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MOTTÓ 

 

 

 

 

„Hiányos vagy ellentétes szabályozás esetében az ügyeskedőknek  

mindig sikerül a kiskaput megtalálni dicstelen eljárásukhoz.” 

 



Sporttörvény és sportjogszabályok 

Amiről beszélni fogunk: 

• sportjog elhelyezkedése a jogrendszerünkben 

• legfontosabb jogszabályok 

• sporttörvény és a legfontosabb rendelkezései  

•szövetségek 

• egyesületek, gazdasági társaságok 

•sportolói szerződések: amatőr és hivatásos labdarúgók 

• szerződések, szerződéstípusok 

• sportjog a gyakorlatban 

• kitekintés külföldre 

 



Sportjog elhelyezkedése a jogrendszerben 

 

 

 

 

A sportjog az alábbi jogterületeket foglalja magában: 

Civiljogi rész, mely magába foglalja: 

 

polgárjog: ezen belül a sportbiztosítást, a kereskedelmi szerződéseket  

(pl. hivatásos sportoló játékjogával kapcsolatos ügyletek,  

arculatátviteli vagy szponzorálási szerződések); 

 

munkajog: a hivatásos sportoló munkajoga  

(speciális munkaszerződéseken alapul, amely sok pontban eltér az  

átlagos munkaszerződéstől). 

 



Sportjog elhelyezkedése a jogrendszerben 

 

 

 

 

A sportjog az alábbi jogterületeket foglalja magában: 

Közjogi rész, mely magába foglalja: 

alkotmányjogot: ez egyrészről a törvényhozás kereteit jelenti,  

másrészről az állampolgárok alkotmányos alapjogát a sportolásra.  

A magyar alaptörvényből a sportoláshoz fűződő állampolgári jog csak  

áttételesen vezethető le, pl. az egyesülési jogból, a gyülekezési jogból,  

és a testi-lelki egészséghez való jogból. 

sportközigazgatási jogot: e körbe tartoznak a kormány, a területi és  

helyi önkormányzatok, valamint a sport központi állami szakig. 

 szerve (Magyar Olimpiai Bizottság) sporttal kapcsolatos jogalkotási  

feladatai.  



Sportjog elhelyezkedése a jogrendszerben 

 

 

 

 

A sportjog az alábbi jogterületeket foglalja magában: 

Közjogi rész, mely magába foglalja: 

pénzügyi szabályozás: a sport állami támogatásával, szubvenciókkal,  

adókedvezményekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.  

A 2010. nyarán elfogadott Társasági Adókedvezmény program  

megnövelte a pénzmozgást a sportban. 



3 fogalom 

 

 

 

 

Amikor egy jogszabályt, szabályzatot olvasunk tudni kell: 

• ÉRVÉNYESSÉG 

 

• HATÁLY 

 

• ILLETÉKESSÉG 

 

 



Sportjog elhelyezkedése a jogrendszerben 

 

 

 

 

Legfontosabb jogszabályok, amiket ismerni kell: 

• Alaptörvény 

• Sportról szóló 2004. évi  I. törvény 

• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. év I. törvény 

• Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerv. 

  működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

 

 



Sportjog elhelyezkedése a jogrendszerben 

 

 

 

 

Legfontosabb jogszabályok, amiket ismerni kell: 

Rendeletek: 

• a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló  

  43/2011. évi (III.23.) Korm.rendelet 

• a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához  

  szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm.r 

• a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm.r 

• az állami sportinformációs rendszerről szóló 1662004 (V. 21.) Korm.r 

 

 

 

 



Sportjog elhelyezkedése a jogrendszerben 

 

 

 

 

Legfontosabb jogszabályok, amiket ismerni kell: 

Szövetségi szabályzatok: 

• Alapszabályzat 

• Versenyszabályzat 

• Nyilvántartási , Igazolási és Átigazolási Szabályzat 

• Klublicenc szabályzat 

 

 

dokumentumtar.mlsz.hu 

 

 

 

 



Magyarország Alaptörvény 

 

 

 

 

Sport kifejezés nem szerepel az Alaptörvényben! 

II. cikk: Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van  

az élethez és az emberi méltósághoz.. 

 

XX. cikk: Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

 

EU-ban már második generációs állampolgári jog: testkultúra, 

egészséges életmód, prevenció és rekreáció eszköze 

 

 



Sporttörvény jogalkotói szándéka 

 

 

 

 

Állam szerepe: 

-segítő-ösztönző szerep 

-szabadidő-, tömegsport, fogyatékosok sportjának segítése 

-esélyegyenlőség 

-diáksport 

-ifjúság erkölcsi, fizikai nevelése, személyiség formálás 

-sportirányítási jogszabályok megalkotása 

-sportigazgatási szervezet + garanciális rendelkezések 

-fejlesztés összehangolása: környezetvédelem, területfejlesztés 

 



Sporttörvény jogalkotói szándéka 

 

 

 

 

Állam szerepe: 

- visszaszorítani az elállamosítást és túlpolitizálást 

- cél: önkéntes, szabad akaraton nyugvó sporttevékenység 

- ehhez kell: önszerveződés alulról  állam ehhez csak keretet ad   

garanciák meghatározása 

FONTOS: piaci alapokon nyugvó sportvállalkozások működését 

 

EU: 

4 alapszabadság (áru, tőke, szolgáltatás, munkaerő)  SPORTnál is 

 



Sporttörvény jogalkotói szándéka 

 

 

 

 

EU: 

-szabadidősporttal, amatőr sporttal Maastricht-i Szerződésig nem 

foglalkozott 

- Európai Sport Charta  - alapirányának megfelel a Sporttörvény 

 



Sporttörvény jogalkotói szándéka 

 

 

 

 

Mo-on hagyományos a külön sporttörvény 

1921. évi LIII – testnevelésről szóló tv. 

1996. évi LXIV – sportigazgatási és sportfinanszirozási tv. 

  - ez vezette be a sportösztöndíj-rendszert 

1998. évi XXXI – sporttv.  hivatásos sport szabályozása 

2000. évi CXLV – sporttv.  civiljogi rész – komplex jogági 

szabályozás 

-Sportválasztottbíráskodás (Sportbund, Sportcouncil mintára) 

-2002-ben új kormány komplett módosítás 

2004. I. tv. – kihirdetve: 2004. január 13. 



Sportról szóló 2004. évi