valamint külön jogszabályokban meghatározott 

hatósági jogköröket, 

i) programokat dolgoz ki a szabadidő-, a gyermek- és ifjúsági sportnak, a nők és a 

családok sportjának, a fogyatékosok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok sportjának, a köz- és felsőoktatás sportjának, valamint a sportpiac 

fejlődésének a támogatására, e programokban biztosítja az esélyegyenlőséget, a 

programok kidolgozását a népegészségügyi érdekek hatékony érvényesítése céljából az 

illetékes minisztériummal együttműködésben végzi, 

j) kialakítja és működteti az állami sportinformációs rendszert, 

k) közreműködik a sportszakember-képzésben és -továbbképzésben, a miniszter 

hatáskörébe tartozó feladatok teljesítésében, valamint a sport szakmai (oktatási, 

továbbképzési, kutatási, sporttudományos, sportegészségügyi) hátterének biztosítása 

érdekében együttműködik az e feladatokat ellátó intézmények felügyeletét ellátó 

minisztériumokkal, 

l) ellátja a részére jogszabályban, valamint a Kormány által meghatározott egyéb 

feladatokat. 

(3) 

 

 6. A Nemzeti Sporttanács a Sporttörvény rendszerében  
 

 A törvény egy (régi-)új intézményt, a Nemzeti Sporttanácsot iktatott be a magyar sport 

intézményrendszerébe. 

 

52. § (1) A Nemzeti Sporttanács (a továbbiakban: Tanács) a Kormány mellett 

működő javaslattevő, illetve véleményt nyilvánító testület, amelynek – a hosszú távú 

sportpolitika alapvető kérdéseiben kialakítandó nemzeti egység érdekében – 



alapfeladata, hogy állást foglaljon, illetve ajánlásokat tegyen a magyar sport 

fejlesztésének stratégiai kérdéseiben, továbbá, hogy összeegyeztesse a sporttal 

kapcsolatos központi állami, önkormányzati és az üzleti érdekeket, a sportmozgalom 

társadalmi, népegészségügyi érdekeit. 

(2) A Tanács kialakítja álláspontját, és tájékoztatja a Kormányt a sportot 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. 

 

 A Nemzeti Sporttanács jogállását tekintve a Kormány mellett működő sajátos 

javaslattevő, véleményt nyilvánító testület, amely alapvetően a magyar sport hosszú távú 

stratégiai kérdéseivel foglalkozik. Lényeges feladata, hogy mintegy érdekegyeztető fórumot 

képezzen a központi állami, a különböző területi-települési érdekek, a sport társadalmi 

szervezetei, valamint az üzleti érdekek összehangolása érdekében. A Sporttanács véleményt 

nyilvánít a sporttal kapcsolatos fejlesztési elképzelések, illetve alapvető jogszabályok 

tervezeteiről, valamint javaslatot alakít ki a sport állami támogatásának mértékéről, elosztási 

elveiről és arányairól, illetve alapvető irányairól.  

 A Nemzeti Sporttanács működése elsődlegesen önszabályozó. Működésének, 

tevékenységének érdemi hatása megítélésében nincs szakmai konszenzus. 

53. § (1) A Tanács alapszabályát – e törvény keretei között – a testület maga 

állapítja meg. 

(2) A Tanács elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a 

jelölt illetékes országgyűlési bizottság által történt meghallgatását követően. A Tanács 

társelnöke a miniszter, titkára az NSH elnökhelyettese. 

(3) A Tanács – elnökkel és társelnökkel együtt – tizennyolc tagból áll. Tagjai: 

a) az egészségügyért felelős miniszter, a gyermekek és az ifjúság védelméért 

felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, 

b) a MOB elnöke, az MPB elnöke, a nemzeti sportszövetségek elnökei, a 

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriumának elnöke, a Sportegyesületek 

Országos Szövetségének elnöke, valamint az Országgyűlés sportügyekkel foglalkozó 

bizottságának elnöke, 

c) a települési, illetve területi önkormányzatok országos szövetségei, valamint a 

diáksport és a főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei, valamint a testnevelőtanárok 

egyesületei által – megegyezésük szerint – jelölt, továbbá a sportot támogató üzleti 

vállalkozások (Szponzorok Tanácsa) által jelölt, végül a Nemzet Sportolói által saját 

soraikból választott személy. 

 

(4) A (3) bekezdés c) pontjában megjelöltek és a Tanács elnöke csak személyesen 

vehetnek részt a Tanács munkájában. 

 

(5) A Tanács elnökének megbízatása az országgyűlési választásokat követően a 

Kormány megalakulásától számított hatvanadik napon jár le. A (3) bekezdés c) 

pontjában megjelöltek megbízatása négy évre szól, de jelölő szervük által 

visszahívhatók, illetve tisztségükről bármikor lemondhatnak. 

 

54. § (1) A Tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart, amelyeken 

kialakítja állásfoglalásait. A Tanács tevékenységében való részvételért díjazás nem jár. 

 



(2) A Tanács adminisztratív és gazdálkodási feladatait a sportigazgatási szerven 

belül működő Titkárság látja el. A Tanács működési költségeit a sportpolitikáért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül elkülönítve kell 

megállapítani. 

 

XIII. A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 
 

 1. A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatairól általában 
 

 A sporttal kapcsolatos feladatok ellátását nemcsak a központi közigazgatási 

szervezetrendszer részét képező, az előző részben bemutatott intézmények végzik. A 

Sporttörvény részletes szabályokat tartalmaz a helyi önkormányzatok sportfeladatai 

vonatkozásában. 

 

 A szabályozás kialakításánál a jogalkotónak figyelemmel kellett lenni a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény sportfeladatokat érintő szabályaira, 

amelyek a testnevelési és a sportszervezési feladatok ellátását a helyi önkormányzatok 

hatáskörébe utalják. A területi, helyi szinten az önkormányzatok sporttal kapcsolatos 

feladatait a helyi önkormányzatokról szóló törvény a következők szerint foglalja össze. 

 A feladatok meghatározásának elvi alapját a helyi önkormányzatokról szóló törvény 1. 

§-a tartalmazza, amely szerint törvény (tehát a Sporttörvény is) a helyi önkormányzatnak 

kötelező feladat- és hatáskört állapíthat meg. A feladatok ellátáshoz szükséges fedezetet az 

Országgyűlés biztosítja.  

 

 2. A Sporttörvény szerinti helyi önkormányzati sportfeladatokról 
 

 A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. §-ának (1) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében - többek között - a sport támogatása. 

A 8. § (3) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy törvény (így a Sporttörvény is) a települési 

önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról gondoskodjanak.  

 A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a települési önkormányzatok: a 

községi, a városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok. A Sporttörvény következő 

rendelkezései a települési önkormányzatokra vonatkoznak. 

 

 2.1. A települési önkormányzat sportfeladatai 
 

 A helyi önkormányzati törvény előző, általános, sporttal összefüggő feladat-

meghatározását a Sporttörvény a következők szerint részletezi. 

 

55. § (1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára –: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 



c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlásának feltételeit. 

 

(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a közoktatásról 

szóló törvényben meghatározottak szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai 

sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 

 

Ez a többletfeladat a helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó 

rendelkezéseire tekintettel került megfogalmazásra. Az Ötv. szerint a főváros önkormányzati 

rendszere kétszintű: a főváros és kerületei önkormányzataiból áll. A fővárosi és a kerületi 

önkormányzatok a törvény szerint pedig települési önkormányzatoknak minősülnek. A 

megyei jogú városok az önkormányzati törvény szerint szintén települési önkormányzatok, 

amelyek területükön megyei feladatokat is elláthatnak. (A (2) bekezdés tekintetében a „helyi 

önkormányzat” kifejezés alatt a gyakorlatban települési önkormányzatot kell érteni. Meg kell 

jegyezni azt is, hogy a megyeszékhely város megyei jogú városnak minősül.). 

 

 2.2. A megyei és a fővárosi önkormányzat sportfeladatai 
 

 A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a fővárosi önkormányzat feladat- és 

hatáskörében gondoskodik a testnevelési, sportszervezési feladatokról; részt vesz az egynél 

több kerületet érintő sporttevékenység összehangolásában [63/A. § n) pontja].  

Az Ötv. alapján a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelező feladatként 

gondoskodik különösen a megyei testnevelési-, sportszervezési feladatokról [70. § (1) 

bekezdés a) pontja]. 

 

 A megyei és a fővárosi önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait az Stv. az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

55. § (3) A megyei (fővárosi) önkormányzat az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon 

túl sportszervezési feladatai körében: 

a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető 

feltételeit, 

b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, 

c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e 

körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok 

sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok 

sportjára, 

d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, 

e) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi 

feladatokat, 

f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal 

kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 

g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 

 

(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén – adottságainak 

megfelelően – ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.  



A helyi önkormányzati törvény szerint a megyei jogú város települési önkormányzat, 

és területén - megfelelő eltérésekkel - saját hatásköreként ellátja a megyei önkormányzati 

feladat- és hatásköröket is. 

 

(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a 

költségvetési törvény szerint normatív hozzájárulásban részesülnek.  

  

 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-ának (5) bekezdése 

szerint ha törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladatot állapít meg, akkor azzal 

egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a 

költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról.  

 

 A költségvetési hozzájárulás alapvetően két fő csatornán keresztül valósul meg. 

Egyrészt a fentebb idézett, a mindenkori költségvetési törvényekben konkrétan nevesített 

módon, költségvetési normatívák biztosításán keresztül. Másrészt a sportpolitikáért felelős 

minisztérium – mint költségvetési fejezet - költségvetésében a helyi önkormányzatok sporttal 

kapcsolatos egyes konkrétan meghatározott feladatainak ellátását biztosító, a költségvetési 

fejezet egy vagy több fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre álló összeg sportigazgatási 

szerv általi biztosítása mellett.  

 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján 

a helyi önkormányzatok az alábbi normatív juttatásokban részesülnek sporttal kapcsolatos 

feladataik ellátásához: 

 

 I. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (költségvetési törvény 3. 

számú melléklete) 

1. Települési önkormányzatok feladatai 

c) Települési sportfeladatok 

Fajlagos összeg: 500 forint/fő 

 

4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 

a) Igazgatási és sportfeladatok 

Fajlagos összeg: 150 forint/fő 

A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás 

igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a sportfeladatok 

megszervezéséhez. 

 Az önkormányzatot ebben az esetben tehát alanyi jogon, normatív állami hozzájárulás 

illeti meg, amely - a személyi jellegű juttatások és egyéb kifizetéseket terhelő levonások, 

járulékok teljesítését követően - kötöttség nélkül használható fel és nem mérsékelhető a 

költségvetési év során. 

 

 II. A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 
(költségvetési törvény 8. számú melléklete) 

4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 

Előirányzat: 494,8 millió forint 

Fajlagos összeg: 430 forint/tanuló/év 

 Az I. pontban bemutatott, felhasználási kötöttséggel nem járó normatív hozzájárulások 

mellett a központi költségvetés az önkormányzati feladatok olyan támogatásait is tartalmazza, 

amelyek a költségvetési törvényben meghatározott feladatok ellátásához kötődnek, tehát csak 

ahhoz a feladatellátáshoz használhatóak fel. 

 



 A 2009. évi központi költségvetésben több év után ismét ilyen támogatásként szerepel 

a fent említett, a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatásának kötött felhasználású 

támogatása. 

A kötött felhasználású támogatást a helyi önkormányzat az iskolai nappali rendszerű 

oktatásban résztvevőknek a becsült átlaglétszáma alapján veheti igénybe. 

A támogatás az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldását szolgálja, az iskolai 

sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltak 

alapján különösen az alábbiakra használható fel: 

- az iskolai sportkör foglalkozásainak, a foglalkozást vezető testnevelő tanár díjazásának 

költségei, 

- az iskolák által szervezett intézményi, helyi, intézmények közötti versenyek, 

sportrendezvények költségei (elsősorban nevezési díj, játékvezetői díj, szállásköltség, utazási 

és étkezési kiadás), 

- a diáksport szervetek vagy az iskolák által szervezett sportversenyekre a tanulókat kísérő 

testnevelő tanár, pedagógus díjazásának költségei, 

- az iskolai sportköri foglalkozások és az iskolai versenyek megtartásához szükséges - az 

iskolai sportlétesítményen kívüli - sportlétesítmények bérleti díja, 

- a mindennapos testedzéshez szükséges sporteszközök beszerzésének költségei. 

 

 III. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 
(költségvetési törvény 5. számú melléklete) 

30. Sportlétesítmények felújításának támogatása 

Előirányzat: 250,0 millió forint/év 

 

A költségvetési törvény felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatok fenntartásában 

lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet 

tartalmazza a „Sportlétesítmények felújításának támogatása” előirányzat felhasználásának 

részletes szabályait. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege 

sportlétesítmény-felújításonként 10 millió Ft. Az előirányzat pályázati úton került 

felhasználásra, amelynek eredményeként mintegy 50 db pályázat kerül támogatásra. Az 

előirányzaton rendelkezésre álló 250 millió Ft túlnyomórészt sportpályák, sportcsarnokok, 

sportöltözők, sportcentrumok, tornatermek, uszodák felújítását szolgálja, ugyanakkor 

sportlőtér, műjégpálya, teniszcsarnok felújítási munkáinak támogatása is megvalósul. 

 

 Az önkormányzatok által ellátott sportfeladatok állami támogatásának 

zavartalanságát, kiszámíthatóságát befolyásoló tényező, hogy az éves költségvetési 

törvények nem mindig azonos szerkezetben, illetve prioritások mentén tartalmazzák az 

önkormányzati feladatok támogatását. 

 

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú 

helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a 

sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a 

költségvetésükből a sportra fordítandó összeget. 

 Ez a szabály azért lényeges, mert a felhatalmazó rendelkezés alapján az 

önkormányzatoknak rendelet-alkotási kötelezettsége keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének nem a szabad belátására van bízva, hogy a Sporttörvény 

idézett rendelkezésének megfelelően alkot-e rendeletet, hanem az törvényben foglalt 

kötelezettségévé válik. A megalkotásra kerülő rendeletek alapvető tartalmi elemei meg kell, 

hogy feleljenek a Sporttörvényben részletezett feladatoknak. A részletes szabályozás azonban 

a helyi sajátosságok figyelembe vételével történik. 



 

 

XIV. A sport állami támogatásának alapjai 
 

 1. A sport állami támogatásának alapvető összefüggései 
 

 Az állam a sportszféra finanszírozását a mindenkor hatályos költségvetési törvény, az 

államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok és a sportcélú támogatási rendelet alapján 

végzi. Döntően ún. „bázis-alapú” finanszírozás érvényesül. Ez alapján gyakorlatilag adott év 

támogatását alapul véve számítják ki a következő költségvetési év támogatásának alapját. Ez 

több tekintetben is problémákkal járhat.  

 Elsősorban nincs egységesen elfogadott viszonyítási alap a bázis mibenlétét illetően. 

Ez azért fordulhat elő mert egyesek bázisnak az adott évre vonatkozó, a költségvetési törvény 

közvetlen sport támogatását szolgáló ún. eredeti előirányzatait tekintik, míg mások szerint a 

bázis része az is, ami az adott költségvetési év során plusz juttatásként kerül a sport állami 

támogatási rendszerébe (pl. évek hosszú sora óta megfigyelhető gyakorlat a költségvetésben 

képzett ún. általános tartalék terhére egyes sportszakmai előirányzatokra addicionális források 

biztosítása).  

 Másodsorban probléma a bázis-alapú tervezés azért is, mert nem tükrözi az egyébként 

szükségesnek mutatkozó szemléletváltás meghonosítását: a programfinanszírozás és a 

finanszírozás pályázati elemeinek előtérbe helyezését a működési jellegű kifizetések jelenlegi 

dominanciájával szemben.  

 Sőt, több esetben előfordul az is, hogy a viszonyítás alapjait illetően sincs konszenzus 

a szakértők között, holott ez a sportfinanszírozás rendszerben különösen fontos lenne. 

(Könnyen belátható ugyanis, hogy a versenysport területén konzekvensen érzékelhető, 

olimpiai ciklusokhoz kötött finanszírozási technikák között nem hasonlítható össze egy 

olimpiai év sportfinanszírozása egy olimpiai évet követő év támogatásával. Utóbbi esetben 

lényeges hangsúlyeltolódásnak kellene végbemennie a sport egyes nagy szegmensei között, 

ami ugyanakkor rendre elmarad). 

 

 A sportfinanszírozással közvetlen összefüggő feladatként jelentkezik egy sport-

feladatkataszter elkészítésének szükségessége. Ebben fel kellene mérni az állam és a széles 

értelembe vett magánszféra feladatait, ami eredményeként kiszűrhetők lennének a rendszerből 

a fölösleges párhuzamos feladat-ellátások, esetleges ellátatlan területek. Ez vélhetően egy 

racionálisabb és átláthatóbb sportfinanszírozáshoz vezetne.  

 

 További sajátosságként jelentkezik a sportban a közvetlen-közvetett finanszírozás 

problematikája. Közvetett jellegű (pénzben nem vagy nem teljes értéken megjelenő, de 

mindenképpen pénzben kifejezhető értékkel bíró) finanszírozásnak tekinthető pl. a 

sportszövetségek részére térített, „nyomott” áras szolgáltatásként biztosított, állami 

tulajdonban álló létesítmény-használat. 

 

 Nincs nemzetközileg elfogadott egységes standard a sportszféra költségvetési 

finanszírozásának viszonyszámára (GDP 1% sportfinanszírozási rátája) sem. Nem állapítható 

meg egyértelműen tehát az, hogy a GDP-arányos finanszírozás keretei között csak a közvetlen 

sporttámogatások vizsgálhatók, vagy a sportszféra közvetlen finanszírozása mellett más 

ágazatok (közoktatás, egészségügy, honvédelem) sportot, egészséges életmódot, testedzést 

érintő kiadásai is. 

 



 Nincs, illetve megszűnt a jelenlegi magyar sportfinanszírozásban az ún. 

„finanszírozási automatizmus” elve. Nem tervezhető és kiszámítható a sportfinanszírozás a 

játékadó-bevételekből való részesedés garanciának hiánya miatt, nincs alapszerű-gazdálkodás 

sem (a központi költségvetés problematikája az ún. „pántlikázott pénzek” címzett 

támogatásként nyújtásának tilalma). 

 

 A magyar sport finanszírozási rendszerében nincs összehangolt stratégia, közös 

fejlesztési alapvetés a sportot támogató szereplők, tehát az állam, az önkormányzatok, a 

gazdasági szféra szereplői és a háztartások között.  

 

 2. Az állami támogatás forrásai  
 

 Amint arról már a Sporttörvény preambulumának és a sportjog mibenlétének 

elemzésekor szó volt, az állam a rendszeres testedzéshez, sportoláshoz való alapjog érdemi 

megvalósulását komplex módon, a sport egyes területein más-más eszközökkel támogatja. A 

sporttevékenység állami támogatása meghatározott körben természetesen pénzügyi 

támogatásban is megnyilvánul. Az állami sportcélú támogatások – hasonlóan más ágazatok 

állami forrásokból való támogatásához – a mindenkori költségvetési törvény keretei között 

kerülnek meghatározásra mind a támogatás összegszerűségét, mind a felhasználás, elosztás 

főbb jogcímeit illetően. A sport egyes területeinek támogatása a költségvetési törvényben 

meghatározott szerkezeti rendben, ún. fejezeti kezelésű előirányzatokról történik. A fejezeti 

kezelésű előirányzatokon a sportigazgatási szerv szabályozási hatáskörébe utalt és nála 

előirányzott bevételek és kiadások vannak. A fejezeti kezelésű előirányzat tervezhető – 

többek között - az államháztartás más alrendszere, továbbá államháztartáson kívüli 

szervezetek támogatására. 

 

56. § (1) Az állam a sporttevékenység folytatásához a költségvetési törvényben 

meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújt. Az állami támogatás normatív 

hozzájárulás és szerződés alapján vehető igénybe. A szerződés megkötésére, teljesítésére, 

az abban foglaltak ellenőrzésére az e törvényben foglaltakon túl az államháztartás 

működési rendjéről szóló jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

 Az államháztartáson kívüli személyek, szervezetek támogatásának lehetséges módjait 

az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendelet 

szabályozza, ezek szerint a kedvezményezett részére - ha e rendelet vagy külön jogszabály 

eltérően nem rendelkezik - vissza nem térítendő támogatás nyújtható támogatási kérelem 

alapján, pályázat útján, az e rendeletben meghatározott szervezetek javaslatára, valamint 

jogszabályban normatív módon megállapított mértékben. (A támogatás iránti kérelemnek, 

pályázatnak tartalmaznia kell a program megvalósításához igényelt támogatás összegét, 

annak szakmai és költségvetési tervét, valamint a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy 

esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincsen, továbbá hozzájárulását ahhoz, hogy 

a támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje.) 

 A támogatások igénybevétele alapvetően támogatási szerződések alapján történik 

(kivétel ez alól pl. az olimpiai járadék, ahol az állami támogatás normatív rendben, vagyis a 

törvény alapján illeti meg az olimpiai érmest, edzőjét, illetve özvegyét). E szerződések 

tartalmát alapvetően az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az 

államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a mindenkori 

éves sportcélú állami támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló, a sportpolitikáért 



felelős miniszter által kiadott miniszteri rendeletek határozzák meg. E szerződések mögöttes 

jogterülete a Polgári Törvénykönyv.  

 

(2) A sorsolásos szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri 

rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékát, valamint a sportfogadás (TOTÓ) 

játékadóját – külön jogszabályban foglaltak szerint – a sport támogatására kell 

fordítani, és a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési 

fejezetében kell megtervezni. 

 

A szerencsejátékok játékadójából a jelenlegi mértékben kell egy meghatározott részt 

sportcélokra fordítani. A törvény nem határozza meg tételesen a kedvezményezettek körét, azt 

a sportcélú állami támogatásról szóló, évente kiadandó rendelet szabályozza.  

A szerencsejátékok játékadója meghatározott részének a sportba való (vissza)forgatása 

más európai országok finanszírozási gyakorlatában is megfigyelhető. 

 

(3) A miniszter a Nemzeti Sporttanács javaslata alapján rendeletben határozza 

meg a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési 

fejezetéhez tartozó állami sportcélú támogatások felhasználásának részletes szabályait. 

 

3. Az állami támogatás igénybevételének feltételei 
 

57. § (1) Állami támogatás csak annak részére nyújtható, akinek: 

a) nincs lejárt köztartozása, 

b) a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik, és 

c) a korábban kapott támogatással megfelelő módon elszámolt. 

 

 Amennyiben a támogatásért folyamodó a felsorolt együttes feltételek közül akár 

egynek nem felel meg, támogatási szerződés vagy egyéb jogcím alapján központi 

költségvetési forrásokhoz nem juthat. 

 

 Az állami támogatás szerződés alapján történő igénybevételének feltételeit a sportcélú 

állami támogatások felhasználásának és elosztásának szabályairól szóló miniszteri rendelet 

további feltételekhez köti. Így feltétel a köztartozás-mentesség, a doppingellenes feladatok 

igazolt teljesítése, az állami sportinformációs rendszer részére történő adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése, ún. átláthatósági nyilatkozat benyújtása (a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján), az államháztartási 

törvényben előírtak szerint az ún. rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolása, pályázati 

jellegű támogatásoknál a kérelem tárgyát képező program bemutatása, célja, egyéb 

paraméterei, építési beruházás támogatása esetén engedélyek, igazolások benyújtása. 

 

4. Az állami támogatást kizáró feltételek 
 

57. § (2) Nem kaphat támogatást: 

a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a csődeljárásról, a felszámolási 

eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint végelszámolási, csőd- vagy 



felszámolási eljárás van folyamatban, - az ilyen helyzetben lévő sportvállalkozásról ugyanis 

kellő jogalappal feltételezhető, hogy a támogatással nem tudna elszámolni. 

 b) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amelynek működését a bíróság 

felfüggesztette, valamint amelynek megszüntetésére az egyesülési jogról szóló törvény 

szerint eljárás van folyamatban, - a sportszövetség működését a bíróság például akkor 

függesztheti fel, ha a kötelezettségei legalább ötven százalékkal meghaladják a számviteli 

jogszabályok szerinti saját vagyonának összegét. A sportegyesület működését a bíróság akkor 

függesztheti fel, ha a sportegyesület működésének törvényessége másként nem biztosítható. A 

sportegyesületet a bíróság (kötelező rendelkezésként) feloszlatja, ha annak működésével 

kapcsolatban bűncselekmény elkövetése, vagy arra való felhívás valósul meg. A bíróság 

(szintén kötelező szabályként) akkor állapítja meg a sportegyesület megszűnését, ha az 

legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan tíz alatt van. 

c) az a sportegyesület, amellyel szemben a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról 

és a végelszámolásról szóló törvény 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. 

 

 5. Elállás a támogatási szerződéstől 
 

 A törvény szerint – az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően - a támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha az elállásra okot adó, törvényben 

meghatározott feltételek bekövetkeznek. 

 

 A szerződéstől való elállás jogintézményét általánosságban a Ptk. szabályozza. A Ptk. 

szerint aki jogszabálynál fogva elállásra jogosult (a Sporttörvény szerint ez a miniszter, 

illetve a sportigazgatási szerv vezetője), e jogát a másik (támogatásban részesülő) félhez 

intézett nyilatkozattal gyakorolja. Ez az ún. törvényes elállási jog intézménye. Az elállás a 

szerződést felbontja. Ez azt jelenti, hogy ha a Sporttörvényben meghatározott elállási okok 

valamelyike bekövetkezik, akkor a miniszter a másik félhez intézett nyilatkozattal jogosult 

egyoldalúan felbontani a szerződést, függetlenül a másik fél akaratától. Az elállás 

következménye, hogy a szerződés megkötése előtti helyzetet kell visszaállítani. Ez azt jelenti, 

hogy a támogatásban részesülő fél a támogatást köteles visszafizetni a szerződés 

megkötésének időpontjától számított teljes összegben. A Ptk. értelmezése szerint a 

visszaszolgáltatási kötelezettség a szerződés megkötésének időpontjától esedékes, így azt a 

felet, aki pénzt szolgáltatott (a minisztérium), az esedékességtől (a szerződéskötés 

időpontjától, illetőleg a teljesítéstől) kamat illeti meg. 

 

 Az elállás következtében tehát a támogatási szerződés megszűnik a szerződés 

tartalmának (a támogatás folyósításának) megvalósítása nélkül, sőt az elállásra okot adó fél 

az addig kifizetett támogatást köteles kamatokkal együtt visszafizetni. A kamat a szerződéstől 

való elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A kamat megfizetésére 

irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történik. 

 

 A Sporttörvény a következők szerint szabályozza a támogatási szerződéstől való 

elállás okait. 

57. § (3) A támogatást nyújtó a támogatási szerződéstől köteles elállni, ha a 

támogatott szervezet: 

a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, 



b) az (1) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette, illetve a (2) bekezdés 

szerinti helyzetbe került, 

c) köztartozása a szerződés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem 

kapott, 

d) a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel. 

(4) A sportigazgatási szerv írásbeli megkeresésére, annak kézhezvételétől 

számított harminc napon belül az állami adóhatóság tájékoztatást köteles nyújtani a 

sportszervezetek, illetve a sportszövetségek köztartozásairól. 

 

 MELLÉKLET: A doppingellenes tevékenység szabályai  
 

 1. A „nemzetközi elem” jelentősége és hatása a hazai szabályozásra 
 

 A dopping elleni küzdelem szabályozására párhuzamos hatást gyakorolnak az 

illetékes nemzetközi szervek által alkotott normák, valamint a nemzeti keretek között eljáró, a 

szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek által alkotott normatív rendelkezések 

(jogszabályok, az illetékes sportköztestületek vonatkozó szabályai, szövetségi szabályzatok). 

Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi szervezetek által alkotott doppingellenes normákban a 

szabályozási kötelezettség, valamint általánosságban a jogok és kötelezettségek címzettjei – 

csakúgy, mint a sportban szabályozni kívánt életviszonyok, intézmények más területein – 

elsősorban a hazai sportszövetségek, valamint a nemzeti olimpiai és paralimpiai bizottságok.  

 

Az egyes államok (kormányzati szervek) felé döntően a nemzetközi együttműködés, a 

kölcsönös elismerés biztosítása (viszonosság elvének elismerése) a pénzügyi támogatás iránti 

igény (illetve szankcionálási jogosítványként éppen annak felfüggesztésének lehetővé tétele) 

fogalmazódik meg. Ugyanakkor az elmúlt években elfogadott nemzetközi dokumentumokban 

jól megfigyelhető a nemzetközi szervezetek felől az államok irányába megmutatkozó azon 

elvárás, hogy igazgatási, közjogi (jogszabály-alkotási) lehetőségeik kihasználásával is 

segítsék elő a dopping elleni küzdelmet. 

 

 Az elmondottakkal összefüggő sajátossága a nemzeteken átívelő dopping elleni 

küzdelemnek az is, hogy a nemzetközi szinten megfogalmazott normákat általában nem 

valamely nemzetközi jogi értelembe vett jogalany határozza meg, és teszi azt kötelezően 

alkalmazandónak a tagsága (aláírók) tekintetében (lásd pl.: WADA). Ezen nemzetközi 

szervezetek által megalkotott szabályok közvetlen címzettjei értelemszerűen mindig adott 

ország illetékes szervezetei, személyei (sportszövetségek, MOB, egyéb sportköztestületek, 

sportszervezetek, versenyzők). 

 

 Éppen a fentiekben leírt „nemzetközi elem” jelentőségére figyelemmel tartalmaz 

lényeges új rendelkezést a sportról szóló 2004. évi I. törvény felhatalmazása alapján készített, 

a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet hatályra, 

vagyis a rendelet alkalmazási körére vonatkozó rendelkezése:  

 

1. § „(1) A rendelet hatálya kiterjed a) az országos sportági szakszövetségekre, az 

országos sportági szövetségekre és a fogyatékosok országos szövetségeire (a 

továbbiakban együtt: szövetség), a Magyar Olimpiai Bizottságra, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságra, a Nemzeti Sportszövetségre és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségére 

(a továbbiakban együtt: sportköztestületek), a verseny- vagy rajtengedéllyel rendelkező 



sportolóra, az eltiltás hatálya alatt álló versenyzőre, és az eltiltás leteltét vagy 

visszavonulását követően a versenyszerű sporttevékenység folytatását bejelentő 

sportolóra (a továbbiakban együtt: versenyző), a versenyző felkészítésében, illetve 

irányításában közreműködő sportszakemberekre, valamint a versenyszerű sportban 

részt vevő sportszervezetekre; b) a szövetségek versenyrendszerében szervezett 

versenyekre.  

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a nemzetközi sportági szakszövetségek 

versenyrendszerében szervezett versenyekre. 
 

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezések megállapítása mögött tehát egy olyan 

formális „hatáskör megosztás” húzódik meg, amely szerint a nemzetközinek minősülő 

versenyek kapcsán a nemzetközi doppingellenes szervezet, míg a hazai rendezésű 

(versenyrendszerben szervezett) versenyeken, amelyekben nincs „nemzetközi elem” a nemzeti 

doppingellenes szervezet végzi a doppingellenőrzést. (Annak természetesen nincs akadálya, 

hogy a nemzeti doppingellenes szervezet nemzetközi szervezet (pl. a WADA) erre vonatkozó 

felhatalmazása alapján – ilyen minőségében nemzetközi doppingellenes szervezetként eljárva 

– nemzetközinek minősülő sporteseményen végezzen doppingellenőrzést). 

 

 2. A doppingellenes tevékenység részletes szabályai 
 

 A doppingellenes tevékenység részletes szervezeti, intézményi kereteit, a részt vevő 

személyek és szervezetek (sportoló, sportszakember, sportszervezet, sportszövetség, 

sportköztestület, Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, sportigazgatási szerv, 

miniszter) feladatait és hatáskörét, az ezekkel összefüggő, illetve ezekből levezethető 

felelősségi viszonyokat, a dopping-mintavételt és –kezelést, valamint az előzetes 

felülvizsgálati eljárást és a doppingeljárást, továbbá a szankciók rendszerét, tehát 

összességében, komplexitásában a doppingellenes tevékenység valamennyi fázisát a 

Sporttörvény előbb idézett felhatalmazó rendelkezése alapján a doppingellenes tevékenység 

szabályairól szóló – a 88/2007. (IV. 26.) Korm. rendelettel módosított – 55/2004. (III. 31.) 

Korm. rendelet szabályozza. Ennek bemutatására kerül sor az alábbiakban. 

 

 2.1. A doppingrendelet alanyi köre, a jogszabály hatálya 
 

Fentebb már volt szó a doppingrendelet személyi hatályáról, vagyis arról a 

(természetes és jogi személy) körről, akikre/amelyekre a rendelet szabályait alkalmazni kell. 

Ezek szerint a rendelet hatálya kiterjed az országos sportági szakszövetségekre, az országos 

sportági szövetségekre és a fogyatékosok országos szövetségeire (a továbbiakban együtt: 

szövetség), a Magyar Olimpiai Bizottságra, a Magyar Paralimpiai Bizottságra, a Nemzeti 

Sportszövetségre és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségére (a továbbiakban együtt: 

sportköztestületek), a verseny- vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolóra, az eltiltás hatálya 

alatt álló versenyzőre, és az eltiltás leteltét vagy visszavonulását követően a versenyszerű 

sporttevékenység folytatását bejelentő sportolóra (a továbbiakban együtt: versenyző), a 

versenyző felkészítésében, illetve irányításában közreműködő sportszakemberekre, valamint a 

versenyszerű sportban részt vevő sportszervezetekre. A rendeletet a szövetségek 

versenyrendszerében szervezett versenyekre kell alkalmazni. 

 

A jogszabályt tehát alkalmazni lehet – rajtengedéllyel rendelkező – szabadidős 

sportolóra is. Így tehát rajtengedéllyel rendelkező szabadidős sportolótól is történhet ún. in 



competition (versenyen történő) mintavétel, az ugyanakkor már más kérdés, hogy a 

doppingvétség esetleges megállapítása esetén vele szemben a doppingbüntetések, vagy az 

azokhoz kapcsolható sportfegyelmi büntetések csak igen korlátozott körben alkalmazhatók 

(nyilvánvaló például, hogy a versenyrendszerből nem lehet eltiltani, mivel abban nem is vehet 

részt, csak egy meghatározott versenyen).  

 

További fontos, szintén a sportolói státuszokkal összefüggő megállapítás, hogy a 

rendelet hatálya nem terjed ki a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetségek által szervezett 

versenyekre, tehát az ilyen versenyen – a rendelet alapján – nem lehet doppingellenőrzést 

végezni. (A szervező ettől függetlenül persze kérhet mintavételt a WADA Szabályzat 

betartása mellett). 

 

A rendelkezésből megállapítható az is, hogy a kormányrendelet szabályai nem csak a 

sportolókra vonatkoznak, hanem a sportolókat felkészítő sportszakemberekre is. A rendelet 

alkalmazása során a doppingellenőrök ebben a minőségükben sportszakembernek 

minősülnek. 

 

 2.2. Az állami doppingellenes tevékenység szervezeti keretei 
 

 A Sporttörvény részben az illetékes állami szerv(ek), részben a nem-kormányzati 

(sport)szervek feladatként határozza meg a doppingellenes küzdelmet. A törvény szerint a 

sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam korlátozza a sport 

önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom betartását. A szövetség 

érvényesíti a doppingtilalmat, a MOB és a többi sportköztestület kiemelt feladata az ifjúság 

testi, erkölcsi és kulturális nevelésének segítése, a tisztességes játék (fair play) szellemében 

való versenyzés támogatása, fellépés a sportmozgalomra ható káros jelenségek ellen.  

 

 A törvény fenti rendelkezéseit bontja ki a kormányrendelet, amikor meghatározza a 

Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, a miniszter (mint a sportágazat irányításáért 

felelős központi közigazgatási szerv vezetője, illetve a miniszter nevében eljárva a 

sportigazgatási szerv vezetőjeként a gyakorlatban az állami doppingellenes feladatokat 

koordináló sport szakállamtitkár), továbbá a sportszervezetek, szakszövetségek, illetve a 

szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportági sportszövetségek (mint az adott sportág 

legfontosabb, szakmai, igazgatási jellegű feladatait ellátó szervei), a sportköztestületek és a 

nemzeti doppingellenes szervezet, a NADO doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos 

feladatait. 

 

 2.2.1. A Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület  
 

 A kormányrendelet az alábbiak szerint határozza meg az NDKT jogállását, feladat- és 

hatásköreit. 

 

3. § (1) A Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület (a továbbiakban: 

Testület) a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek együttműködését, 

folyamatos egyeztetését, a doppingellenes tevékenységük szakmai összhangját és 

koordinációját biztosító szervezet. 
 

Az NDKT létrehozásának célja az volt, hogy az átfogó, kormányzati és nem-

kormányzati oldalt egyaránt érintő doppingellenes küzdelem hatékonysága érdekében olyan 



szakmai fórumot biztosítson az érintett szervezetek képviselői részére, ahol lehetőség van a 

doppingellenes tevékenység egészét érintő, átfogó javaslatok, iránymutatások megtételére 

valamennyi érintett irányába. Az NDKT jogi személyiséggel nem rendelkező, elsősorban 

konzultatív, véleménynyilvánító testület, ugyanakkor egyes, a doppingellenes küzdelemben 

alapvető jelentőségű kérdésekben érdemi döntéshozatali, szakmai jogosítványokkal is 

rendelkezik, amelyekkel a többi szereplő tevékenységét átfogóan meghatározza, alakítja 

(ezekről az NDKT feladatai során részletesen szó lesz).  

 

(2) A Testület tagjai: 

a) a Magyar Olimpiai Bizottság, 

b) a Magyar Paralimpiai Bizottság, 

c) a Nemzeti Sportszövetség, 

d) a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, 

e) a Sportegyesületek Országos Szövetsége, 

f) a Sportegészségügyi Szakmai Kollégium, 

g) a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara, 

h) a miniszter, 

i) az Országos Sportegészségügyi Intézet 

1-1 képviselője, aki a sportköztestületek esetén a főtitkár vagy a vele azonos 

feladatokat ellátó személy. 

(3) A Testület munkájában tanácskozási joggal részt vesz a NADO képviselője és 

a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság (a továbbiakban: TUE Bizottság) elnöke. 
 

A rendelet szerinti tagsági kör biztosítja, hogy valamennyi, a doppingellenes 

tevékenységben érintett szervezet részt vegyen az NDKT tevékenységében. A „rendes tagok” 

mellett – akik az NDKT ügyrendjében meghatározott tagsági jogosultságok teljes körét 

gyakorolják – a jogszabály tanácskozási joggal biztosítja a NADO képviselőjének és a NADO 

szervezeti keretei között működő TUE Bizottság elnökének a részvételét az NDKT 

munkájában. (A Sportegészségügyi Szakmai Kollégium és a Semmelweis Egyetem (TF) 

képviselője, továbbá a NADO képviselője és a TUE Bizottság elnöke 2007 júliusa óta tagja az 

NDKT-nak). 

 

Az NDKT operatív működését illetően a jogszabály a következő rendelkezéseket 

tartalmazza: 

 

(4) A Testület elnöke a miniszter által határozatlan időre felkért, a doppingellenes 

tevékenység szakmai és nemzetközi követelményeiben jártas, felsőfokú végzettséggel 

rendelkező személy. 

(5) Az elnöki tisztség megszűnik: 

a) lemondással, 

b) a Testület több mint kétharmados többséggel meghozott döntésével. 

(6) Az (5) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint az elnöki tisztség csak 

abban az esetben szüntethető meg, ha a Testület egyidejűleg a (4) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelő új személyt javasol a miniszter részére az elnöki feladatok 

további ellátására. 
 

Az NDKT elnöki tisztségének ellátását a hatályos rendelet a korábbi rendelkezésektől 

eltérően szabályozza. A jogszabály módosítását megelőzően a testület elnöke a miniszter által, 

a sportigazgatási szerv képviseletében eljáró személy volt. Az NDKT szerepének változása, 

illetve a jogköreinek erősítése érdekben ugyanakkor az új rendelkezések szerint az elnököt a 



miniszter kéri fel határozatlan időre a jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő 

személyek közül.  

 

(7) A Testület működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a sportigazgatási 

szerv látja el, a Testület működésének költségeit a miniszter által vezetett minisztérium 

éves költségvetésében tervezni kell. A Testület tagjai tevékenységükért díjazásban nem 

részesülnek. 

(8) A Testület szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik, szervezetére és 

működésére vonatkozó részletes szabályokat a Testület maga állapítja meg. 
 

A titkársági feladatok ellátása során a sportigazgatási szerv kijelölt szervezeti egysége 

előkészíti a testület üléseit, összeállítja a napirendeket és a meghívókat, de jellemző módon 

érdemben is közreműködik az egyes napirendek, illetve átfogó jelleggel az NDKT érdemi 

működését illetően.  

 

Az NDKT feladatait tételesen felsorolja a rendelet következő bekezdése: 

 

(9) A Testület feladatai: 

a) kidolgozza a sportágakra egységesen előírt általános felvilágosítási, 

nyilvántartási, ellenőrzési és szankcionálási elveket; - a Testület ezen feladatát a hazai és 

nemzetközi jogi-normatív rendelkezések alapulvételével látja el, az általa megfogalmazott 

javaslatokat valamennyi sportszövetség köteles figyelembe venni, mindezek gyakorlati 

érvényesülését segíti a következő b) pontban foglalt jogosítványa; 

 

b) ajánlásokat tesz a doppingellenes tevékenységre vonatkozó részletes szövetségi 

szabályok megalkotására, módosítására és azoknak az egységes hazai és nemzetközi 

szakmai elvekkel, követelményekkel való összehangolására, valamint alapelveire, és ezek 

megvalósításáról írásban tájékoztatást kérhet az érintett szövetségektől, amelyek 

kötelesek a tájékoztatásra írásban válaszolni; - a kötelező írásbeliség előírása a szövetségi 

feladatellátás egyik legfontosabb garanciája, abban az esetben, ha a szövetség a feladatot nem 

teljesíti komoly szankciókra számíthat (pl. az állami támogatásának visszatartására is sor 

kerülhet az NDKT sportigazgatási szerv felé tett jelzését követően); 

 

c) jóváhagyja a doppingellenes tevékenység programját, amely során: 

ca) elfogadja a vizsgálat-eloszlási tervet, amely végrehajtása során javaslatot tesz 

a NADO részére a mintavételre történő kijelölés szakmai szempontjaira, illetve indokolt 

esetben egyes versenyzők kijelölésére, - a vizsgálat-eloszlási terv részletes összeállításának, 

elfogadásának részletes szabályait, az azokhoz kapcsolódó eljárási határidőkkel a rendelet 10. 

§-a részletesen meghatározza, abban meghatározó szerepe van a szövetségek mellett a 

NADO-nak, amely valamennyi sportágra nézve összeállítja a vizsgálat-eloszlási tervet, 

amelyet – a sportágak közötti megoszlás, valamint a versenyen és a versenyen kívüli 

ellenőrzés arányainak megjelölése mellett – elfogadásra az NDKT elé terjeszt.  

cb) figyelemmel kíséri és értékeli a doppingellenőrzés és szankcionálás 

jogszabályokkal és nemzetközi követelményekkel való összhangját, - részben átfedést 

mutat a d) pont alatt jelzett feladattal, ugyanakkor az ott meghatározottakhoz képest konkrét 

következményekkel is jár a feladat gyakorlati megvalósítása, hiszen amennyiben azt 

tapasztalja, hogy nem koherens a hazai szabályozási/gyakorlati helyzet, akkor az itt elvégzett 

monitoring tevékenység eredményeként az f) pont szerint járhat el; 

cc) értékeli a szövetségek, sportköztestületek és a NADO doppingellenes 

tevékenységét és javaslatokat fogalmaz meg fejlesztésükre, kiegészítésükre, 



módosításukra, különös figyelemmel a jogszabályokkal és a nemzetközi 

követelményekkel való összhang biztosítása érdekében, - mindegyik itt felsorolt szervezet 

a jogszabály későbbi rendelkezéseiben konkrétan nevesített módon köteles együttműködni az 

NDKT-val, annak szakmai ajánlásait figyelembe kell hogy vegyék doppingellenes 

tevékenységük során; 

cd) javaslatot tesz a doppingellenes kutatások főbb irányaira; 
 

d) figyelemmel kíséri a nemzetközi doppingellenes szervezetek tevékenységét; 
 

e) együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb 

szervezetekkel; - sportköztestületekkel, sportszövetségekkel, sportszervezetekkel, a NADO-

val, a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal; 

 

f) javaslatot tesz a miniszternek a doppingellenes tevékenységre vonatkozó 

jogszabályok megalkotására, módosítására és azoknak az egységes hazai és nemzetközi 

szakmai elvekkel, követelményekkel való összehangolására; 
 

g) ellátja a doppingellenes tevékenységével összefüggő és az alapszabályában 

meghatározott egyéb feladatokat. 
 

(10) Amennyiben a szövetség 30 napon belül nem tesz eleget a Testület (9) 

bekezdés szerinti ajánlásainak, javaslatainak, a Testület az állami sportcélú 

támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló külön jogszabály szerint jár el.” 
 Az NDKT az előbb hivatkozott bekezdés alapján kezdeményezheti a miniszternél – a 

sportigazgatási szerv feladatait ellátó szervezeti egységen keresztül – a sportszövetség állami 

támogatásának felfüggesztését, vagy az állami támogatás egészének vagy egy részének 

visszavonását.  

 

 Az NDKT TUE Bizottsága 
 

 Az NDKT TUE Bizottsága vizsgálja a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó 

versenyzők gyógyászati célú mentesség iránti kérelmét és dönt a mentesség megadásáról. Az 

eljárás lényege az, hogy a kérelmet illetően pozitív bírálatban részesülő versenyző használhat 

egyébként a doppinglistán szereplő tiltott szert, mivel betegsége, egészségi állapota alapján 

indokolt a használat, ugyanakkor az által nem kerül jogtalan előnybe más, terápiás céllal a 

tiltó listán szereplő szert nem használó sportolókhoz képest. A TUE ügyben való garanciális 

eljárási szabályokat a rendelet 13. §-a részletesen meghatározza, így azok elemzésére a 

későbbiekben még visszatérünk.  

 

A rendelet – annak 2007. júliusi átfogó módosítását követően – külön nevesíti a 

Testület részeként működő TUE Bizottságot. Ennek legfontosabb hozadéka a gyakorlatban 

az, hogy a nemzetközi követelményeknek való megfelelésen túl a hazai sportszövetségek 

TUE kérelmének és a kérelmek alapján a TUE eljárás szabályai egységes elvek mentén, a 

döntés egyetlen operatív szervezeten belül történik meg. Hatása pedig az, hogy a nemzeti 

TUE Bizottság döntését a hazai szövetségek mindegyike elfogadja, továbbá a nemzetközi 

szövetségek is (egyre nagyobb számban) automatikusan elfogadják, azt külön nem vizsgálják 

nemzetközi szinten csak ha a nemzetközi szabályozási panelhez képest eltérés merül fel 

(éppen azért, mert a magyar TUE Bizottság a WADA által szabályozott követelmények és 

garanciák maradéktalan betartásával működik). 

 



 A TUE Bizottság működését illetően a rendelet a következő szabályokat tartalmazza: 

 

3/A. § (1) A Testület részeként működő, három tagból és elnökből álló TUE 

Bizottság dönt a gyógyászati célú mentesség iránti kérelmekről. 

(2) A TUE Bizottság elnökének személyére és tagjaira a Testület elnöke tesz 

javaslatot. A TUE Bizottság elnökét és tagjait – a Testület több mint kétharmados 

többségének döntésével – a Testület elnöke kéri fel a tisztség ellátására. A TUE Bizottság 

pulmonológus, sebész és belgyógyász szakorvosokból áll. 

(3) A TUE Bizottság elnöke és tagja nem lehet a Testület tagja. 

(4) A TUE Bizottság elnöke a TUE Bizottság tevékenységéről a Testületet 

legalább félévente tájékoztatja. 
 

A 4 fős TUE Bizottság tehát a WADA vonatkozó mintaszabályzatának 

figyelembevételével kidolgozott, Terápiás Alkalmazási Kivételekről (TUE) szóló 

Szabályzatban meghatározottak szerint határoz a terápiás alkalmazási kivételt tartalmazó 

igazolások kiadásának rendjéről, szükség szerint – a TUE-val való visszaélés gyanúja esetén – 

provokációs tesztek elrendeléséről, a gyógyászati célú mentességgel kapcsolatos további 

feladatok ellátásáról. 

 

Az összeférhetetlenségi szabályok érvényesülése miatt a jogszabály erejénél fogva a 

TUE Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egyidejűleg az NDKT-ban képviselettel 

rendelkező szervezetek delegáltjai. A TUE kérelmek jellegére figyelemmel a jogszabály 

meghatározza, hogy a TUE Bizottság tagjai milyen szakorvosok közül kerülhetnek ki. A TUE 

Bizottság működésének részletes szabályait a TUE Bizottság által megalkotott – a WADA 

TUE protokolljának megfelelő – szabályzat (ügyrend) tartalmazza. 

  

Az állam – a sportigazgatási szerven keresztül – központi költségvetési forrásokkal 

támogatja (az NDKT támogatásának keretei között) a TUE Bizottság működését. 

 

 2.2.2. A sportpolitikáért felelős miniszter doppingellenes feladatai 
 

4. § A miniszter feladat- és hatáskörében ellátja a tiltott teljesítményfokozó 

szerek és módszerek használatára vonatkozó hazai és nemzetközi rendelkezések 

betartásához szükséges alábbi feladatokat: 

a) előkészíti a doppingellenes tevékenységre vonatkozó jogszabályokat;  

b) a Testület előzetes szakmai véleményét kikérve szerződést köt a NADO 

feladatait ellátó szervezettel, és a szerződésben foglaltak szerint figyelemmel kíséri és 

ellenőrzi működését;  

c) támogatást nyújt a nyilvántartott vizsgálati csoport bejelentés nélküli vizsgálatának 

„A” minta-analíziséhez, valamint a felvilágosító és nevelő tevékenységhez; - az állam a 

doppingellenőrzéssel kapcsolatban kizárólag a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó 

versenyzők esetében finanszírozza a központi költségvetési támogatásból az analízist, 

ezekben az esetekben is csupán az „A” minta-elemzést. (A „B” minta analízisét a versenyző a 

saját költségére kérheti). A rendelet 2. §-a n) pontjának értelmező rendelkezése értelmében 

nyilvántartott vizsgálati csoport: a felnőtt és a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban 

a nemzeti válogatott kerettagok, a nemzetközi sporteseményeken induló versenyzők, az 

országos bajnokságon első három helyezést elérő versenyzők, továbbá az eltiltás alatt 

álló versenyzők szövetség által összeállított csoportja. (Az 5. § (2) bekezdésének b) pontja 

értelmében a nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó versenyzők körének összeállítása az 

egyes sportágakban a szövetségek feladata, az ide tartozó sportolói kört a szövetség köteles 



megküldeni a NADO-nak és tájékoztatásul az NDKT-nak is). A nyilvántartott vizsgálati 

csoportba tartozó sportolók doppingvizsgálatai közül is kizárólag a bejelentés nélküli 

vizsgálat költségeit finanszírozza a központi költségvetés. (A 7. § (1) bekezdése értelmében 

bejelentés nélküli az az ellenőrzés, amelyet előzetes értesítés nélkül végeznek a 

versenyzőn, és őt az értesítés időpontjától a mintavétel folyamán végig figyelemmel 

kísérik.  

 További, a nemzetközi gyakorlat, illetve szabályozási követelményekkel összhangban 

álló, fontos állami feladat a felvilágosító-nevelő tevékenység finanszírozása. 

 

 A miniszter további feladatai: 

d) részt vesz a nemzetközi doppingellenes együttműködésben; - a sportpolitikáért 

felelős minisztérium nevében eljárva a sportigazgatási szerv munkatársai folyamatosan részt 

vesznek a doppingellenes küzdelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájában, így 

pl. a WADA tevékenységében, vagy az ET Doppingellenes Monitoring Csoportjában; 

e) együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb 

szervezetekkel – a komplex nemzeti doppingellenes tevékenység csak akkor lehet sikeres, ha 

az érintett nemzeti doppingellenes tevékenységet végző szervek együttműködnek, 

konzultálnak, folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással. 

 

 2.3. A sport érintett nem-kormányzati szervezeteinek doppingellenes 

feladatai 
 

 A doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendelet külön alcím alatt szabályozza 

a sportszervezetek, a sportszövetségek és a sportköztestületek doppingellenes feladatait. A 

legfontosabb, mindhárom felsorolt szervezetre vonatkozó általános előírás a következő: 

 

5. § (1) A sportszervezetek, a szövetségek, a sportköztestületek részt vesznek a 

doppingellenes tevékenységben, ellátják a részükre jogszabályokban, alapszabályukban, 

a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályzataiban és a 

nemzetközi követelményekben meghatározott feladatokat, a felvilágosítással és 

neveléssel kapcsolatos feladatokat, versenyzőik doppingellenőrzését kezdeményezik, 

valamint együttműködnek a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb 

szervezetekkel. 

 

 2.3.1. A sportszervezetek doppingellenes feladatai 
 

 A doppingellenes küzdelemben sem a nemzetközi dokumentumok, sem a hazai jogi 

szabályozás – az 5. § (1) bekezdésének a sportszervezetekre is vonatkozó általános érvényű 

kötelező szabályain túl - nem tartalmaz kifejezetten a sportszervezetekre vonatkozó 

rendelkezéseket, ugyanakkor a sportszervezetek tekintetében más jogszabályok, egyéb 

normatív rendelkezések alkalmazásával is világosan levezethetőek a dopping elleni harccal 

összefüggő jogosultságok, illetve kötelezettségek, valamint az ezek megsértése esetére 

alkalmazandó szankciók. 

 

A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 5. 

§ (2) bekezdésének a) pontja szerint a szövetség érvényesíti a doppingtilalmat, amely során e 

rendelettel, a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályaival, a 

nemzetközi követelményekkel, valamint a Testület szakmai ajánlásaival összhangban 

doppingszabályzatban rendelkezik a tagságát képező sportszervezetek doppingellenes 



tevékenységgel összefüggő feladatairól, kötelezettségeiről és a feladatok végrehajtásához 

szükséges költségek biztosításáról, az alkalmazható doppingbüntetésekről, azok 

időtartamáról, mértékéről, valamint a büntetések kiszabásának részletes – sportág-specifikus – 

eljárási rendjéről. A szövetségi doppingszabályzatban foglaltaknak – a WADA Szabályzattal 

és a kormányrendelettel összhangban - nyilvánvalóan ki kell terjedniük a versenyzők 

tájékoztatásával, felvilágosításával kapcsolatos kötelezettségekre is, amelyeknek a szövetség 

akként tehet eleget, hogy ezen kötelezettségek teljesítésében szerepet ad a szövetség 

tagságához tartozó, illetve versenyrendszerében részt vevő sportszervezeteknek is. Abban az 

esetben, ha a szövetség doppingszabályzatában a szövetség tagságát alkotó sportszervezetek 

részére meghatározott doppingellenes feladatokat az illetékes sportszervezet nem hajtja végre, 

akkor a Sporttörvény alapján sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló magatartást követ el. 

 

 A sportfegyelmi eljárás eredményeként – amennyiben a szabályzatban foglaltak vétkes 

megszegése bizonyítást nyer – a sportszövetség a sportszervezettel szemben sportfegyelmi 

büntetésként – többek között - az alábbi szankciókat alkalmazhatja: írásbeli figyelmeztetés, a 

sportszövetség által adható juttatások csökkentése (megvonása), nemzetközi 

sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb kétévi időtartamra, sportoló 

igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb kétévi időtartamra, a 

versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha az adott 

versenyrendszerben (hivatásos, vegyes, amatőr) van alacsonyabb osztály, meghatározott 

számú (legfeljebb öt) versenyből vagy versenyrendszerből (hivatásos, vegyes, amatőr) történő 

kizárás legfeljebb egy évre, a sportszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, a 

sportszövetségből kizárás legfeljebb egy évre, legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés.  

 

 2.3.2. A sportszövetségek doppingellenes feladatai 
 

 A sportszövetségek (tehát az országos sportági szakszövetségek, a szakszövetségek 

feladatait ellátó országos sportági szövetségek és a fogyatékosok országos sportszövetségei) a 

doppingellenes küzdelem egyik legfontosabb letéteményesei, hiszen a sportágaik tekintetében 

a civil önigazgatást illetően olyan kizárólagos jogosultságokkal rendelkeznek, amelyek – ha 

jól működnek – általánosságban biztosíthatják a sportág rendeltetésszerű működését. Ez a 

megállapítás igaz a szövetségek által ellátott, koordinált, felügyelt egyes sportági 

szegmensekre, így a sportágban folyó munkát is érdemben befolyásolni képes doppingellenes 

küzdelemre, vagy más oldalról közelítve a fair play elvének érvényesülését maradéktalanul 

biztosítani képes felkészülésre. Amint arra már több alkalommal történt hivatkozás, a 

Sporttörvény is ezzel összhangban foglalja össze a szövetségek doppingellenes feladatát, ezek 

szerint a szövetség érvényesíti a doppingtilalmat. Ezt a tömör megállapítást a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet részletesen kibontja, és amint az látható lesz 

a szövetség részére a komplex doppingellenes tevékenység szinte valamennyi fázisában 

érdemi feladatokat fogalmaz meg. 

 

A kormányrendelet szövetségi faladatként az alábbiakról rendelkezik: 

 

5. § (2) A szövetség érvényesíti a doppingtilalmat, amely során e rendelettel, a 

nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályaival, a nemzetközi 

követelményekkel, valamint a Testület szakmai ajánlásaival összhangban: 

a) doppingszabályzatban rendelkezik 

aa) a versenyzők, a sportszakemberek, valamint a tagságát képező 

sportszervezetek doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatairól, 

kötelezettségeiről és a feladatok végrehajtásához szükséges költségek biztosításáról, 



ab) az alkalmazható doppingbüntetésekről, azok időtartamáról, mértékéről, 

valamint a büntetések kiszabásának részletes – sportág-specifikus – eljárási rendjéről; - 

a szövetségi doppingszabályzattal kapcsolatban a következő lényeges körülményekre 

szükséges továbbá felhívni a figyelmet: maga a rendelet is több helyen utal arra, hogy a 

doppingellenőrzés egyes fázisait a nemzetközi doppingellenes szervezetek - így többek 

között: a sportág nemzetközi szakszövetsége, a WADA, a NOB - vonatkozó szabályai alapján 

kell elvégezni, összhangban a nemzetközi követelményekkel. További fontos megjegyzés, 

hogy a rendelet értelmező rendelkezése szerint az egyes nemzetközi sportági szövetségeknek 

a WADA nemzetközi előírásait biztosító sportági különös szabályai az adott sportágban 

nemzetközi követelménynek minősülnek. A szövetségi doppingszabályzat előkészítése során 

így tehát a szövetségnek nemcsak a nemzeti szabályozásra kell figyelemmel lennie, hanem 

értelemszerűen az adott sportág nemzetközi szövetségének doppingellenes szabályaira, 

valamint a WADA Kódexre is.  

A hatályos jogszabályok szerint a szövetségekkel szemben – a fentieken túl - 

szankcionálási lehetőség a doppingszabályzattal kapcsolatos kötelezettségeik megsértése 

esetére az állami támogatásokból való kizárás, vagy az ilyen támogatások felfüggesztésének 

lehetősége. Ezt a jogosultságot a sportigazgatási szerv vezetője gyakorolja. 

 

A szövetség további doppingellenes feladatai az 5. § (2) bekezdése alapján: 

b) összeállítja sportágában a nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó 

versenyzők körét, amelyet megküld a NADO-nak és tájékoztatásul a Testületnek; 

c) nyilvántartja és a NADO rendelkezésére bocsátja az ellenőrzés 

végrehajtásához szükséges adatokat (különös figyelemmel a versenyzők tartózkodási 

helyére vonatkozó „whereabouts” információkra), az adatok kezeléséhez, valamint a 18 

éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges törvényes képviselői 

hozzájárulásokat – alapvető fontosságú szövetségi feladat, amelynek körültekintő teljesítése 

több szempontból is fontos: egyrészt doppingszakmai értelemben a versenyzők „hollétére” 

vonatkozó információk naprakész nyilvántartása és ezen információk NADO rendelkezésére 

bocsátása a versenyző vizsgálatra történő kijelölésében fontos szerepet játszik; másrészt a 

személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás és a kiskorú versenyzők esetében a 

törvényes képviselő doppingellenőrzéshez való hozzájáruló nyilatkozata hiányában az 

ellenőrzés folyamata nem végezhető el szabályszerűen. A hozzájárulásoknak kifejezettnek és 

egyértelműnek kell lenniük, az adatkezelési hozzájárulás az adatvédelmi törvény alapján 

kizárólag írásban érvényes; 

d) a sportági jellemzőkre figyelemmel elkészíti doppingellenes tevékenységének 

éves programját, amely magában foglalja a felvilágosítási és nevelési, valamint 

doppingellenőrzési tervét is; 

e) doppingellenes feladatai ellátásának koordinációjára, a doppingellenes 

tevékenységben részt vevő szervezetekkel való együttműködésre a doppingellenes 

tevékenységre vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó személyt jelöl ki – a 

kapcsolattartó személyéről (a tisztség megjelölése mellett) a doppingellenes szabályzatban 

rendelkezni kell, és arról a NADO-t is tájékoztatni szükséges; 

f) minden év január 15-ig megküldi a Testület részére az előző évi doppingellenes 

tevékenységéről készített beszámolóját – az NDKT – amint arról fentebb már szó volt – a 

beszámolót értékeli, és javaslatokat fogalmazhat meg a szövetség doppingellenes 

tevékenysége fejlesztésének irányaira. 

 

 2.3.3. A sportköztestületek feladatai 
 



 A rendelet már hivatkozott 5. §-ának (1) bekezdése szerint a sportköztestületek részt 

vesznek a doppingellenes tevékenységben, ellátják a részükre jogszabályokban, 

alapszabályukban, a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályzataiban 

és a nemzetközi követelményekben meghatározott feladatokat, a felvilágosítással és 

neveléssel kapcsolatos feladatokat, versenyzőik doppingellenőrzését kezdeményezik (ez 

utóbbi a sportköztestületek esetén az olimpiai/paralimpiai kerettagok, illetve az AGFIS 

Világjátékok sportolói keretei esetén értelmezhető), valamint együttműködnek a 

doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb szervezetekkel.  

 

 Az 5. § (3) bekezdése további rendelkezéseket ír elő a köztestületek és a Nemzeti 

Doppingellenes Koordinációs Testület relációjában: 

(3) A sportköztestületek részvételükkel biztosítják a Testület rendeltetésszerű 

működését, saját és tagságuk doppingellenes tevékenységét e rendelettel, a nemzetközi 

követelményekkel, valamint a Testület szakmai ajánlásaival összhangban végzik, illetve 

szervezik, amelyről tájékoztatják a Testületet. 

 

 2.3.4. A NADO, és annak doppingellenes feladatai 
 

A nemzetközi és a hazai „jogfejlődés”, illetve a szervezeti strukturálódás és a napi 

operatív működés egyre bonyolultabb és egymásra épülő rendje a hazai NADO formális 

létrehozását eredményezte. A rendeletben nevesítésre került a NADO (National Anti-

Doping Organization), mint új jogintézmény. A NADO önálló jogi személyiséggel rendelkező 

szervezet, amellyel a sportért felelős minisztérium közbeszerzési eljárás eredményeként köt 

szerződést a nyilvántartott vizsgálati csoport állam által finanszírozott ellenőrzésére, továbbá 

egyéb, külön meghatározott NADO-feladatok ellátására. A rendelet meghatározza azokat az 

alapvető szakmai és személyi garanciákat, amelyekkel a NADO-nak rendelkeznie kell a 

feladatai zavartalan ellátásához. 

 

5/A. § (1) A NADO a miniszterrel kötött szerződés alapján részt vesz a 

doppingellenes tevékenységben. A NADO-nak a doppingellenes tevékenységével 

összefüggésben, a mintavétel és -kezelés során bekövetkező károk megtérítésének 

fedezésére szolgáló felelősségbiztosítással, ISO nemzetközi szabvánnyal és WADA 

akkreditációval kell rendelkeznie. 

 

A NADO a doppingellenes tevékenység komplex rendszerében feladatkörében a 

dopping-mintavételi és –kezelési eljárások végrehajtását és a nemzeti doppingellenes 

szervezet feladatainak teljes körű ellátását végzi, összhangban a WADA NADO-feladatokra 

vonatkozó rendelkezéseivel. A NADO feladatait a rendelet következő bekezdése részletezi: 

 

(2) A NADO doppingellenes tevékenysége során a jogszabályoknak, valamint a 

nemzetközi követelményeknek megfelelően 

a) előkészíti a nyilvántartott vizsgálati csoport 4. § c) pont szerinti ellenőrzését 

tartalmazó vizsgálat-eloszlási tervet – a NADO ezt a feladatát a szövetségek által beérkező 

adatok alapján végzi. A szövetségek az éves doppingellenőrzési tervük összeállítása 

során/mellett összeállítják sportágaikban a nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó 

versenyzők körét, amelyet a tárgyévi versenyeket magában foglaló versenynaptárával együtt a 

tárgyévet megelőző év december 15-ig tájékoztatásul megküldenek a NADO-nak. A NADO 

rendszerezi a sportszövetségek által sportáganként összeállított, a sportág nyilvántartott 

vizsgálati csoportjába sorolt sportolók adatait, összeállítja a valamennyi sportágra kiterjedő 



nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők körét, azokat az érintettek 

hozzájárulásával – a személyes adatok védelméről rendelkező jogszabályok előírásainak 

maradéktalan betartásával – nyilvántartja, végzi az adatok kezelését, továbbítását, 

feldolgozását, szükség esetén azok törlését; 

 

b) valamennyi sportágra kiterjedően összeállítja a nyilvántartott vizsgálati 

csoporthoz tartozó versenyzők körét - a NADO az a) és b) pontokban meghatározott 

szövetségi adatok beérkezését követően az NDKT részére javaslatot fogalmaz meg a 

következő évi (összesített) Nyilvántartott Vizsgálati Csoport létszámára és névsorára, a 

versenyen illetve versenyen kívüli mintavételek arányára, és a mintavételek sportági 

megoszlására. A Vizsgálat-eloszlási Tervre, a javaslatot a tárgyév január 15-éig eljuttatja az 

NDKT részére, amely a tárgyév január 31-éig dönt arról (az NDKT a Vizsgálat-eloszlási Terv 

végrehajtása során javaslatot tesz a NADO részére a mintavételre történő kijelölés szakmai 

szempontjaira, illetve indokolt esetben egyes versenyzők kijelölésére); 

 

c) gondoskodik a doppinglista karbantartásáról, és a doppinglistával összefüggő 

információs-tájékoztató tevékenységet végez, a mindenkori listát honlapján közzéteszi – 

ennek keretében külön-külön közzéteszi a mindenkori doppinglista tekintetében a tiltott 

szerek listáját a hatóanyag szerinti alfabetikus rendben – a hozzá tartozó magyarországi 

forgalomban levő gyógyszerek neveivel – magyar, angol és latin nyelven, valamint a 

gyógyszernév szerinti alfabetikus rendben egyaránt. A lista karbantartása során folyamatosan 

figyelemmel kíséri a nemzetközi követelményekkel összhangban álló változásokat, a várható 

változásokról a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatja, valamint átvezeti és 

közzéteszi a már hatályba lépett (így alkalmazandó) módosításokat; 

 

d) ellátja a mintavétellel és -kezeléssel, valamint az ellenőrzések eredményének 

közlésével összefüggő feladatokat; - ezek a feladatok részletesen a következők: 

1./ A doppingminták biztonsági tárolásának és szállításának megszervezése, 

lebonyolítása. 

2./ Statisztikák, elemzések készítése. 

3./ A doppingminták analízisének megszervezése. 

4./ Az analízisek eredményeinek közlése. 

5./ A dopping-mintavételi és –kezelési eljárások iratainak nyilvántartása, őrzése. 

 

 A mintavételen és –kezelésen felüli ún. „egyéb NADO feladatok” a rendelet szerint a 

következők:  

5/A. § (2) e) feladatkörével összefüggésben felvilágosító és nevelő tevékenységet 

végez; - a doppingellenes tevékenységben résztvevő szervek által is kiemelt feladatként kezelt 

megelőzés-felvilágosítás-nevelés témakörében a NADO szerepe a következő: 

1./ A hazai- és a nemzetközi doppingellenes szervezetekkel történő együttműködés 

keretében a NADO feladatai ellátásával összefüggésben, a feladatok végrehajtására vonatkozó 

eljárási szabályokról felvilágosítást nyújt, tájékoztatást végez, ismerteti a sportolókkal és a 

sportszakemberekkel a tiltott szerek és módszerek használatának egészségügyi 

következményeit és a lehetséges sportbéli következményeket (szankciók). Részt vesz az 

állami sportigazgatási szerv, valamint a civil szervezetek által szervezett doppingellenes 

felvilágosító-, nevelő tevékenységben. 

2./ A NADO tevékenységével, az általa ellátott feladatokkal összefüggő, illetve 

azokhoz kapcsolódó, önálló, a doppingellenes küzdelem legfontosabb feladatait, eredményeit, 

a doppingellenes küzdelemben résztvevő szervezetek feladatait, elérhetőségeit, egyéb 



közérdeklődésre számot tartó információkat tartalmazó doppinginformációs honlapot 

üzemeltetet és azt folyamatosan karbantartja. Ezen kívül nyilvános, bárki által elérhető, a 

NADO által ellátott feladatokkal összefüggő információs telefon-vonalat üzemeltet. 

 

f) az „A” minta analízisének pozitív vizsgálati eredménye, valamint a 

doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás esetén nyilvánosságra hozza a versenyző 

sportágát azzal a megjegyzéssel, hogy az önmagában nem jelenti a doppingvétség 

megállapítását, a versenyző kérheti a „B” minta analízisét, és a doppingvétség 

megállapítására a szövetség az előzetes felülvizsgálati eljárást követő doppingeljárásban 

jogosult; - a NADO tehát a feladatainak ellátása során tudomására jutott, illetve feltárt, a 

rendelet alapján doppingvétségnek minősülő magatartásokat köteles rögzíteni, dokumentálni, 

továbbá arról a - rendeletben rögzítettek szerint a - sportolót, a sportszövetséget, az NDKT-t 

és az állami sportigazgatási szervet, valamint a nyilvánosságot értesíteni.  

 

g) ellátja az (1) bekezdés szerinti szerződésben meghatározott egyéb feladatokat – 

ezeket a feladatok évente, eseti jelleggel kerülnek a felek által egyetértésben meghatározásra, 

igazodva például egy-egy hazai rendezésű sport világeseményhez, vagy más fontos, az 

antidopping politikát érintő rendezvényhez, eseményhez. 

 

 A NADO napi operatív működését illetően a rendelet a következő garanciális 

szabályokat tartalmazza: 

 A NADO munkatársaira vonatkozó, illetve a NADO-val szerződéses jogviszonyban 

álló más személyeket érintő összeférhetetlenségi szabályt állapít meg a rendelet következő 

bekezdése: 

5/A. § (3) A NADO-val munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban lévő személyek a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb 

szervezetekkel nem állhatnak munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban, doppingellenes tevékenységük során pártatlanul, a szakmai, etikai és 

nemzetközi követelményeknek megfelelően kötelesek eljárni, és a tudomásukra jutott 

adatokat, információkat bizalmasan kezelni.  

Ez a rendelkezés – mivel ezzel ellentétes kitételt sem a rendelet sem a nemzetközi 

követelmények nem fogalmaznak meg – nem érinti a NADO által foglalkoztatott személyek 

doppingellenes tevékenységgel összefüggő, más doppingellenes tevékenységben érintett 

szervnél végzett tudományos, oktatói tevékenységet. Ilyen feladatok ellátása esetén azonban 

elvárható, hogy az érintett munkatárs tájékoztassa tudományos, oktatói tevékenységéről a 

NADO felelős vezetőjét. 

 

 A NADO által foglalkoztatott doppingellenőrre vonatkozó speciális képesítési előírás 

a rendelet alapján a következő: 

(4) A NADO mintavétel és -kezelés során eljáró doppingellenőrének felsőfokú 

egészségügyi szakképesítéssel kell rendelkeznie, rendszeres szakmai továbbképzésükről 

a NADO gondoskodik. 

 

 A NADO-ra – mint minden más doppingellenes tevékenységben részt vevő 

szervezetre – irányadó általános együttműködési kötelezettség a rendelet előírása szerint a 

következő: 

(5) A NADO együttműködik a doppingellenes tevékenységében részt vevő egyéb 

szervezetekkel, tevékenységéről beszámol a Testületnek és a miniszternek. 

 



 2.4. A doppingvétségek 
 

 A sportról szóló 2004. évi I. törvény 4. §-a tartalmazza az általános doppingtilalmi 

klauzulát, valamint a következők szerint rendelkezik a doppingvizsgálatra vonatkozó 

általános szabályról: „4. § (1) A versenyző nem használhat, illetve nem alkalmazhat vagy 

forgalmazhat - külön jogszabályban meghatározott - tiltott teljesítményfokozó szereket, 

készítményeket és módszereket. (2) A versenyző köteles alávetni magát a doppingtilalom 

betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak (doppingvizsgálat). (3) A doppingtilalomra 

és a doppingvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja 

meg.”. Ismételten fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a törvény idézett doppingtilalmi 

klauzulája a dopping fogyasztói és a „kereskedelmi” típusú felhasználását egyaránt tiltja. A 

doppingot a sportoló akkor sem alkalmazhatja, ha az egészségügyi kockázattal nem jár, tehát 

ha az nem káros az egészségre, így tehát a sportoló nem hivatkozhat arra, hogy a gyógyszer, - 

amely attól minősül doppingszernek, hogy a doppinglistán szerepel – egészségét nem 

veszélyeztette. A sportoló mellett – a nemzetközi szervezetek szabályaival összhangban – a 

hazai jogi szabályozás évek óta a doppingellenes tevékenységről rendelkező jogszabályok 

tárgyi hatálya alá vonja a sportszakembereket is, tehát az ő tevékenységük is releváns lehet a 

doppingellenes tevékenység rendszerében.  

 

 A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a 

WADA Kódexszel összhangban határozza meg a versenyző és a sportszakember által 

elkövetett doppingvétség eseteit. A doppingvétség alapozza meg a rendeletben részletesen 

meghatározott szabályok alapján lefolytatandó előzetes felülvizsgálati eljárást és a 

doppingeljárást, amelynek eredményeként a rendeletben szintén szabályozott 

doppingbüntetések alkalmazására kerülhet sor. A kormányrendeletben, valamint a WADA 

Kódexben meghatározott, sportoló által elkövethető doppingvétségeket az alábbi táblázat 

hasonlítja össze: 

 

A SPORTOLÓ ÁLTAL ELKÖVETHETŐ DOPPINGVÉTSÉGEK 
 

WADA-KÓDEX 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 

DOPPINGVÉTSÉGEK 

2. cikk Doppingvétségek 
 

„2.1. Tiltott anyagnak vagy származékának 

vagy markerjének jelenléte egy 

sportoló  testéből származó mintában. 
- WADA Kommentár: Minden sportoló 

személyes kötelezettsége elkerülni azt, hogy 

tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. A 

sportoló felelős bármilyen, a mintájában talált 

tiltott anyag, származék vagy marker 

jelenlétéért. Ennek megfelelően nem szükséges 

annak bizonyítása, hogy szándékosság, önhiba, 

gondatlanság vagy tudatos használat terheli a 

sportolót. 

 

 

 

6. § (1) Doppingvétséget követ el a 

versenyző, ha 

 

a) a testéből származó mintában 

jelen van a doppinglistán szereplő tiltott 

szer, annak származéka vagy markerje; 

[ez a rendelkezés a „szigorú felelősség” 

elvét ülteti át a hazai szabályozásba, amely 

szerint a versenyzőknek tudniuk kell, hogy 

szigorúan õk a felelősek, ha tiltott szert 

találnak a tőlük vett mintában. Ez azt jelenti, 

hogy doppingvétség történik attól 

függetlenül, hogy a versenyző szándékosan 

vagy akár gondatlanul, tudatosan, vagy nem 

tudatosan használt tiltott szert, vagy járt el 

gondatlanul. Ezért nagyon fontos, hogy a 

versenyzők tudatában legyenek az 

élsportolói státusszal együtt járó fokozott 



 

2.2. Tiltott anyag vagy tiltott módszer 

sportoló által történő használata vagy ennek 

kísérlete. 
- WADA Kommentár: Az, hogy a tiltott anyag 

vagy módszer használata sikeres volt-e, nem 

releváns. 

 

2.3. A mintaszolgáltatási kötelezettség 

megtagadása vagy a mintaszolgáltatás 

elmaradása megfelelő indoklás hiányában - 

azt követően, hogy a sportoló az 

alkalmazandó doppingszabályok szerint 

előírt értesítést kapott - vagy a mintavétel 

akadályozása egyéb módon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Az ellenőrzésre vonatkozó nemzetközi 

követelménynek megfelelő szabályokon 

alapuló - a sportolók versenyen kívüli 

rendelkezésre állására, ezen belül a sportoló 

hollétére vonatkozó - információk 

biztosítására, valamint teszten való 

részvételére vonatkozó  követelmények 

megsértése. Három kihagyott teszt és/vagy 

bejelentési vétkesség 18 hónapon belül 

bekövetkező bármely kombinációja a 

sportoló felett joghatósággal rendelkező 

doppingellenes szervezetek döntése szerint 

doppingvétségnek minősül. 
 

2.5. A doppingellenőrzés bármely elemének 

manipulálása, illetve ennek kísérlete. 
 

2.6. Tiltott anyagok vagy módszerek 

felelősségnek, az orvost minden esetben 

tájékoztassák státuszukról] 

 

b) a doppinglistán szereplő tiltott 

szert vagy tiltott módszert használ, vagy a 

használatot megkísérli; 

[a használat mellett annak kísérlete is 

megvalósítja a doppingvétséget, 

nyilvánvaló, hogy a kísérlet 

megállapításához tettenérés szükséges] 

 

c) a mintaszolgáltatási 

kötelezettséget megfelelő indokolás 

hiányában – azt követően, hogy arról 

szabályszerű értesítést kapott – 

megtagadja vagy elmulasztja, továbbá, ha 

a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a 

mintavételt egyéb módon akadályozza; 

[a mintaszolgáltatás elmaradása esetében (a 

megtagadás kivételével) vizsgálni kell, hogy 

az a sportoló felelősségi körében fennálló 

okból következett-e be, ha ui. önhibáján 

kívül nem tud szolgáltatni megfelelő 

mennyiségű mintát, akkor ezt a 

doppingvizsgálati űrlapon dokumentálni 

kell, és lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy a sportoló a mintaszolgáltatást későbbi 

időpontban teljesítse (természetesen a 

visszaélések elkerülése érdekében a 

mintaszolgáltatásig a sportoló folyamatos 

felügyeletét biztosítani kell)] 

 

d) a versenyen kívüli rendelkezésre 

állásra, ezen belül a tartózkodási helyére 

vonatkozó információk biztosítására és a 

doppingellenőrzésen való részvételre 

vonatkozó, a szövetség 

doppingszabályzatában meghatározott 

tájékoztatási követelményeket megszegi; 

[a már említett „whereabouts” információk 

naprakész biztosítása, és az ezzel összefüggő 

tájékoztatási kötelezettség teljesítése a 

mintavételi eljárás alapja, ezért az ide 

vonatkozó szabályok megszegése – eltérő 

nemzetközi szövetségi szabályok között –

doppingvétséget valósít meg] 

 

e) a doppingellenőrzést 

manipulálja, vagy azt megkísérli; 



birtoklása 
 

- WADA Kommentár: A versenyen kívüli 

tesztek esetén tiltott anyag vagy tiltott módszer 

birtoklása a sportoló által bárhol és bármikor, 

kivéve, ha a sportoló igazolni tudja, hogy a 

birtoklás tekintetében megfelelően jóváhagyott 

gyógyászati célú mentességet (gyógyászati célú 

használat) élvez, vagy más, elfogadható 

indoklást ad. 

- WADA Kommentár: A versenyen kívüli 

tesztek esetén tiltott anyag vagy tiltott módszer 

birtoklása a sportoló segítő csapata által a 

sportolóval, versennyel vagy edzéssel 

összefüggésben bárhol és bármikor, kivéve, ha 

a sportoló segítő csapata igazolni tudja, hogy 

az adott sportolónál jóváhagyott gyógyászati 

célú mentessége (gyógyászati célú használat) 

alapján történik a birtoklás vagy más, 

elfogadható indokolást ad. 

 

2.7. Üzérkedés vagy megkísérelt üzérkedés 

tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel. 
 

2.8. Tiltott anyag vagy tiltott módszer 

versenyidőszakon belüli beadása a 

sportolónak vagy ennek kísérlete, vagy 

tiltott anyag vagy tiltott módszer 

versenyidőszakon kívüli beadása a 

sportolónak vagy ennek kísérlete vagy 

versenyidőszakon kívül tiltott anyag vagy 

tiltott módszer versenyidőszakon kívüli 

beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete 

vagy ebben való közreműködés, felbujtás, 

segítség, ennek leplezése vagy bármely más 

bűnsegédi, felbujtói közreműködés, mely 

doppingvétséggel 

vagy ennek kísérletével függ össze.” 
 

 

f) a tiltott szert birtokol, vagy azzal 

rendelkezik, illetve tiltott módszert 

alkalmaz, kivéve, ha igazolja, hogy 

gyógyászati célú mentességet élvez; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) tiltott szert jogosulatlanul 

előállít, megszerez, átad más 

versenyzőnek vagy sportszakembernek, 

tiltott módszert kidolgoz, más 

versenyzővel vagy sportszakemberrel 

megismertet. 

[a doppingrendelet 2007 júliusi 

módosításának eredményeként az UNESCO 

anti-dopping Egyezményével és a WADA 

rendelkezésével is összhangban – igaz annál 

tágabb értelemben - a sportszakemberhez 

hasonlóan doppingvétséget követ el az a 

versenyző, aki – akár jövedelemszerzési 

céllal, akár anélkül - tiltott szert, módszert 

jogosulatlanul előállít, megszerez, átad más 

versenyzőnek vagy sportszakembernek]  

 

A WADA Szabályzat 2.8. pontját a rendelet 

6. § (2) bekezdésének b)-d) pontjai rendezik 

 

 

 



 

 A kormányrendelet a sportszakember által elkövethet doppingvétségekről az alábbi 

rendelkezéseket tartalmazza: 

 

6. § (2) Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha 

a) a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén a versenyzővel összefüggésben 

tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az a 

versenyző engedélyezett gyógyászati célú mentességére figyelemmel történik; 

b) a tiltott szert a versenyzőnek beadja vagy a tiltott módszert a versenyzővel 

összefüggésben alkalmazza, a tiltott szert a versenyző vagy más sportszakember részére 

értékesíti, átadja, tiltott szer vagy módszer alkalmazását egyéb módon lehetővé teszi, 

illetve ezeket megkísérli; 

c) a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer alkalmazásához 

segítséget nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli; - előállítás alatt 

elsősorban az elkészítés folyamatát kell érteni. A megszerzés a doppingszernek, 

készítménynek a sportoló birtokába kerülését jelenti, függetlenül a szerzés ingyenes 

(„ajándék”), illetve visszterhes (vétel) módjától. A felhasználásban történő közreműködés, 

illetve a felhasználás lehetővé tétele számtalan formában megvalósulhat: a sportoló részére 

„tanácsadásban” a doppingszer alkalmazásának módjáról, annak hatásmechanizmusáról, a 

felszívódás, szervezetből való kiürülés időtartamáról, de jelentheti helyiség biztosítását is a 

doppingszer, készítmény szervezetbe juttatásához. 

 

d) a doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli; 

e) tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, illetve valaki a versenyzőnek a 

doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a szövetségnek. 

A sportszakembernek az e) pont alapján tehát bejelentési kötelezettsége van az 

illetékes sportági szakszövetség, sportszövetség felé, amennyiben tudomására jut a 

sportolóval kapcsolatos doppingolási tevékenység. Jelentenie kell azt is, ha adott sportoló 

doppingolásáról szerez tudomást, de azt is, ha valaki más a sportolónak a doppingolásban 

segítséget nyújt. (A korábbi – már hatályon kívül helyezett - szabályozás szerint amennyiben 

a doppingolásban a sportoló részére orvos nyújtott volna segítséget, azt a Magyar Orvosi 

Kamara Etikai Biztosságának kellett volna jelenteni. Ennek a „vétkes” orvos vonatkozásában 

rendkívül súlyos következményei lehettek volna, hiszen a MOK Etikai Bizottsága az etikai 

eljárás eredményeként az orvossal szemben figyelmeztetés, megrovás, pénzbüntetés 

kiszabását, sőt akár a Kamarából való meghatározott időre való kizárást is javasolhatja, amely 

utóbbi szankció együtt jár az orvosi tevékenység gyakorlásának felfüggesztésével is. Jelenleg 

ez a rendelkezés a jogszabály erejénél fogva, kötelezően nem alkalmazható). 

 

 A WADA Szabályzat III. Része – az előbb említett kötelezettségeken túl – 

meghatározza a Szabályzat részvevőinek további szerepeit és feladatait. Ezek megszegése 

nem minősül doppingvétségnek, de teljesítésük javítja a doppingellenes küzdelem 

hatékonyságát. A sportolók és a sportszakemberek vonatkozásában ezek a következők: 

„21.1 A sportoló szerepe és feladatai: 21.1.1 Ismerjék a Szabályzatnak megfelelően 

elfogadott valamennyi alkalmazandó doppingellenes irányelvet és szabályt, és annak 

megfelelően járjanak el. 21.1.2 Vegyenek részt a mintavételen. 21.1.3 A doppingellenesség 

jegyében felelősséggel járjanak el az általuk elfogyasztott és alkalmazott szerek és módszerek 

vonatkozásában. 21.1.4 Az orvosi csapatot tájékoztatassák arról a kötelezettségükről, hogy 

nem használhatnak tiltott szereket és tiltott módszereket, valamint felelősséggel tartoznak 

azért, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az általa igénybevett orvosi kezelések nem sértik 

a Szabályzattal összhangban elfogadott doppingellenes irányelveket és szabályokat.” 



„21.2 A sportolót segítő személyzet szerepe és feladatai: 21.2.1 A sportolót segítő 

személyzet a rá és az általa segített sportolóra alkalmazandó valamennyi, a Szabályzatnak 

megfelelően elfogadott doppingellenes irányelvet és szabályt ismerje és annak megfelelően 

járjon el. 21.2.2 Együttműködés a sportoló vizsgálati programjában. 21.2.3 Doppingellenes 

szemlélet erősítése érdekében éljenek a sportoló értékrendjére és magatartására gyakorolható 

befolyásukkal.”  

 

 3. A doppingellenőrzés szabályai 
 

7. § (1) A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett 

vagy bejelentés nélküli, és kiterjed minden versenyzőre. Bejelentés nélküli az az 

ellenőrzés, amelyet előzetes értesítés nélkül végeznek a versenyzőn, és őt az értesítés 

időpontjától a mintavétel folyamán végig figyelemmel kísérik. 

 

A nemzetközi ajánlások – így a WADA Kódex - előírásai szerint az előre be nem 

jelentett ellenőrzéseket előnyben kell részesíteni. Nyilvánvaló, hogy a szúrópróba jellegű 

ellenőrzés pontosabb képet adhat a sportoló doppingvizsgálatának eredeti célját, a 

doppingmentes vagy éppen tiltott szer/módszer használata melletti felkészülés és versenyzés 

igazolását illetően. Az állam által finanszírozott doppingellenőrzések kizárólag a be nem 

jelentett ellenőrzések körébe tartozhatnak. A bejelentett ellenőrzéseket általában a 

szövetségek rendelik meg és finanszírozzák. A bejelentés nélküli és bejelentett ellenőrzések 

aránya általában 90-10% a bejelentés nélküli ellenőrzések javára. 

 

(2) Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen 

kívüli időszakban. 

 

 A WADA Kommentárja szerint az előre be nem jelentett, versenyen kívüli tesztelés a 

hatékony doppingellenőrzés alappillére. A felkészülés során – elsősorban az elhúzódó hatású, 

a szervezetből lassabban kiürülő - doppingszerekkel nyilvánvalóan egyszerűbb manipulálni, 

ezért kulcsfontosságú a versenyen kívül végzett ellenőrzés. 

 

 A versenyen és a versenyen kívüli vizsgálat jelentősége az, hogy versenyen kívüli 

vizsgálat esetén nem a tiltó listán szereplő valamennyi szerre vonatkozik a vizsgálat. 

(Stimulánsok, kábítószerek, cannabinoidok elemzésére például versenyen kívüli ellenőrzés 

során nem irányulhat a mintavétel, mivel ezeknek a szereknek csak közvetlenül a verseny 

alatt van teljesítménynövelő hatásuk).  

 

(3) Bármely, vizsgálatot végző szervezet e rendeletben előírtak szerint köteles 

eljárni a vizsgálat, valamint az eredmény közlése során. 

került  

 Ez a szabály garanciális megfontolásokra figyelemmel került a rendeletben 

meghatározásra. Indoka az, hogy abban az esetben is, ha a vizsgálatot nem a HUNADO, 

hanem másik szervezet végzi (elméletileg erre a nyilvántartott vizsgálati csoporton kívüli 

versenyzők esetében lehetőség van, a szövetség más szervezetet is felkérhet az általa 

finanszírozott mintavételekkel kapcsolatos vizsgálati eljárásra), a WADA Szabályzat 

rendelkezéseivel teljesen harmonizáló rendeletet ebben az esetben is biztosan alkalmazni 

legyen köteles az eljáró szervezet. 

 



8. § (1) Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a versenyző a versenytől 

visszalép, továbbá ha a verseny előtt vagy a versenyen megsérül. 

 

 3.1. Az ellenőrzés alapjogi összefüggései 
 

8. § (2) Az ellenőrzést a versenyző emberi méltósághoz fűződő jogainak 

tiszteletben tartásával kell elvégezni. 

 

 1./ Az ellenőrzés során a fenti szabály betartása/betartatása rendkívül jelentős, annak 

megsértése az egész doppingellenőrzés sikerességét veszélyezteti, még abban az esetben is, ha 

az eljárás eredményeként doppingvétség kerülne megállapításra. Az emberi méltóság – illetve 

az abból levezethető jogosultságok – megsértése ui. megvalósítja a nyilvánvaló eltérést a 

nemzetközi (és a hazai) tesztkövetelményektől. Az emberi méltósághoz fűződő jog az egyik 

legfontosabb, ún. első generációs alapjog.  

 

 Az Alkotmány 54. §-a szerint : „(1) A Magyar Köztársaságban minden embernek 

veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet 

önkényesen megfosztani. (2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó 

elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül 

orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.”  

 A versenyzőnek joga van arra, hogy a doppingellenőrzés során emberi méltóságát a 

doppingellenőrök és más, a doppingellenőrzésben közreműködő hivatalos személyek 

fokozottan az eljárás valamennyi fázisában figyelembe vegyék. (A kiskorú 

doppingellenőrzése során ez a követelmény kiemelten jelentős).  

 

 2./ Az emberi méltóság alapjogából számos más, az ellenőrzés során a versenyzőt 

megillető jogosultság vezethető le: a versenyző szeméremérzetének figyelembevétele, az illő 

megszólítás és párbeszéd, nyugodt, humánus környezet biztosítása. Evidencia, de szükséges 

szólni róla, hogy a doppingellenőr a vizsgálat során nem élhet vissza pozíciójával, - a 

mintavételre figyelemmel – a versenyző kiszolgáltatott helyzetével. A mintavételi eljárás 

során kizárólag a mintavétellel együtt járó, szükséges és arányos mértékben korlátozható a 

versenyző szabad mozgáshoz való joga, személyes szabadsága. A mintavételt közvetlenül 

megelőzően csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni, a mintavétel során – a 

szeméremérzetére tekintettel – ruházata csak a szükséges időre, mértékben távolítható el, 

vagy húzható félre a mintavétel manipulációjának kiszűrése céljából.  

 

 3/ Az ellenőrzés során biztosítani kell a kapcsolattartás jogát. Az ide vonatkozó 

szakmai szabályok is előírják, hogy az ellenőrzés során a sportolóval együtt lehet az általa 

megjelölt személy, a kiskorúak és a fogyatékos sportolók különösen védendő helyzetére 

figyelemmel pedig ezen jog gyakorlati érvényesítéseként a törvényes képviselőjének, illetve 

fogyatékos sportoló esetén kísérője jelenlétét automatikusan, alanyi jogon biztosítani kell 

még a mintaszolgáltatás során is. 

 

 4./ Az ellenőrzés megkezdésekor, valamint annak egész folyamata alatt érvényesülni 

kell a versenyző tájékoztatáshoz való jogának. A mintaszolgáltatás, valamint az azt megelőző 

és azt követő folyamat pontos ismerete a sportoló alapvető jogosultsága. A tájékoztatási 

kötelezettségnek arra is ki kell terjedni, hogy milyen következményekkel jár, ha a sportoló a 

mintaszolgáltatási kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, illetve ha a kijelölést 

követően nem jelenik meg, vagy a mintavétel helyszínéről, annak dokumentált befejezéséig 



eltávozni. Az ellenőrzés során a tájékoztatási kötelezettség alól csak rendkívül szűk körben 

van kivétel, ilyen esetben a tájékoztatás hiánya éppen a mintavétel sikerességét biztosítja. (Be 

nem jelentett ellenőrzés esetén például a sportoló nem hivatkozhat arra, hogy az ellenőrzésnek 

azért nem veti alá magát, mert az ellenőrzés tényéről előzetesen őt nem tájékoztatták.) 

 

 5./ A versenyzőket a doppingellenőrzés során megillető alapvető jogosultságok között 

érdemes szólni a vizsgálati dokumentáció megismerésének jogáról. Ez a jogosultság 

magában foglalja a dokumentációban való betekintés, az erről készített feljegyzés, valamint a 

másolatkészítés jogát. (A versenyzőnek a vizsgálati dokumentációval kapcsolatos joga, hogy 

a dokumentáció kijavítását, kiegészítését kérje az általa fontosnak ítélt körülményekkel, ezt 

azonban minden esetben kizárólag a doppingvizsgálat lezárásáig gyakorolhatja, utólag, az 

általa is aláírt dokumentációhoz további megjegyzéseket már nem fűzhet). A kiskorú 

törvényes képviselőjét a dokumentáció megismerésének joga teljességében megilleti. 
 

 6./ A versenyzőnek – a rendeletben és a nemzetközi követelményekben meghatározott 

szigorú kivételekkel – a magánélet sérthetetlenségének jogából levezethető jogosultsága 

keletkezik a vizsgálatával összefüggésben felmerült, és a vizsgálatban érintett hivatalos 

személyek (doppingellenőr, a NADO egyéb érintett munkatársai, a szövetség illetékesei, a 

sportoló sportszervezete, valamint a sportigazgatási szerv illetékes képviselői) által megismert 

információk titokban tartására, bizalmas kezelésére.  

 

 7./ Az előző jogosultsága magában foglalja azt is, hogy a személyes adatait az arra 

illetéktelen szervek, személyek ne ismerhessék meg, kivéve a külön meghatározott időponttól 

kezdődően, akkor is kizárólag meghatározott adatkörre nézve (mint emlékezetes az „A” minta 

pozitív vizsgálati eredményének nyilvánosságra hozatala mellett a NADO egyidejűleg 

tájékoztatni köteles a nyilvánosságot a sportoló sportágáról).  

 

 3.2. Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételeiről 
 

 A versenyen, illetve a versenyen kívüli ellenőrzésekkel összefüggő személyi és tárgyi 

feltételek, valamint a mintavételi helyiség biztosításának kötelezettségét a következő 

rendelkezés határozza meg. 

 

9. § (1) Az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget, 

valamint a 2. számú mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket – 

bejelentés nélküli ellenőrzés esetén is – a szövetség, illetve a sportesemény szervezője 

köteles biztosítani, amit a verseny előtt a versenybíróság ellenőriz. 

 

(2) A versenyen kívüli, valamint a 4. § c) pont szerinti ellenőrzések esetén az 

elkülönített helyiséget a szövetség, a 2. számú mellékletben meghatározott személyi és 

tárgyi feltételeket a NADO biztosítja. 

 

 A megfelelő – a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott feltételekkel 

rendelkező – mintavételi helyiség biztosítása minden esetben a szövetség (vagy a szervező) 

feladata, a személyi és tárgyi feltételeket versenyen kívüli ellenőrzés, vagy az állami 

megrendelésű mintavételek esetén a NADO biztosítja. 

 

(3) Az ellenőrzés költségeit az ellenőrzést kezdeményező szervezet viseli. 

 



 Kezdeményező szervezet lehet az állami sportigazgatási szerv, vagy a szövetség, de 

azt elrendelheti a WADA is. Minden esetben a kezdeményező szervezet viseli az ellenőrzés 

költségeit. 

 

 3.3. A vizsgálat-eloszlási terv 
 

 A vizsgálat-eloszlási terv a doppingellenőrzés folyamatának részét képezi, annak első 

állomása. 

 

10. § (1) A szövetség összeállítja az általa kezdeményezett doppingellenőrzések 

éves tervét, amelyet a tárgyévi versenyeket magában foglaló versenynaptárával együtt a 

tárgyévet megelőző év december 15-ig tájékoztatásul megküld a NADO részére. 

 

(2) A szövetségek (1) bekezdés szerinti tájékoztatását követően a NADO előkészíti 

és a Testület részére minden év január 15-ig megküldi a nyilvántartott vizsgálati csoport 

4. § c) pont szerinti ellenőrzéseinek vizsgálat-eloszlási tervét, amely tartalmazza a 

doppingellenőrzések sportágak közötti megoszlását és azon belül a versenyen és 

versenyen kívül elvégzendő ellenőrzések arányát. 

 

Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek a szövetség nem tesz határidőre eleget, a 

NADO jelzéssel élhet az NDKT felé, az NDKT pedig – a szövetség eredménytelen 

felszólítását követően - javaslatot tesz a sportigazgatási szerv vezetője részére a szövetség 

állami támogatásának megvonására, vagy felfüggesztésére. 

Az összesített éves vizsgálat-eloszlási terv nem automatikusan a szövetségek által a 

NADO részére eljuttatott doppingellenőrzési éves tervek egységes változata, a NADO a 

szövetségi kezdeményezésből a nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó versenyzőket 

alapul véve sportágak közötti megoszlás alapján állítja össze a tervet, amelyben az ún. 

dopping érzékeny sportágak (pl. atlétika, kerékpár, súlyemelés, úszás), valamint a 

tradicionális, magyar sikersportágak értelemszerűen súlyozott vizsgálati számmal 

szerepelnek.  

 

(3) A vizsgálat-eloszlási tervet a Testület fogadja el legkésőbb minden év január 

31-ig. 

 A feladat végrehajtása során az NDKT javaslatot tesz a NADO részére a mintavételre 

történő kijelölés szakmai szempontjaira, illetve indokolt esetben egyes versenyzők 

kijelölésére. 

 

 3.4. A mintavétel és –kezelés szabályai 
 

 A mintavétel és –kezelés hazai rendeleti szintű szabályozása a WADA Szabályzat 

azonos című és tartalmú rendelkezéseit veszi át a következők szerint: 

 

11. § (1) Az ellenőrzésből származó minták elemzése – a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – csak a doppinglistán szereplő tiltott szerek és tiltott 

módszerek kimutatására irányulhat. 

(2) A Testület által meghatározott olyan szerek (anyagok) elemzése is elvégezhető 

a versenyzőtől levett mintából, amelyek nem szerepelnek a doppinglistán, de azok 



visszaélésszerű felhasználása észlelhető a sportban. Az így ellenőrzött szerek (anyagok) 

kimutatása a mintából nem alapoz meg doppingvétséget. 

 

Ez a rendelkezés a WADA Monitoring Programra vonatkozó szabályán alapul. E 

szerint a WADA együttműködésben a Szabályzat aláíróival és a tagállamokkal kialakít egy 

olyan programot, amely a doppinglistán egyébként nem szereplő szerek, készítmények 

visszaélésszerű felhasználását vizsgálja a sportban. Az ellenőrizni kívánt anyagot a WADA a 

tesztelést megelőzően köteles közzétenni. A laboratóriumok jelzik a WADA-nak, amennyiben 

közvetlen vagy közvetett tudomásukra jut az anyag használata. A jelzésekben sem a konkrét 

mintákra, sem a sportolókra vonatkozóan semmilyen adat nem szerepelhet. Ezek használata – 

mivel nincsenek (egyelőre) a listán – nem alapoz meg doppingvétséget. Használatukról a 

WADA legalább évente tájékoztatja az érintett sportágak nemzetközi szervezeteit és a 

NADO-kat. 

 

(3) A versenyző előzetes írásbeli beleegyezése nélkül az ellenőrzés során levett 

minta kutatási tevékenység céljára nem használható fel. 

 

 A doppingellenőrzésre vonatkozó általános szabályok között már részletesen szó volt a 

versenyző önrendelkezéshez való jogáról. Az automatikus másodlagos kutatási célzat fenti 

feltételekhez kötése ennek az alapvető jognak a gyakorlati érvényesülésével áll 

összefüggésben. 

 

(4) Az ellenőrzés vizelet-mintavétellel történik. Ha az adott sportág nemzetközi 

szövetsége azt elfogadta, vérvétel útján is lehet mintát venni ellenőrzés céljából. 

 

(5) A mintavétel és -kezelés részletes szabályait a 2. számú melléklet, valamint 

nemzetközi követelmények tartalmazzák. A mintavétel és -kezelés lefolytatását 

doppingvétséget megalapozó magatartások esetén a NADO ellenőrző nyomtatvány 

kitöltésével igazolja. 

 

 A bekezdésben említett ellenőrző nyomtatvány – check list – bevezetésének célja a 

szövetségek helyes, szabályszerű eljárásának megkönnyítése. A mintavétel pozitív 

eredménye, vagy a doppingvétséget megalapozó más magatartás ui. doppingeljárást von maga 

után, amelyet a szövetség folytat le. A doppingeljárásban a szövetség minden tényt és 

körülményt, a doppingellenőrzés valamennyi fázisát érdemben köteles vizsgálni, a vizsgálat 

során a mintavétel és –kezelés – mint az egyik leglényegesebb fázis – szabályszerűségét a 

check list-ben foglaltak egyszerűen, különösebb bonyolult elemzések, szakértők 

igénybevétele nélkül igazolják. 

 

(6) A nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők mintájának 4. § c) 

pontjában meghatározott analízisét WADA által akkreditált laboratórium végzi. 

 

 Ez a szabály biztosítja, hogy az állami megrendelésű/állam által finanszírozott 

doppingvizsgálatok során a mintaanalízis csak WADA akkreditált laborban történhessen. Az 

állam ui. kizárólag olyan mintaelemzést finanszírozhat, amelynek eredménye minden érintett, 

doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezet részére megkérdőjelezhetetlen, többek 

között éppen a WADA akkreditált labor miatt. 

 

 3.4.1. A fogyatékos sportolók mintavétele során érvényesítendő garanciális 

szabályok 



 

 1./ Speciális fogyatékossággal élő sportoló mintavételekor csekély változtatások 

eszközölhetők a mintavételi eljárásban. Mozgássérült vagy csökkent kézügyességű versenyző 

kérheti, hogy a versenyzői képviselő vagy a doppingellenőr segítséget nyújtson a mozgásban, 

a felszerelés kezelésében, a minta elosztásában vagy az adminisztrációs papírmunka 

elvégzésében. 

 2./ Központi idegrendszeri sérült versenyzők vagy olyanok, akiknél a koordináció 

jelentős mértékben sérült, nagyobb méretű mintagyűjtő edényt használhatnak, ha ilyen 

rendelkezésre áll.  

 3./ A gyengénlátó/vak versenyzőket egy versenyzői képviselő a mintavételi eljárás 

egész idején elkísérheti, a mintavételi mellékhelyiség területét is beleértve. A képviselő a 

minta leadását azonban nem figyelheti meg. A versenyzői képviselő vagy a doppingvizsgálati 

biztos felolvashatja a doppingellenőrzési ívet. A versenyzői képviselő ilyen esetben a sportoló 

helyett és nevében aláírhatja a doppingellenőrzési ívet. 

 4./ Az értelmi fogyatékos versenyzőket egy versenyzői képviselő a mintavételi eljárás 

egész idején elkísérheti, a mintavételi mellékhelyiség területét is beleértve. A képviselő a 

minta leadását azonban nem figyelheti meg.  

 5./ A kondom-elvezetést vagy belső katéter-elvezetést használó versenyzőknek le kell 

venniük a használt gyűjtőzsákot és le kell ereszteniük a rendszert, hogy friss mintát lehessen 

venni.  

 6./ A saját katétert használó versenyzők használhatják saját katéterüket a minta 

leadásához (ennek a katéternek olyan külső burkolattal kell rendelkeznie, melyen 

nyilvánvalóan látszik, ha bolygatni próbálták); vagy ha van, akkor a doppingellenőrző 

állomástól kapott katétert kell használnia. 

 7./ A mintaszolgáltatás során a vizeletmintát a sportoló önti szét, kivéve ha segítségre 

van szüksége a fogyatékosság miatt. A megfelelő mennyiségű vizeletet a „B” tartályba, a 

fennmaradó részt pedig az „A” tartályba. Egy kis mennyiséget a mintavételi edényben kell 

hagyni, hogy a doppingellenőr megmérhesse a fajsúlyt ill. a pH értéket. 

 

 A nemzetközi elemmel rendelkező vizsgálatokra a doppingellenőrzés részét képező 

mintavételi eljárás tekintetében az eljárási kérdéseket a Szabályzat 15.1. alpontja 

Eseményteszt Cím alatt a következők szerint rendezi: „A doppingellenőrzés során mintavételt 

a nemzetközi sporteseményeken és országos sporteseményeken is végezni kell. Ugyanakkor 

csak egy szervezet vállalhat felelősséget a sportesemények alatt végzendő vizsgálatok 

kezdeményezéséért és irányításáért. A nemzetközi sporteseményeken a doppingvizsgálati 

mintagyűjtést annak a nemzetközi szervezetnek kell kezdeményeznie és irányítania, amely a 

sportesemény rendező szervezete (pl.: az olimpiai játékok esetén a NOB, világbajnokság 

esetén a nemzetközi szövetség, a Pán-amerikai Játékok esetén a PASO). Ha a nemzetközi 

szervezet úgy határoz, hogy nem folytat vizsgálatot ilyen jellegű sporteseményen, akkor a 

sportesemény helye szerint illetékes nemzeti doppingellenes szervezet a nemzetközi 

szervezettel, vagy a WADA hozzájárulásával és vele együttműködve kezdeményezheti és 

irányíthatja az a vizsgálatot. Országos sporteseményeken a mintavételt az adott ország kijelölt 

nemzeti doppingellenes szervezete kezdeményezi és irányítja.”. 

 

 3.5. Az előzetes felülvizsgálati eljárás 
 

 A vizsgálat részét képezi az előzetes felülvizsgálati eljárás, amely az „A” minta pozitív 

vizsgálati eredményének laboratórium általi közlésétől, vagy a doppingvétséget megalapozó 



egyéb magatartás NADO, vagy más személy/szervezet általi észlelésétől a doppingeljárás 

megkezdéséig – vagy meghatározott kivételes esetekben a vizsgálat megszüntetéséig - tart.  

 

12. § (1) Az „A” minta pozitív vizsgálati eredményéről, valamint a 

doppingvétséget megalapozó egyéb magatartásról a NADO haladéktalanul tájékoztatja 

a versenyzőt, a szövetséget és a Testületet a laboratóriumi jelentés, valamint az ellenőrző 

nyomtatvány megküldésével. 

 

 Az egyéb magatartásról való közlés az „A” mintáról való értesítés mellett a 

laboratórium tekintetében is fennállhat, például ha az analízis a minta mennyisége, minősége 

vagy más körülmény miatt nem végezhető el. Az előzetes felülvizsgálati eljárás során ennek 

okait részletesen vizsgálni kell.  

 A NADO az eredménykezelés során kitölti az ellenőrző nyomtatványt (check list) – 

amely a mintavétel folyamatának szabályszerű végrehajtásának ellenőrzését teszi lehetővé a 

sportoló mintavételre kijelölésétől kezdődően egészen a mintakezelés eredményének 

laboratórium általi közléséig. A check list egyes pontjainak megállapításai nagyban 

megkönnyítik a szövetség előzetes felülvizsgálati eljárásának és az ezt követő 

doppingeljárásának lefolytatását. 

 

(2) A NADO (1) bekezdés szerinti tájékoztatását követően a szövetség köteles 8 

napon belül lefolytatni az előzetes felülvizsgálati eljárást, amit jegyzőkönyvez. Az 

előzetes felülvizsgálati eljárásra vonatkozó eljárási rendet a szövetség – e rendelet és a 

sportág nemzetközi szövetségének vonatkozó szabályzatára figyelemmel – 

doppingellenes szabályzatában határozza meg. 

 

 Az eljárás részletes szabályait a szövetségi doppingszabályzatban kell megállapítani, 

különös figyelemmel az előzetes felülvizsgálat során már gyakorolható képviselet jogára, a 

dokumentumok megismerésének jogára, az esetleges – már ebben a szakaszban is 

lefolytatható – bizonyítás eljárási szabályaira. 

 

 3.5.1. A felelősségre vonás alóli kimentési okok az előzetes felülvizsgálati 

eljárásban 
 

12. § (3) Az előzetes felülvizsgálati eljárás keretében a szövetség megvizsgálja, 

hogy a versenyző rendelkezik-e gyógyászati célú mentességgel, illetve a vizsgálat során 

történt-e nyilvánvaló eltérés a nemzetközi követelményektől. 

 

Tekintettel arra, hogy a versenyzővel kapcsolatos doppingellenőrzésre és ezzel a 

doppingeljárásra, valamint az annak eredményeként megállapított büntetések alakulására is 

komoly hatással van a kormányrendeletben is szabályozott, a WADA Kódexből átvett két 

jogintézmény: a gyógyászati célú mentesség és a nyilvánvaló eltérés a nemzetközi 

tesztkövetelményektől, érdemes ezekről is említést tenni. 

 

 3.5.1.1. Eltérés a nemzetközi tesztkövetelményektől 
 

 Abban az esetben ugyanis, ha a versenyzőnek a mintavételi eljárás során levett „A” 

jelű mintája pozitív eredményt mutat, az előzetes felülvizsgálati eljárás keretében a szövetség 

köteles megvizsgálni, hogy nem történt-e nyilvánvaló eltérés a nemzetközi 

tesztkövetelményektől. A WADA Kódexnek a Bizonyítást tartalmazó 3. cikkelyének 3.2.1. és 

3.2.2. pontja szerint: „a WADA akkreditált laboratóriumok esetében érvényesül a vélelem, 



miszerint a minta elemzése és őrzése tekintetében a laboratóriumi elemzésekre vonatkozó 

nemzetközi követelményeknek megfelelően jártak el. A sportoló megcáfolhatja ezt, ha 

bebizonyítja, hogy eltértek a nemzetközi követelményektől. Ilyen esetben a doppingellenes 

szervezetnek kell bizonyítania, hogy nem az eltérés miatt született pozitív vizsgálati 

eredmény, vagyis, hogy nem ezen eltérések eredménye a pozitív vizsgálati eredmény 

megállapítása, vagy nem ezen nyugszik a doppingvétség ténybeli alapja).” A hivatkozott 

rendelkezésekből megállapítható, hogy az eltérést tág értelembe véve kell értelmezni, vagyis 

az nemcsak a tiltólistán való valamely doppingszer jelenlétével összefüggésben állhat fenn, 

hanem az egyéb, analízissel összefüggő cselekmények, magatartások tekintetében is. 

 

 A nemzetközi tesztkövetelményektől való eltérés esetleges bizonyítása rendkívül nagy 

jelentőségű, ugyanis az eltérés megállapítása esetén a pozitív eredménnyel járó hátrányos 

következmények nem alkalmazhatók. 

 

 3.5.1.2. Gyógyászati célú mentesség 
 

 A hátrányos következmények alóli másik kimentési ok az ún. gyógyászati célú 

mentesség. A WADA Kódex 4. Cikkelyének 4.4. alpontja rendelkezik a gyógyászati célú 

alkalmazásról. Ezek szerint: „A WADA kialakít egy nemzetközi szabványt, mely 

meghatározza azt az eljárást, amely alapján megadható a mentesség a gyógyászati célú 

alkalmazás miatt. Minden nemzetközi szövetségnek rendelkeznie kell egy eljárási renddel, 

mely lehetővé teszi, hogy minden nemzetközi szintű sportoló-, illetve minden más sportoló, 

aki részt vesz nemzetközi sporteseményen és olyan dokumentált egészségi állapotban van, 

mely indokolja a tiltott anyag vagy tiltott módszer használatát, folyamodhasson a gyógyászati 

célú mentesség megadásáért. Minden nemzeti doppingellenes szervezetnek rendelkeznie 

kell egy eljárási renddel, hogy a hatáskörébe tartozó minden, nem nemzetközi szintű 

sportoló, aki olyan dokumentált egészségi állapotban van, mely indokolja a tiltott anyag vagy 

tiltott módszer használatát, folyamodhasson a gyógyászati célú mentesség megadásáért. Az 

ilyen kérelmeket a gyógyászati célú használatra vonatkozó nemzetközi szabványnak 

megfelelően kell elbírálni. A nemzetközi szövetségeknek és a nemzeti doppingellenes 

szervezeteknek azonnal jelenteniük kell a WADA részére, ha olyan nemzetközi szintű-, vagy 

országos szintű sportolónak adták meg a mentességet, aki szerepel a saját nemzeti 

doppingellenes szövetségének nyilvántartott vizsgálati csoportjában. A WADA saját 

hatáskörben vizsgálhatja bármely olyan nemzetközi szintű, vagy országos szintű sportolónak 

adott mentességet, aki szerepel a saját nemzeti doppingellenes szövetségének nyilvántartott 

vizsgálati csoportjában. Továbbá, bármely olyan sportoló kérésére, akinek nem adták meg a 

mentességet, a WADA megvizsgálhatja az elutasító döntést. Amennyiben a WADA úgy 

találja, hogy a mentesség megadása vagy ennek megtagadása nincs összhangban a 

gyógyászati célú használatra vonatkozó nemzetközi szabvánnyal, úgy a WADA 

megváltoztathatja a döntést.” 

 

 A nemzeti doppingellenes szervezetek részére előírt, fentiek szerinti kötelezettséget a 

magyar jogi szabályozás teljesítette azzal, hogy a kormányrendelet a Nemzeti Doppingellenes 

Koordinációs Testület részeként működő Magyar TUE Bizottság feladatává tette a 

gyógyászati célú mentesség iránti kérelmekről való döntést. 

 

12. § (4) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra 

kerül, hogy a versenyző gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan 

eltértek a nemzetközi követelményektől, a pozitív vizsgálati eredménnyel, valamint a 

doppingvétséget megalapozó egyéb magatartással járó hátrányos következmények nem 



alkalmazhatók Az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményéről a jegyzőkönyv 

megküldésével a szövetség haladéktalanul tájékoztatja a Testületet és a NADO-t. 

 

(5) A szövetség a sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatának és a 

nemzetközi követelményeknek megfelelően gondoskodik a versenyző 

versenyengedélyének felfüggesztéséről. 

 A TUE engedélyért való kérelem és az eljárás legfontosabb garanciális szabályait - 

összhangban a WADA vonatkozó mintaszabályzatával – a rendelet az alábbi szakaszban 

határozza meg. Ezek, valamint a WADA panel alapján készíti el a TUE Bizottság az 

ügyrendjét. 

 

 3.5.2. A TUE eljárás minimum-feltételei 
 

13. § (1) Az a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző, aki orvosilag 

dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a doppinglistán 

szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú 

mentesség iránti kérelmet nyújthat be a Testület TUE Bizottságához. 

 

A terápiás alkalmazási kivételt csak a következő szempontok figyelembe vételével 

lehet megadni.  

1./ A versenyző a TUE iránti kérelmet a TUE Bizottság ügyrendjében meghatározott 

formában, módon és időben köteles benyújtani az NDKT-nak. 

2./ A TUE csak abban az esetben alkalmazható, ha a tiltott szer, illetve módszer 

valamely akut vagy krónikus betegség kezelése során történő megvonása a versenyzőnél 

jelentős egészségkárosodással jár. 

3./ A tiltott szer, illetve módszer terápiás használata nem járhat nagyobb teljesítmény 

növekedéssel, mint amennyi a hivatalos orvosi kezelés kapcsán a normál egészségi 

állapothoz történő visszatéréshez elvárható [ellenkező esetben jogi értelemben már meg nem 

engedett teljesítményfokozásról, tehát doppingolásról lenne szó].  

4./ TUE csak abban az esetben adható, ha nincs semmilyen ésszerű terápiás 

alternatívája az egyébként tiltott szer vagy módszer használatának. 

5./ Egy tiltott szer vagy módszer használatának szükségessége - akár részben, akár 

teljes egészében – nem lehet következménye a tiltó listáról származó egyetlen vegyület 

előzetes nem terápiás használatának sem. (Tehát ha valaki nem terápiás – pl. dopping – 

célból a tiltó listáról származó szer következtében szerzett valamilyen betegséget, akkor 

ennek a gyógyításához szükségesnek tartott – egyébként a tiltó listán szereplő – szer terápiás 

alkalmazási kivételére nincs lehetőség.) 

 

A TUE visszavonásra kerül az NDKT TUE Bizottsága által, amennyiben 

1./ a versenyző nem teljesíti a terápiás kivételt engedélyező nemzeti doppingellenes 

testület által felállított követelményeket;  

2./ ha a TUE érvényességi ideje lejárt;  

3./ ha a versenyzőt értesítik, hogy a TUE az NDKT által visszavonásra került. 

 

További lényeges megjegyzés, hogy a TUE iránti kérelem nem fogadható el 

visszamenőlegesen, kivéve a következő eseteket: 

Sürgős gyógyítás céljából vagy heveny egészségi állapot romlás következtében 

azonnali orvosi beavatkozás szükséges. 



Kivételes körülmények miatt nem volt elegendő ideje vagy lehetősége a kérelmezőnek 

a doppingellenőrzést megelőző időszakban az NDKT mellett működő TUE Bizottsághoz 

fordulni. 

  

13. § (2) A versenyző és a Testület – annak TUE Bizottságán keresztül – a 

gyógyászati célú mentesség kérelmezése, illetőleg elbírálása során a vonatkozó 

nemzetközi követelmény, valamint az azzal összhangban álló szakmai szabályok szerint 

köteles eljárni. 

 

 Itt tehát a jogszabály kifejezetten utal a WADA nemzetközi TUE Szabványára, az 

adott sportszövetség nemzetközi szövetségének a WADA mintaszabályzattal összhangban 

álló TUE Szabályzatára, a hazai szövetség TUE előírásaira, és végül, de nem utolsó sorban 

magának a Magyar TUE Bizottságnak a működését szabályozó ügyrendre. 

 

(3) A gyógyászati célú mentességre vonatkozó kérelmet – a (4) bekezdésben 

foglalt kivétellel – a TUE Bizottság annak kézhezvételétől számított 30 napon belül 

megvizsgálja és határozattal dönt a mentesség megadásáról vagy a kérelem 

elutasításáról, amelyről a WADA-t tájékoztatni kell. 

 

 Garanciális eljárási szabály, hogy a TUE Bizottság 30 napon belül határozattal le kell, 

hogy zárja az eljárást. A TUE kérelemmel érintett sportolói kör miatt (nyilvántartott vizsgálati 

csoportba tartozók) a WADA-t is tájékoztatni kell az eredményről. Az egyes szövetségek által 

összeállított nyilvántartott vizsgálati csoportban szereplő versenyzők esetén a WADA 

szabályai lehetővé teszik a Nemzetközi Sport Választott Bírósághoz (CAS) fordulás jogát is a 

TUE kérelemmel kapcsolatos határozattal szemben is. 

 

(4) Gyógyászati célú mentesség iránti egyszerűsített eljárásra akkor van 

lehetőség, ha azt a versenyző egészségi állapota vagy betegsége indokolja, és kizárólag a 

nemzetközi követelményekben meghatározott szerek, módszerek használatára 

vonatkozhat. A gyógyászati célú mentesség ebben az esetben a kérelemnek a Testülethez 

való megérkezésétől érvényes, a mentességet a Testület azonban bármikor 

visszavonhatja. 

 

A doppinglistán szereplő vegyületek között több olyan van, melyet gyakran 

alkalmaznak sportolók orvosi kezelése során. Ezekben az esetekben a normál TUE-hoz 

szükséges bonyolult szabályok szerinti teljes kérelem szükségtelen, kiegészítésképpen egy 

rövidített kérelmezési folyamat került bevezetésre. Ilyen esetekben a terápiás alkalmazást a 

sportoló a hiánytalanul kitöltött kérelem befogadásától kezdődően – amelyről a TUE 

Bizottság értesíti a sportolót - már megkezdheti. 

 

(5) A gyógyászati célú mentesség megadásáról, valamint az egyszerűsített 

eljárásban a kérelem TUE Bizottsághoz való megérkezéséről a TUE Bizottság 

haladéktalanul tájékoztatja a versenyzőt és szövetségét. 

(6) A nem a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző a gyógyászati 

célú mentesség iránti kérelmét a betegségét igazoló háziorvosi vagy szakorvosi 

dokumentációval kezdeményezheti. 

 

 A TUE szempontjából „nemzetközi relevanciával” nem bíró sportolók esetén is 

lehetővé teszi a jogszabály a gyógyászati célú mentesség lehetőségét, ilyen státuszú (tehát 

nem a sportág nyilvántartott vizsgálati csoportjába tartozó) versenyzőknek azonban nem 



szükséges a TUE Bizottság formanyomtatványa, és az egyébként előírt speciális 

(provokációs) vizsgálatok, továbbá a TUE Bizottság eljárása sem. 

 

(7) A gyógyászati célú mentesség iránti kérelem elbírálásához szükséges, és nem 

az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díját a 

kérelmező téríti meg. 

 A TUE kérelem megadásához sokszor speciális, nem a betegség ellátásával, 

gyógyításával egyébként szükségszerűen összefüggő vizsgálatokat is el kell végezni, amelyre 

nem közvetlenül a beteg gyógyításával összefüggésben van szükség. Az E. Alap terhére nem 

finanszírozott, de a TUE jogosságának megadásához szükséges vizsgálatok, tesztek 

elvégzésének költségeit a kérelmező vagy - egymás közötti megállapodásuk alapján – 

sportszervezete, szövetsége fizeti meg. 

 

 Az előzetes felülvizsgálati eljárás keretében – ha TUE engedéllyel nem rendelkezik a 

sportoló, és a nemzetközi tesztkövetelményektől sem tértek el, vagy a check list, illetve a 

vizsgálati dokumentáció vizsgálata alapján nem merül fel olyan egyértelmű körülmény, ami a 

doppingvétséget megalapozó más magatartást érvénytelenné tenné – a szövetség a következő 

lépéseket hajtja végre: 

 

14. § (1) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú 

mentességet, vagy olyan nyilvánvaló eltérést a nemzetközi követelményektől, amelyek az 

„A” jelű minta pozitív vizsgálati eredményét, vagy a doppingvétséget megalapozó egyéb 

magatartást érvénytelenné tennék, a szövetségnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a 

versenyzőt arról, hogy 

a) az „A” mintája pozitív vizsgálati eredményű; 

b) melyik doppingellenes szabályt sértette meg; 

c) a versenyző a NADO-tól írásban a szövetség doppingellenes szabályzatában 

meghatározott határidőig saját költségére kérheti a „B” jelű mintája analízisét; 

d) a c) pont szerinti kérelem hiányát úgy kell tekinteni, hogy a versenyző 

lemondott a „B” jelű minta vizsgálatának jogáról; 

e) a versenyzőnek, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen 

lenni a „B” jelű minta kinyitásánál és vizsgálatánál – kiskorú esetében ezt a rendelkezést 

nyilvánvalóan kiterjesztően kell értelmezni, a jelenlét joga a versenyző törvényes képviselőjét 

is megilleti; 

f) a versenyző a NADO-tól írásban saját költségére kérheti az „A” és „B” jelű 

mintája részletes laboratóriumi vizsgálati dokumentációját. 

 

(2) Ha a versenyző „B” jelű mintájának analízise negatív vizsgálati eredményű, a 

„B” minta analízisének költségét a NADO visszatéríti a versenyző részére, és a versenyző 

„A” mintájának pozitív vizsgálati eredménye miatt doppingeljárás nem folytatható le, a 

versenyzővel szemben hátrányos következmények nem alkalmazhatóak.. 

 

 A „nemzetközi elem” jelenléte esetére, a WADA a következő releváns 

szabályokat tartalmazza:  
 A nemzetközi vonatkozással bíró doppingellenőrzés további fázisai tekintetében a 

WADA Szabályzat 15.3. alpontja Eredménykezelés, meghallgatás, szankciók Cím alatt a 

következők szerint rendelkezik: „A 15.3.1 cikkelyben rögzített kivétellel az eredménykezelés 

és a meghallgatások lefolytatása a mintavételt kezdeményező és irányító doppingellenes 

szervezet feladata, illetve az ő eljárási szabályai az irányadóak (amennyiben mintavétel nem 

történt, ez a rendelkezés arra a szervezetre vonatkozik, amely a szabálysértést észlelte)”. A 



Szabályzat 15.3.1 alpontja szerint: „A nemzeti doppingellenes szervezet által végzett 

vizsgálatokhoz kapcsolódó, vagy az általa felfedett doppingvétségek esetén, ha az érintett 

sportoló nem az adott ország állampolgára, vagy lakosa, akkor az illetékes nemzetközi 

szövetség szabályai szerint kell az eredménykezelést és a meghallgatásokat lefolytatni. A 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Nemzetközi Paralimpiai Bizottság és a nagyobb 

sportesemény szervezője által végzett vizsgálatokhoz kapcsolódó eredménykezelést és 

meghallgatást az illetékes nemzetközi szövetséghez kell áttenni, amennyiben a szankciók 

meghaladják a sporteseményről történő kizárást, illetve az eredmények érvénytelenítését.” 

 A WADA fenti rendelkezéseiben jól megfigyelhető, hogy főszabály szerint mindig az 

a nemzetközi, illetve nemzeti doppingellenes szervezet jogosult a doppingellenőrzés 

valamennyi fázisának lefolytatására, amelynek versenyein, illetve versenyrendszerében az 

ellenőrzést elvégzik. Versenyen kívüli ellenőrzések tekintetében az elsődleges eljárási 

jogosultág (és kötelezettség) a nemzeti doppingellenes szervezeteké (Magyarországon az 

ellenőrzés ezen fázisát tekintve döntően a szövetségé), azzal, hogy az ilyen ellenőrzéseket a 

WADA is bármikor elrendelheti, továbbá általános versenyen kívüli ellenőrzési jogosultság 

illeti meg az adott sportág nemzetközi szövetségét, mint nemzetközi doppingellenes 

szervezet. A NOB és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság versenyen kívüli ellenőrzési 

jogosultsága azonban csak az olimpiával, illetve a Paralimpiával összefüggésben áll fenn. 

 

 3.6. A doppingeljárás 
 

 Doppingvétség sportoló vagy sportszakember általi elkövetésének „megalapozott 

gyanúja” esetén, vagy ha a sportoló által szolgáltatott minta pozitív vizsgálati eredményt 

hozott, vagy a sportoló elismerte, hogy doppingolt, a szövetség a sportolóval, illetve a 

sportszakemberrel szemben doppingeljárást köteles lefolytatni. A rendelet meghatározza a 

doppingeljárás lefolytatásának részletes menetét, a doppingeljárás alapján kiszabható 

büntetéseket, azok mértékét és az igénybe vehető jogorvoslatokat is.  

 

15. § (1) Pozitív vizsgálati eredményű minta esetén, vagy ha a versenyző a 6. § (1) 

bekezdés b)–f) pontjaiban meghatározott magatartást tanúsít, illetve a doppingolás 

tényét elismerte, a versenyzővel szemben, ha a sportszakember a 6. § (2) bekezdésében 

meghatározott magatartást tanúsít, a sportszakemberrel szemben a szövetség 

doppingeljárást folytat le.  

(2) A szövetség a doppingeljárás alapjául szolgáló körülményről való 

tudomásszerzését követően haladéktalanul köteles megkezdeni és lefolytatni a 

doppingeljárást. 

 Az eljárás lefolytatásával kapcsolatos garanciális szabály a fenti rendelkezés, amely az 

eljárás megkezdésének indokolatlan elhúzását akadályozza meg. Tudomásszerzésnek 

minősül a NADO-tól származó hivatalos értesítés a pozitív mintáról, a doppingvétséget 

megvalósító magatartások alatti tettenérés, beismerés, elismerés, de más doppingellenes 

tevékenységben részt vevő szervezetek (pl. MOB, NDKT), vagy nemzetközi doppingellenes 

szervezetek (nemzetközi szövetség, Nemzetközi Olimpiai Bizottság) doppingvétség 

megindítását megalapozó magatartásra, tényre utaló jelzése is megalapozhatja a 

doppingeljárás megindítását.  

 

 3.6.1. A doppingeljárás fórumrendszere 
 

 A doppingeljárás fórumrendszerét (az eljárásra jogosult szerveket és a szövetségen 

belüli eljárás szintjeit) határozzák meg a következő rendelkezések: 



 

(3) A doppingeljárást első fokon annak a szövetségnek a doppingbizottsága 

folytatja le, amelynek sportágában 

a) a versenyző a sporttevékenységét folytatja; 

b) a sportszakember a szakmai tevékenységét gyakorolja. 

A doppingbizottság önállóan vagy – a külön jogszabály szerinti – sportfegyelmi 

bizottság keretei között működik. 

(4) A doppingeljárást másodfokon a (3) bekezdésben meghatározott szövetség 

dopping fellebbviteli bizottsága folytatja le. A dopping fellebbviteli bizottság önállóan 

vagy – a külön jogszabály szerinti – fellebbviteli szerv keretei között működik. 

 Ezek szerint tehát a szövetségi doppingeljárás kétfokú eljárás, mivel az első fokon 

meghozott szövetségi döntés nem feltétlenül válik minden esetben jogerőssé és így – büntetés 

kiszabása esetén – végrehajthatóvá. Abban az esetben, ha az eljárás alá vont sportoló vagy 

sportszakember az első fokon hozott határozattal nem ért egyet, fellebbezési jogával élve 

másodfokon történő eljárás lefolytatását kérheti. A szövetségeknél lehetőség van arra, hogy 

akár önállóan, akár a hasonló jogalap alapján – a szövetség más szabályzatainak megsértése 

esetén – eljáró sportfegyelmi bizottság keretei között bírálják el a doppingvétségeket. A 

doppingügyekben eljáró szerv ezen jogköréről a szövetség alapszabályában célszerű 

rendelkezni, az eljárással összefüggő konkrét jogokat és kötelezettségeket a 

doppingszabályzatban is elegendő rendezni. 

 

(5) Az első fokon eljáró doppingbizottság határozatával meghozott büntetés ellen 

benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, de a másodfokon eljáró dopping 

fellebbviteli bizottság elnöke a büntetés végrehajtását indokolt esetben, kérelemre 

felfüggesztheti. A doppingeljárásban a miniszter tanácskozási joggal részt vesz. A 

doppingeljárást lezáró jogerős határozatot a szövetség 5 napon belül megküldi a 

miniszter és a Testület részére. 

A rendelet – a más, eljárási jogviszonyokat meghatározó jogszabályokhoz hasonlóan – 

rendelkezik a doppingeljárás során hozott határozat végrehajthatóságának kérdéseiről. 

Abban az esetben, ha a sportoló (vagy az eljárás más alanya) az első fokon hozott 

határozatban foglaltakat elfogadja és az ellen nem nyújt be fellebbezést, a határozat jogerőssé 

és végrehajthatóvá válik. A fellebbezés benyújtása ugyanakkor – mivel a jogszabály erről 

kifejezetten rendelkezik – a határozat végrehajtására nincsen halasztó hatállyal, a 

határozatban kiszabott büntetést tehát főszabály szerint meg kell kezdeni. Ez alól maga a 

rendelet enged egyetlen kivételt, mégpedig abban az esetben, ha a fellebbviteli bizottság 

elnöke a büntetést kérelemre – például egzisztenciális okokra figyelemmel - felfüggeszti. A 

felfüggesztésről való döntés az elnök mérlegelési jogkörébe tartozik.. A másodfokon eljáró 

dopping fellebbviteli bizottság által hozott határozat a kihirdetésével jogerőssé válik és az 

végrehajtható.  

 

(6) Doppingeljárás a doppingvétség elkövetésétől számított nyolc éven belül 

indítható. Külföldön elkövetett doppingvétség esetén a határidőt az eljárás alá vont 

versenyző vagy sportszakember belföldre történő visszaérkezésétől kell számítani. 

 (7) A versenyzőnek a versenyszerű sporttevékenység folytatásától való 

visszavonulására vonatkozó bejelentése az előzetes felülvizsgálati eljárás és a 

doppingeljárás lefolytatását és befejezését nem akadályozza. 

(8) Az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás részletes szabályaira – a 

rendeletben foglalt eltérésekkel – a sportfegyelmi felelősségről szóló kormányrendelet 

rendelkezései az irányadók. 

 



 3.6.2. A doppingeljárás sportszakmai vonatkozásai 
 

16. § (1) A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként a szövetség által 

megállapított doppingvétség doppingeljárás lefolytatása nélkül az adott versenyen elért 

eredmények megsemmisítését vonja maga után, továbbá amennyiben a versenyző a 

sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerés kapott, azokat köteles 

visszaszolgáltatni. 

 Az „eredmények automatikus érvénytelenítése” elve alapján tehát a versenyen történő 

vizsgálat eredményeként szolgáltatott pozitív minta automatikusan, a vétkesség, vagy akár s 

gondatlanság vizsgálata nélkül (egyáltalán bármilyen eljárás híján) közvetlenül maga után 

vonja az eredmények visszavonását, továbbá az azzal járó pénzbeli, tárgyi vagy egyéb 

elismerés visszaszolgáltatását. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alkalmazása akkor is kötelező, ha a 

versenyző bizonyítja, hogy a doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság 

sem terheli. 

  

(3) Ha meghatározott versennyel kapcsolatban a NADO csapatsportban több 

mint egy csapattagot értesít doppingvétség gyanújáról, akkor a csapat valamennyi tagját 

célzott vizsgálatnak vetik alá. 

 Csapatsportágak esetében is a vizsgálatra történő kijelölés eredetileg nem a csapat 

egészére, hanem egy meghatározott versenyzőre vonatkozik, de abban az esetben, ha ő pozitív 

mintát produkál a versennyel összefüggésben levett minták esetében, akkor a csapat 

valamennyi további tagja köteles mintát szolgáltatni.  

 

(4) Ha a célzott vizsgálat eredményeként megállapításra kerül, hogy a csapat 

tagjai közül legalább két versenyző doppingvétséget követett el, a szövetség – 

doppingeljárás lefolytatása nélkül – a csapatnak a versenyen elért eredményét 

megsemmisíti. 

Abban az esetben, ha a csapatsportban részt vevő sportolók az adott versenyen több 

versenyszámban is a csapat tagjai voltak, értelemszerűen az összes versenyszámban elért 

eredményt meg kell semmisíteni a célzott vizsgálat pozitív eredményének megállapítását 

követően. 

 A WADA Szabályzata az egyéni sportok csapatszámaira is tartalmaz egy rövid, 

lakonikus utalást: ilyen esetekben ha egy vagy több csapattag doppingol, a nemzetközi 

szövetség szabályzata irányadó a doppingvétség szankcionálására. A rendelet erre az esetre 

nem tartalmaz külön rendelkezést, tehát mivel egyébként egyéni sportról van szó, az egyik tag 

doppingvétsége megalapozza az eredmény automatikus érvénytelenítését.  

 

 További sportszakmai sajátosságokat rendez az alábbi két bekezdés. 

(5) Ha selejtező rendszerű versenyek alkalmával a két versenyszám között nincs 

lehetőség a laboratóriumi mintavétel és -kezelés elvégzésére, a doppingolás ténye nem 

befolyásolja az adott csapat által elért végeredményt. 

A selejtező rendszerű versenyeken született eredmények megsemmisítésének az lehet 

a következménye, hogy az egész versenyt (tornát, kupát) újra le kellene bonyolítani, ami sok 

esetben rendkívüli mértékű terheket róna mind a szervezőkre, mind a versenyben részt vevő 

sportolókra, csapatokra egyaránt. Ezért amennyiben a két versenyszám között nincs lehetőség 

a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, a későbbiekben lefolytatott doppingvizsgálat nem 

befolyásolja a csapat által elért eredményt. Amennyiben azonban a két versenyszám 

(mérkőzés) között a laboratóriumi vizsgálat elvégezhető, és annak eredménye valamelyik 



csapat sportolója (sportolói) tekintetében pozitív eredménnyel zárul, a (4) bekezdést 

megfelelően alkalmazni kell, vagyis a csapat eredményét meg kell semmisíteni. 

 

(6) Azokban a sportágakban, amelyekben a versenyző eredményének 

alakításában állat is részt vesz, az állattól – a nemzetközi követelményekkel összhangban 

– levett és az illetékes nemzetközi doppingellenes szervezet által meghatározott 

doppinglistán szereplő tiltott szert tartalmazó pozitív vizsgálati eredményű minta esetén 

a versenyzővel szemben az (1)–(5) bekezdésekben meghatározottakat alkalmazni kell. 
Az állatok doppingolását a WADA Szabályzat is csak érintőlegesen szabályozza, a 16. 

Cikkely szerint minden sportágban, amelyekben állatok is részt vesznek, az adott sportág 

nemzetközi szövetsége állapítja meg és érvényesíti az állatokra vonatkozó doppingellenes 

szabályokat. A doppingellenes szabályoknak tartalmaznia kell a tiltott szerek listáját, a 

megfelelő vizsgálati eljárást, és a minták vizsgálatára feljogosított laboratóriumok jegyzékét. 

Az adott sportág nemzetközi szövetségének a doppingellenőrzés minden fázisát a WADA 

Szabályzatra figyelemmel kell elkészítenie. 

 

 3.7. A doppingbüntetések 
 

 A doppingbüntetés kiszabására az eljáró szövetség jogosult, ez azonban nem zárja ki 

azt, hogy a sportszakember, sportoló doppingvétséggel összefüggésben felmerült vétkes 

szabályszegésével szemben a sportolót, szakembert „foglalkoztató” sportszervezet is eljárjon 

a közöttük fennálló szerződéses vagy tagsági jogviszonnyal együtt járó jogok és 

kötelezettségek szabályrendszere alapján.  

 A WADA Szabályzat 9-11. Cikkelyei kötelező átvétellel terhelt rendelkezések, ezeket 

a rendelet is maradéktalanul átülteti a hazai szabályozásba, sőt, mint látható lesz néhány 

esetben még szigorúbb szabályokat is tartalmaz, mint a WADA Szabályzat. 

A kormányrendeletben, valamint a WADA Kódexben meghatározott 

doppingvétségeket és a büntetéseket az alábbi táblázat hasonlítja össze: 

WADA-KÓDEX 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 

DOPPINGBÜNTETÉSEK 
 

10. Cikkely Egyéni szankciók 
 

 

 

 

 

 

a) A meghatározott szerek kivételével az 

eltiltás időtartama a tiltott anyagnak vagy 

származékának vagy markerjének jelenléte 

egy sportoló  testéből származó mintában; b) 

tiltott anyag vagy tiltott módszer használata 

vagy ennek kísérlete; c) A mintaszolgáltatási 

kötelezettség elutasítása, elmulasztása; 

valamint e) a doppingellenőrzés bármely 

elemének manipulálása, illetve ennek 

kísérlete, továbbá f) tiltott anyagok vagy 

17. § (1) A szövetség a doppinglista, 

valamint a doppingolás körülményeinek 

figyelembevételével – a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – a versenyzőre az 

alábbi büntetéseket szabhatja ki: 

 

a) a 6. § (1) bekezdésének a), b), c), e) 

és f) pontjaiban meghatározott 

doppingvétségek első alkalommal történő 

elkövetése esetén versenyrendszerben 

szervezett versenyen való részvételtől 

eltiltás két év időtartamra; 

[Tehát ha a sportoló testéből származó 

mintában jelen van a doppinglistán szereplő 

tiltott szer, annak származéka vagy markerje; 

vagy ha tiltott szert vagy tiltott módszert 

használ, vagy a használatot megkísérli; vagy 

ha a mintaszolgáltatási kötelezettséget 



módszerek birtoklása esetén 

első vétség esetén: 2 év eltiltás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) A sportoló hollétére vonatkozó 

információk elmulasztása, valamint teszten 

való részvételére vonatkozó követelmények 

megsértése (elmulasztott teszt). 

Az eltiltás időtartama legalább 1, legfeljebb 2 

év a sportoló vétkességének fokától függően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Az Üzérkedés bármely tiltott anyaggal 

vagy tiltott módszerrel (vagy ennek 

kísérlete); valamint h) a tiltott anyag vagy 

tiltott módszer beadása a sportolónak vagy 

ennek kísérlete, avagy ebben való 

közreműködés, felbujtás, segítség, ennek 

leplezése vagy bármely más bűnsegédi, 

felbujtói közreműködés, mely 

doppingvétséggel vagy ennek kísérletével 

függ össze elkövetői magatartások esetén az 

eltiltás időtartama 4 évtől egészen életfogytig 

terjedő eltiltásig terjedhet.  

[A tiltott szer beadásával kapcsolatos 

tényállást a sportszakemberek által 

elkövethető doppingvétségek között említi a 

hazai rendelet.] 

megtagadja vagy elmulasztja, továbbá ha a 

mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a 

mintavételt egyéb módon akadályozza; 

valamint ha a doppingellenőrzést manipulálja, 

vagy azt megkísérli; végül ha tiltott szert 

birtokol, vagy azzal rendelkezik, illetve tiltott 

módszert alkalmaz, kivéve, ha igazolja, hogy 

gyógyászati célú mentességet élvez.] 

 

b) a 6. § (1) bekezdésének d) 

pontjában meghatározott doppingvétség 

első alkalommal történő elkövetése esetén, 

amennyiben a versenyző 18 hónapon belül 

három esetben tanúsítja az ott 

meghatározott magatartást, 

versenyrendszerben szervezett versenyen 

való részvételtől eltiltás 1 év időtartamra. 

Az eltiltás 2 év időtartamú, ha a három eset 

közül egyik sem indokolható; 

[Tehát ha az ún. „whereabouts” vagyis holléti 

információkat a sportoló a meghatározott rend 

szerint nem szolgáltatja megfelelően. A másfél 

év alatti három kötelezettségszegés indokát a 

fegyelmi eljárás keretei között vizsgálni kell.] 

 

c) a 6. § (1) bekezdésének g) 

pontjában meghatározott doppingvétség 

első alkalommal történő elkövetése esetén 

versenyrendszerben szervezett versenyen 

való részvételtől eltiltás 4 évtől végleges 

időtartamra. Ha a versenyző a 6. § (1) 

bekezdésének g) pontjában meghatározott 

doppingvétséget kiskorú versenyző 

sérelmére követi el, vagy a doppinglista 

szerinti „Meghatározott szerek” között nem 

szereplő egyéb tiltott szerrel, az eltiltás 

végleges. 

[A tiltott szer/módszer szervezett keretek 

közötti felhasználását, a célzatos doppingolás 

elősegítését, illetve a „forgalmazói” típusú 

magatartásokat – ellenérték nem szükséges – 

különösen súlyos szankcióval rendeli büntetni 

a jogszabály.] 

 

(2) A doppinglista szerinti 

„Meghatározott szerek”-nek a versenyző 

szervezetében való jelenléte esetén – 

amennyiben a versenyző bizonyítja, hogy 

azokat nem a teljesítménye fokozása 

érdekében alkalmazta – a büntetés első 



 

 

 

 

 

10.4. cikk Meghatározott anyagok: 

„Ha a sportoló vagy más személy igazolni 

tudja, hogy került Meghatározott anyag a 

testébe vagy a birtokába, és hogy ezzel a 

Meghatározott anyaggal a célja nem a 

sportoló teljesítményének növelése vagy 

teljesítménynövelő anyag használatának 

titkolása volt, (…) az eltiltási időszak helyébe 

a következők lépnek:: 

Első megsértés: Legalább megrovás, viszont 

nincs eltiltási időszak jövőbeli 

rendezvényeket illetően, legfeljebb pedig 2 

év eltiltás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkalommal legalább szóbeli figyelmeztetés, 

írásbeli megrovás vagy versenyrendszerben 

szervezett versenyen való részvételtől 

legfeljebb 2 év időtartamú eltiltás. 

 

 

 

Sportszakemberrel szemben kiszabható 

büntetések: 
 

18. § (1) A szövetség a 

sportszakemberre az alábbi büntetéseket 

szabhatja ki: 

a) a 6. § (2) bekezdésének a)-c) és e) 

pontjaiban meghatározott doppingvétségek 

első alkalommal történő elkövetése esetén a 

sportszakmai tevékenységben történő 

részvételtől eltiltás 4 évtől végleges 

időtartamra, 
[Tehát ha a versenyen kívüli 

doppingellenőrzés esetén a versenyzővel 

összefüggésben tiltott szert birtokol, vagy azzal 

rendelkezik, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az 

a versenyző engedélyezett gyógyászati célú 

mentességére figyelemmel történik; a tiltott 

szert a versenyzőnek beadja vagy a tiltott 

módszert a versenyzővel összefüggésben 

alkalmazza, a tiltott szert a versenyző vagy 

más sportszakember részére értékesíti, átadja, 

tiltott szer vagy módszer alkalmazását egyéb 

módon lehetővé teszi, illetve ezeket megkísérli; 

a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, 

tiltott módszer alkalmazásához segítséget 

nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket 

megkísérli; ha tudomására jut, hogy a 

versenyző doppingol, illetve valaki a 

versenyzőnek a doppingoláshoz segítséget 

nyújt, és ezt nem jelenti be a szövetségnek.] 

 

b) a 6. § (2) bekezdésének d) pontjában 

meghatározott doppingvétség első 

alkalommal történő elkövetése esetén a 

sportszakmai tevékenységben történő 

részvételtől eltiltás 2 év időtartamra. 

[Tehát ha a doppingellenőrzést manipulálja 

vagy azt megkísérli. 

] 

(2) Ha a sportszakember a 6. § (2) 

bekezdésének a)-c) és e) pontjaiban 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiskorú terhére elkövetett doppingvétség 

különösen súlyos vétségként kerül 

megítélésre, és amennyiben a sportolót 

támogató személy követi el a vétséget, nem a 

külön rögzített meghatározott anyag 

felhasználásával, akkor életfogytig tartó 

eltiltással sújtható. Továbbá, amennyiben az 

ilyen jellegű vétség doppingvétsége nemcsak 

a sportszabályzatokat sértik, akkor ezeket az 

illetékes közigazgatási, szakmai vagy bírói 

szervnek is jelenteni kell.  

 

 

 

Az eltiltás mellőzése vagy csökkentése 
 

Az eltiltás mellőzése vagy időtartamának 

csökkentése kivételes körülmények esetén: 

Ha a sportoló egyedi esetben igazolni tudja, 

hogy az a) pont szerint elkövetett 

doppingvétség (a tiltott szer, származéka 

vagy markerje szervezetében való jelenléte) 

esetén vagy a b) pont szerinti doppingvétség 

(tiltott szer vagy tiltott módszer használata) 

esetén nem terheli vétkesség vagy 

gondatlanság a doppingvétség elkövetésében, 

az egyébként alkalmazandó eltiltási időszak 

mellőzendő. Ha a tiltott szer, származéka, 

vagy markerje a sportoló szervezetéből 

származó mintában kimutatható, megsértve 

ezzel az a) pontot (tiltott szer jelenléte), 

meghatározott doppingvétséget kiskorú 

versenyző sérelmére vagy a doppinglista 

szerinti „Meghatározott szerek” között nem 

szereplő egyéb tiltott szerrel követi el, a 

sportszakmai tevékenységben történő 

részvételtől végleg el kell tiltani. 

[A hazai szabályozásban – mint arról már szó 

volt – külön jelentéstételi kötelezettsége 

„közigazgatási, szakmai, vagy bírói szervek” 

irányában az eljáró szövetségnek jelenleg 

nincs, illetve az nincs nevesítve.] 

(3) [a rendelkezés hatályát vesztette] 

Büntethetőséget kizáró vagy a büntetést 

enyhítő okok 
 

19. § (1) Ha a versenyző a 

doppingeljárás során bizonyítja, hogy még 

gondatlanság sem terheli a doppingvétség 

első alkalommal történő elkövetésében, vele 

szemben az egyébként meghatározott 

eltiltás büntetés nem alkalmazható.  

[A gondatlanság hiánya általában akkor 

állapítható meg, ha bebizonyosodik, hogy a 

sportoló minden tőle elvárható 

kötelezettségének eleget tett annak érdekében, 

hogy ne kerüljön a szervezetébe doppingszer, 

vagy ne használjon tiltott szert/módszert. Ez 

természetesen minden esetben külön 

mérlegelendő a sportoló szubjektumához 

igazodva a doppingeljárás során. A 

gondatlanság hiányának bizonyítása, illetve 

annak bizonyítékként való elfogadása az 

átlagosnál jóval nagyobb körültekintést 

igényel.] 

 

(2) Ha a versenyző a doppingeljárás 

során bizonyítja, hogy nem terheli 

szándékosság a doppingvétség első 

alkalommal történő elkövetésében, vele 

szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás 

csökkenthető, de nem lehet kevesebb az 

eltiltás időtartamának felénél.  

(3) Ha az eltiltás időtartama 

végleges, akkor a (2) bekezdés szerint 

csökkentett időtartam nem lehet kevesebb 

nyolc évnél. 

[Szándékosság hiánya általában akkor 

állapítható meg, ha a versenyző bizonyítja, 

hogy nem a teljesítménye növelése érdekében 



annak érdekében, hogy az eltiltás mellőzhető 

legyen a sportolónak azt is igazolnia kell, 

hogy a tiltott szer milyen módon került a 

szervezetébe.  

 

Súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiánya: 

Az a) pont, a b) pont, a c) pont, vagy a h) 

pont esetén érvényesíthető. Ha a sportoló 

egyedi esetben igazolni tudja, hogy a fenti 

doppingvétségek elkövetésében súlyos 

vétkesség vagy gondatlanság nem terheli, 

akkor az eltiltás időtartama csökkenthető, de 

nem lehet kevesebb, mint az egyébként 

alkalmazandó időtartam fele. Ha az 

egyébként alkalmazandó eltiltási időtartam 

élethosszig szóló, a jelen cikkely alapján 

csökkentett időtartam nem lehet kevesebb 8 

évnél. Ha a tiltott szernek, származékának 

vagy markerjének a jelenléte a sportoló 

szervezetéből származó mintában 

kimutatható, megsértve ezzel az a) pontot 

(tiltott szer jelenléte), annak érdekében az 

eltiltás időtartama csökkenthető legyen a 

sportolónak azt is igazolnia kell, hogy a 

tiltott szer milyen módon került a 

szervezetébe.” 

 

doppingolt és ennek érdekében nem 

akaratlagosan cselekedett, és nem volt 

közömbös annak érdekében, hogy 

doppingvétséget valósítson meg, tehát – 

legalábbis - próbált tenni ellene.] 

(4) A sportszakember által elkövetett 

6. § (2) bekezdésének b) vagy c) pontja 

szerinti doppingvétség tekintetében a (2)–(3) 

bekezdésében meghatározottakat 

megfelelően alkalmazni kell. 

 

 

 

 3.7.1. Mellékbüntetések doppingvétség esetén 
 

 Doppingvétség elkövetése esetén nemcsak a speciális doppingbüntetésként 

alkalmazott eltiltás büntetés alkalmazható, hanem az egyébként a sportfegyelmi ügyek 

lezárásaként, sportfegyelmi büntetésként alkalmazott jogkövetkezmények egy maghatározott 

része is. Ennek oka az, hogy a sportoló vagy a sportszakember egyébként olyan magatartást is 

megvalósít a doppingvétség elkövetésével – doppingszabályzat megsértése – amely miatt a 

külön jogszabály szerinti fegyelmi eljárás eredményeként egyébként is felelősségre lenne 

vonható. 

 A fentiek miatt a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet 

lehetővé teszi a doppingeljárás során az „ügy uraként” funkcionáló szövetségnek, hogy a – 

WADA Szabályzat alapján alkalmazandó – dopping „főbüntetés” mellett, ahhoz 

kapcsolódóan más büntetést is kiszabjon a sportolóra/szövetségre. A mellékbüntetések 

kiszabása során a szövetségnek mérlegelnie kell az alapügy súlyát, és a doppingvétséghez 

kapcsolódó egyéb körülményeket is (ilyenek lehetnek pl.: az eljárás alá vont együttműködik-e 

a szövetséggel a doppingeljárás sikeres lefolytatása érdekében, milyen körülmények között 

valósult meg a doppingvétség, a sportolót/szakembert vonták-e felelősségre meghatározott 

belátható időn belül a doppingeljárást megelőzően sportfegyelmi vétség elkövetéséért, stb.). 

 

 A versenyzőre kiszabható mellékbüntetések 



17. § (3) A versenyzőre az eltiltás büntetés mellett: 

a) az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb két év időtartamú kizárás 

büntetés – ebben az esetben eligazolásra, kölcsönadásra nem kerülhet sor, a büntetés 

legfeljebb az objektív meghatározott két év mellett olyan időtartamra szabható ki, ameddig a 

hivatásos sportolót a munkaviszonya, vagy az amatőr sportolót a sportszerződése a 

sportszervezethez köti, 

b) a sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra 

történő megvonása – bármely természetbeni juttatás, vagy pénzbeli kedvezmény ide 

sorolható, kivéve természetesen azokat a juttatásokat, amellyel a sportoló saját jogon 

rendelkezik (szponzorálási vagy arculat-átviteli szerződés ellenértéke, vagyoni értékű jogok 

hasznosítása), 

c) legfeljebb a hivatásos sportoló sporttevékenységből származó előző évi nettó 

átlagjövedelmének hat havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés 

szabható ki. 
 

 A sportszakemberre kiszabható mellékbüntetések: 

18. § (4) A sportszakemberre az eltiltás büntetés mellett 

a) a sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra 

történő megvonása, 

b) legfeljebb a sportszakember szakmai tevékenységéből származó előző évi nettó 

átlagjövedelmének hat havi összegét meg nem haladó pénzbüntetés 

szabható ki. 
 

Garanciális szabályt állapít meg az alábbi bekezdés: 

(5) Amatőr sportolóra vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő 

sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. 

 

A pénzbüntetés teljesítésének technikai szabályait és annak a szövetség részéről való 

kötelező felhasználását rendezi a következő bekezdés: 

 

(6) A versenyzőre, sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést a szövetségnél kell 

befizetni. A szövetség a pénzbüntetést köteles sportágában a doppingellenes 

tevékenységre fordítani. 

 

 3.7.2. A büntetés kiszabásával összefüggő rendelkezések 
 

 A 2009 januárjától hatályos WADA Szabályzat nagyobb mérlegelést enged a 

doppingbüntetések kiszabása során az eljáró nemzeti doppingellenes szervezetek részére. A 

Szabályzat különböző enyhítő és súlyosbító körülmények kötelező figyelembe vételéről is 

rendelkezik, amit a hazai doppingrendelet is átvesz az alábbiak szerint. 

 

 19. § (5) Ha a versenyző vagy a sportszakember a doppingeljárás során érdemben 

közreműködik más versenyző, csapat vagy sportszakember doppingvétségének a 

felderítésében, vagy bizonyításában, velük szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás 

időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának negyedénél. 

Ha az eltiltás időtartama végleges, a csökkentett büntetés nem lehet kevesebb nyolc 

évnél. 

 (6) Amennyiben a versenyző vagy a sportszakember beismeri olyan 

doppingvétség elkövetését, amely más módon nem bizonyítható, a versenyzővel és a 



sportszakemberrel szemben egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama csökkenthető, 

de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának felénél. 

 (7) Amennyiben a versenyzővel vagy a sportszakemberrel szemben egyébként 

alkalmazandó eltiltás e rendelet több rendelkezése alapján csökkenthető, a csökkentett 

eltiltás időtartama nem lehet kevesebb az egyébként alkalmazandó eltiltás 

időtartamának negyedénél. 

 (8) A doppingvétségért egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama legfeljebb 4 

év időtartamra növelhető, amennyiben a versenyző vagy a sportszakember 

doppingvétségét (kivéve a 6. § (1) bekezdésének g) pontjában, 6. § (2) a)-c) és e) 

pontjaiban szereplő doppingvétségeket, vagy ha a versenyző, sportszakember a 

doppingvétség elkövetését beismeri) olyan módon követte el, amely különösen alkalmas 

a tisztességes játék (fair play) szellemének megsértésére és egyes sportágakra, vagy a 

sportmozgalomra különösen káros hatású, így különösen, ha 

 a) a doppingvétséget doppingterv vagy -rendszer részeként, önállóan vagy 

másokkal szervezetten követte el; 

 b) a doppingvétséget többféle tiltott anyaggal vagy módszerrel követte el, 

 c) a tiltott teljesítményfokozás hatását az eltiltás időtartamát követően is 

élvezheti, vagy 

 d) a doppingeljárás során csalárd, rosszhiszemű magatartást tanúsít. 

 (9) A doppingeljárás során nem fogadható el a versenyző arra való hivatkozása, 

hogy doppinglistán szereplő valamely szer, módszer nem fedőszer, nincs 

teljesítménynövelő vagy káros egészségügyi hatása, illetve nem ellentétes a sport 

szellemiségével. 
 

 4.7.3. Második és további alkalommal elkövetett doppingvétségek szankciói 
 

 A rendelet – a WADA Szabályzattal összhangban – külön rendelkezik a többszörös 

elkövetés szankcióiról, valamint rendezi az eltiltás kezdő időpontját és az ehhez kapcsolódó 

kérdéseket (versenyzői licensz felfüggesztésének beszámítása az eltiltás büntetésbe). 

 

 19. § (10) A versenyző, sportszakember által második alkalommal elkövetett 

doppingvétségért alkalmazandó eltiltás időtartamát a rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 (11) A versenyző, sportszakember által harmadik alkalommal elkövetett 

doppingvétségért - a (12) bekezdésben foglalt kivétellel - végleges eltiltás alkalmazandó. 

 (12) A harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség esetén az eltiltás 8 évtől 

végleges időtartamú, amennyiben 

 a) a doppinglista szerinti „Meghatározott szerek”-nek a versenyző szervezetében 

való jelenléte esetén a versenyző bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása 

érdekében alkalmazta, 

 b) a harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség a 6. § (1) bekezdés d) pontja 

szerinti doppingvétség. 
 

 19/A. § (1) Az eltiltás időtartama - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - az 

azt megállapító elsőfokú határozat meghozatalának napján kezdődik. 

 (2) Amennyiben a másodfokon eljáró dopping fellebbviteli bizottság elnöke a 

büntetés végrehajtását felfüggeszti, az eltiltás a másodfokon eljáró dopping fellebbviteli 

bizottság határozata meghozatalának napján kezdődik. 



 (3) Amennyiben a versenyző vagy a sportszakember a doppingvétség elkövetését 

beismeri, az eltiltás időtartamának kezdete a doppingellenőrzés vagy a doppingvétséget 

megalapozó egyéb magatartás tanúsításának időpontja. 

 (4) Az eltiltás időtartamába a versenyengedély felfüggesztésének időtartamát be 

kell számítani. 
 

 4.7.4. Az eltiltás hatálya alatti személy státusza 
 

 Az eltiltás hatálya alatt álló sportoló vagy sportszakember a rendelet szerint – a 

WADA Szabályzatával összhangban – különleges státusszal bír, erről rendelkeznek a 

következő szabályok: 

 

20. § (1) Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes tevékenységben 

részt vevő szervezet által szervezett doppingellenes felvilágosító és rehabilitációs 

programokon kívül semmilyen formában nem vehet részt versenyrendszerben szervezett 

versenyen, kivéve nézőként. 

 

 A fenti szabály – és a WADA kommentárja – értelmében az eltiltott személy sem 

sportolóként, sem sportszakemberként (edző, sportegyesületi vezető, stb.) nem vehet részt a 

sportág versenyrendszerében.  

 

 Az egyik sportágban meghozott szankciókat – a WADA Szabályzata értelmében [15.4. 

Cikkely]– a többi sportágban is el kell ismerni a „kölcsönös elismerés” elve alapján. 

Ugyanakkor mivel ez a rendelkezés nem kötelező átvétellel terhelt, így ezt a kormányrendelet 

nem tartalmazza, erről a szövetségek doppingszabályzataiban kell megfelelően rendelkezni a 

szövetség nemzetközi szervezetének doppingszabályzatával összhangban. 

 

 A fentieken túl a WADA Szabályzat rendelkezik arról is, hogy a Szabályzatot aláírók, 

tagszervezeteik vagy a Szabályzathoz csatlakozó Kormányok visszatartják a sportolóknak járó 

pénzügyi támogatásokat vagy más sportolói juttatásokat, illetve azok egy részét. Erről hazai 

keretek között a sportcélú állami támogatások felhasználásáról szóló mindenkori éves 

miniszteri rendelet rendelkezik. 

 

(2) Az a személy, akivel szemben négy évnél hosszabb időtartamú eltiltás került 

kiszabásra, a négy év elteltét követően – azon sportágon kívül, amelyben a 

doppingvétséget elkövette – részt vehet alacsonyabb osztályban szervezett versenyeken, 

feltéve, ha az adott sportág versenyszabályzatában meghatározottak szerint az 

alacsonyabb osztályból nem kvalifikálhatja magát országos vagy nemzetközi versenyre. 

 

 A visszaesők, vagy a kiskorúak sérelmére doppingvétséget elkövetők esetében (vagy 

bárkinél, akinél végleges, vagy egyébként négy évnél hosszabb eltiltást szabtak ki) a büntetés 

letöltése előtt a négy év leteltét követően csak más sportágban térhet vissza, és csak abban az 

esetben, ha nem országosan is jegyzett bajnoki versenyrendszerbe tér vissza. 

 

(3) A versenyző az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként, a sportszakember 

pedig versenyzőként nem tevékenykedhet. 

 

 A fentieket teszi teljesen egyértelművé ez a rendelkezés azzal, hogy a sportoló a 

felkészülési, edzési időszak tekintetében sem kapcsolódhat a csapathoz. Ugyanez vonatkozik 



(bármilyen tevékenységet ellátó) sportszakemberre. A pusztán szabadidős sporttevékenység 

természetesen sem, a sportoló sem a szakember részéről nem tiltott. 

 

(4) Az eltiltás hatálya alatt a versenyző köteles a tartózkodási helyéről, illetve 

annak megváltozásáról a szövetséget tájékoztatni, és versenyen kívüli vizsgálatok 

céljából részére rendelkezésre állni. 

 

 Ennek a kötelezettségnek a teljesítése az egyik feltétele annak, hogy a sportoló a 

büntetésének leteltét követően visszatérjen. Ha a sportoló az eltiltás hatálya alatt bejelenti, 

hogy visszavonul, majd mégis „meggondolja magát” és visszatér, akkor – a visszaélések 

elkerülése érdekében – addig nem jogosult a versenyzői státusz újbóli megszerzésére, amíg 

nem értesíti szándékáról a sportszövetséget, és nem vesz részt versenyen kívüli 

vizsgálatokban olyan időtartamban, mint a visszavonulás bejelentése és az eltiltásból 

egyébként még hátralévő időszak. (Az eltiltás hatálya alatt álló versenyző automatikusan a 

szövetség által összeállított nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozik.) 

 

 (5) Amennyiben a versenyző, sportszakember megsérti az eltiltás időtartamára 

vonatkozó részvételi tilalmat, annak időpontjában az eltiltás időtartama újrakezdődik. 

Ha a versenyzőt, sportszakembert nem terheli még gondatlanság sem a részvételi tilalom 

megsértésében, az újrakezdődő eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb 

annak felénél, végleges eltiltás esetén 8 évnél. 
 

 21. § (2) A doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek, amennyiben az 

UNESCO keretében Párizsban, 2005. október 19-én elfogadott nemzetközi 

doppingellenes Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglalt Nemzetközi 

Doppingellenes Szabályzatot aláírói, a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot a benne 

foglaltaknak megfelelően alkalmazzák, különös figyelemmel a 23. Cikk 2.2 pontjában 

foglaltakra. 
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A versenyző, sportszakember által második alkalommal elkövetett doppingvétségért alkalmazandó eltiltás 

időtartamát az első alkalommal elkövetett doppingvétség, illetve az annak büntetése során értékelt körülmény 

(a táblázat első oszlopában függőlegesen) és a második alkalommal elkövetett doppingvétséget megalapozó 

magatartás, illetve az annak büntetése során értékelt körülmény (a táblázat első sorában vízszintesen) 

kiválasztásával kell megállapítani. 
 

2. számú melléklet az 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelethez 

A dopping-mintavételi és -kezelési eljárási rend részletes szabályai 

Az eljárási rend célja, hogy 
1. operatív egységesített eljárás keretében minden érdekelt számára biztosítsa az egységes és korrekt 

mintavételt és -kezelést; 
2. elősegítse a doppingellenőrzés folyamatos végrehajtását és egy egységes, minden sportágra kiterjedő 

mintavételi és -kezelési modell kialakítását. 

Főbb tartalmi elemek 



1. Mintavételi és -kezelési csoportok 
1.1. Az ellenőrzésnél a NADO két tagjának (a továbbiakban: doppingellenőr) jelenléte szükséges, 

figyelembe véve az ellenőrizendők nemét. Jelen lehet továbbá a versenyző által megjelölt személy is (orvos, 

gyúró). 
1.2. A doppingellenőröknek megbízólevéllel kell rendelkezniük, amelyet a NADO állít ki. 

2. Az ellenőrzésre történő kijelölés 
2.1. Az ellenőrzéseket a versenyeken és a versenyeken kívül is el lehet rendelni a nemzeti doppingellenes 

rendelkezéseknek, illetve szövetségek alapszabályainak megfelelően, összhangban a nemzetközi 

doppingellenes szervezetek szabályzataiban foglaltakkal. 
2.2. A versenyző ellenőrzésre történő kijelölésének különösen az alábbi szempontokra figyelemmel kell 

megtörténnie: 
- sérülés; 
- hirtelen nagymértékű eredményjavulás; 
- visszalépés vagy távolmaradás olyan versenytől, amelyen a részvétel várható volt; 
- felkészüléssel kapcsolatos információk; 
- dopping használatára utaló viselkedés, erre vonatkozó információk; 
- váratlan visszavonulás vagy visszatérés onnan; 
- korábbi ellenőrzéseken tapasztalt magatartásbeli vagy analitikai rendellenességek; 
- a versenyző eltiltás utáni visszatérése. 
2.3. Az igazolt, illetve versenyeken rendszeresen részt vevő versenyzőket bármikor, előzetes 

figyelmeztetés nélkül ismételten is tesztvizsgálatnak lehet alávetni. 
2.4. Bejelentés nélküli ellenőrzés esetén tilos a versenyző előzetes tájékoztatása a várható ellenőrzésről. 

3. A doppingmintát kísérő nyomtatványok 
3.1. A versenyzőt szóban és írásban is fel kell szólítani a doppingvizsgálatra. A szóbeli felszólítást utólag 

dokumentálni kell a versenyző mintavételre való kijelölését igazoló nyomtatványon. 
3.2. A felszólítással egyidejűleg a versenyzőt az alábbiakról kell tájékoztatni: 
- doppingellenőrzésen kell megjelennie mintaszolgáltatás céljából; 
- a doppingellenőrzés pontos helyéről és idejéről; 
- a doppingellenőrzést kezdeményező doppingellenes szervezetről; 
- a versenyző jogairól, különös tekintettel az általa megjelölt személy, illetve tolmács jelenlétének, a 

mintavétellel és -kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérésének, valamint a mintavétel indokolt esetben való 

elhalasztásának lehetőségéről; 
- a versenyző kötelezettségeiről, különös tekintettel együttműködési kötelezettségéről, a doppingellenőrzés 

megtagadásának, meghiúsításának, illetve magának az ellenőrzés alól történő kivonásának 

következményeiről; 
- a doppingellenőrzéssel kapcsolatos egyéb fontos tudnivalóról. 
3.3. A kijelölést igazoló nyomtatványon rögzíteni kell az alábbiakat: 
- a versenyző adatait; 
- a mintavétel idejét, helyét és módját; 
- a doppingvizsgálatra való szóbeli felszólítás megtörténtét; 
- a versenyző 3.2. pontban foglaltakról való tájékoztatásának megtörténtét; 
- a versenyző által kiválasztott kísérő személy nevét; 
- doppingellenőrzés megtagadását, meghiúsítását, illetve azt, ha a versenyző az ellenőrzés alól kivonja 

magát - amely a pozitív vizsgálati eredménnyel egyenlő elbírálás alá esik -; 
- a versenyző (képviselője, illetve kísérője) aláírását, amellyel elismeri, hogy a felszólítás szabályszerűen 

megtörtént; 
- annak tényét, ha a versenyző doppingvizsgálatra történő felszólítása a versenyző önhibájából meghiúsult. 
3.4. A versenyen történő ellenőrzésre vonatkozó szabályok: 
3.4.1. A doppingellenőrzésre történő kijelölést közvetlenül a verseny befejezése után kell megtenni. 
3.4.2. A kijelölés, illetve a mintavétel egyes sportágaknál más időpontban is megtörténhet (pl. 

súlycsoporthoz kötött sportágaknál mérlegeléskor is). 
3.4.3. Az ellenőrzésre történő kijelölés után a versenyző mellé ki kell rendelni egy kísérőt, aki a 

mintavételre történő megjelenésig a versenyző mellett tartózkodik. 
3.4.4. Amennyiben vizelet-mintavétel történik, úgy azt a doppingvizsgálatra történő felszólítás utáni első 

vizeletmintából kell elvégezni. Versenyen való ellenőrzés esetén a mintavételre történő kijelölés után 1 órán 

belül, versenyen kívüli ellenőrzés esetén lehetőség szerint azonnal meg kell jelenni a mintavételi állomáson. 
3.5. A versenyen kívül történő mintavétel: 
3.5.1. A versenyző előzetes értesítés nélkül bármikor kijelölhető doppingellenőrzésre. 
3.5.2. Egyebekben a 3.4.2-3.4.4. pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 



4. Megjelenés mintavételre 
4.1. A verseny befejezésekor a kijelölést igazoló nyomtatványon jelzett időpontban a versenyzőnek a 

mellérendelt kísérővel együtt meg kell jelennie a doppingellenőrző állomáson rendszerint azonnal, de 

legfeljebb 1 órán belül. 
4.2. A doppingellenőr indokolt esetben engedélyezheti, hogy a versenyző a doppingellenőrző állomáson a 

kijelölést követő 1 óra elteltét követően jelenjen meg. A versenyző távolléte különösen az alábbi esetekben 

minősülhet indokoltnak: 
- eredményhirdetésen való részvétel; 
- további versenyen való részvétel; 
- levezető edzés elvégzése; 
- szükséges orvosi kezelésen való megjelenés; 
- sajtótájékoztatón, interjún való részvétel. 
4.3. A doppingellenőrzési űrlapon fel kell tüntetni 
- a versenyző adatait, 
- a mintavétel adatait (versenyen vagy versenyen kívül, bejelentett vagy bejelentés nélküli, vér vagy 

vizelet), 
- a mintavétel dátumát és időtartamát, a mintavételi üveg számát, a részminta adatait, 
- a minta fajsúlyát, pH-ját, 
- a versenyző által a mintavételt megelőző 10 napon belül szedett gyógyszereket, táplálékkiegészítőket, 

gyógyászati célú mentesség meglétét, 
- az ellenőrzéssel kapcsolatos esetleges megjegyzéseket, kifogásokat. 

5. Mintavételi helyiség 
5.1. A versenyen, illetve a versenyen kívüli ellenőrzés során a mintavételi helyiségnek a sportrendezvény 

helyéhez olyan közel kell lennie, amennyire az lehetséges. Erről a szervezőnek, illetve a sportszervezetnek 

kell gondoskodnia. 
5.2. A mintavétel helyének elszigeteléséről és biztonságáról gondoskodni kell. 
5.3. Célszerű biztosítani egy elkülönített váró- és adminisztratív helyiséget, valamint külön mosdót a 

mintavétel céljára. 
5.4. A szervezőnek, illetve a sportszervezetnek gondoskodnia kell róla, hogy a mintavétel eredményes 

lebonyolítása és minták biztonságos tárolása érdekében a mintavételi helyiségben rendelkezésre álljon: 
- a NADO által jelzett és a szervezővel előzetesen egyeztetett esetekben zárható hűtőszekrény; 
- legfeljebb 0,5 literes kiszerelésű, bontatlan palackozott ásványvíz, illetve üdítőital, sportolónként legalább 

1,5 liter mennyiségben; 
- megfelelő higiénés körülmények. 
5.5. A mintavételi helyiségben csak arra felhatalmazott személyek tartózkodhatnak, a vizeletminta 

szolgáltatásánál csak azonos nemű doppingellenőr lehet jelen. Szükség esetén tolmács segítsége igénybe 

vehető. 
5.6. A vizsgálóhelyiségben egy időben csak egy versenyző vizsgálata történhet. 

6. A mintavételi eljárás 
6.1. A mintavételi felszerelésnek eleget kell tennie az egyedi azonosítás, a biztonságos tárolás és a 

sérthetetlenség követelményeinek, valamint a WADA előírásainak. A mérésre szolgáló eszközöket 

rendszeresen hitelesíteni kell. 
6.2. Az eljárás lényegét és folyamatát a mintavétel előtt a versenyzővel ismertetni kell. Különösen indokolt 

esetben, a doppingellenőr engedélyével, az általa megjelölt időpontig a versenyző kísérőjével elhagyhatja a 

mintavételi helyiséget. 
6.3. A vizelet-mintavétel lezárt, ellenőrzött mintavételi edénybe történik, az adminisztratív helyiségben 

tartózkodó ellenőr és tanú jelenlétében. A doppingellenőrnek biztosítania kell, hogy a versenyző megfelelő 

számú mintavételi edényből választhasson. A korrekt vizsgálat végzéséhez legalább 75 ml vizeletre van 

szükség, amelyből 50 ml-t az „A” feliratú, 25 ml-t pedig a „B” feliratú mintavételi edénybe kell tölteni. A test 

egyéb szöveteiből történő mintavétel lehetőségét az érintett szövetségnek - a nemzetközi szövetsége 

szabályzatával összhangban - doppingszabályzatában kell rendeznie. 
6.4. Az ellenőrzés eredményének befolyásolása, illetve a csalás elkerülése érdekében a felesleges 

ruhadarabokat a versenyzőnek le kell vennie. Mindig egy azonos nemű doppingellenőr, és továbbá egy tanú 

jelenlétét kell biztosítani a vizsgálat során. 
6.5. A versenyző az általa kiválasztott, előre megszámozott mintaszállító edénypárba tölti ki a 

vizeletmintát, majd lezárja azokat. Az egyedi kódot a doppingellenőrzési űrlapon fel kell tüntetni, amit a 

versenyző, kísérője és a doppingellenőr ellenőriz. 
6.6. Ha valamelyik nemzeti, illetve nemzetközi szövetség előírja, akkor a gyűjtőedényben lévő maradék 

vizelet pH-ját és fajsúlyát meg kell mérni. Ennek eredményét a doppingellenőrzési űrlapon fel kell tüntetni (a 



pH 3,5-12, a fajsúly 1005-1040 között elfogadható). Ezeknek az értékeknek nem megfelelő értékek esetén új 

vizeletmintát kell levenni. 
6.7. A doppingellenőr új minta szolgáltatását írhatja elő, amennyiben a minta nem felel meg az 

előírásoknak, illetve a minta eredetiségével kapcsolatban kétségek merülnek fel. Az ismételt 

mintaszolgáltatás megtagadása az első mintaszolgáltatás megtagadásának következményeivel jár. Ismételt 

mintaszolgáltatás esetén mindkét mintát a laboratóriumba kell szállíttatni. Amennyiben a második 

vizeletminta pH-ja és fajsúlya sem megfelelő, a további mintavételtől el lehet tekinteni. 
6.8. A versenyzőnek nyilatkoznia kell azokról a gyógyszerekről vagy egyéb készítményekről, amelyeket a 

vizsgálatot megelőző 10 napon belül szedett. Az adatokat bizalmasan kell kezelni, de azokat fel kell tüntetni a 

doppingellenőrző űrlapon. 
6.9. A doppingellenőr által kitöltött doppingellenőrzési űrlapon szereplő adatok helyességét, valamint a 

mintavétel befejezését a mintavételkor a mintavételi helyiségben tartózkodó valamennyi személy aláírásával 

igazolja az űrlapon, amelyen az ellenőrzéssel kapcsolatos bármilyen további észrevételt dokumentálni kell. 
6.10. A doppingellenőrzési űrlap 1-1 példányát megkapja 
- a versenyző, 
- a NADO, 
- a szövetség, és 
- a laboratórium (ezen a példányon név nem szerepelhet, csak kódszám). 

7. Az ellenőrzés megtagadása vagy elmulasztása 
Az ellenőrzés megtagadásának vagy elmulasztásának tényét az ellenőrző nyomtatványon és a 

doppingellenőrzési űrlapon dokumentálni kell, amennyiben lehetséges a versenyző és a kísérő aláírásával 

együtt. Visszautasítás, az ellenőrzés elmulasztása vagy téves, illetve megkésett megjelenés az ellenőrzés 

színhelyén a pozitív vizsgálati eredménnyel azonos elbírálás alá esik. 

8. A mintakezelési eljárás 
8.1. A laboratóriumba történő mintaszállítás 
A mintákat a nemzetközi követelményeknek, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetek által 

elfogadott módon, a biztonság szabályainak megfelelően kell a laboratóriumba küldeni az erre a célra 

rendszeresített formanyomtatvány kíséretében, a mintavétel után a lehető legrövidebb időn belül, hűtött és 

biztonságosan becsomagolt állapotban. A minták átvételét azok megérkezését követően a laboratóriumban 

dokumentálni kell. 
8.2. A minta tárolása 
8.2.1. Amennyiben a minta laboratóriumba történő azonnali szállítása nem lehetséges, annak megfelelő 

tárolásáról a doppingellenőrnek vagy a minta szállításával megbízott személynek kell gondoskodnia. 
8.2.2. A minta tárolása során biztosítani kell, hogy a minta a tárolást követően is alkalmas legyen a 

laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, és kizárólag a szállítására és tárolására felhatalmazott személyek 

férhessenek hozzá. 
8.3. A laboratóriumi eljárás 
8.3.1. Az analízist végző laboratóriummal kötött szerződése alapján a NADO gondoskodik a minta 

analízisének elvégzéséről, amely során a nemzetközi követelményeknek megfelelően biztosítani kell: 
- a laboratóriumon belüli megfelelő mintakezelést; 
- az analízisre vonatkozó speciális előírások megtartását; 
- az eredmények bizalmas kezelését. 
8.3.2. A laboratórium értesíti a NADO-t az „A” minta pozitív vizsgálati eredményéről, valamint ha az 

analízis a minta mennyisége, minősége vagy más körülmény miatt nem végezhető el. A laboratórium a „B” 

minta vizsgálatát a NADO keresésére végzi el, amelyen a versenyző vagy az általa meghatalmazott személy 

jelen lehet, egyéb esetben a „B” mintát a laboratórium a nemzetközi követelményekben meghatározott 

időpontig köteles megőrizni. 
8.3.3. A vizsgálat eredményét bizalmasan, az érintettek személyiségi jogainak védelmére tekintettel kell 

kezelni. 
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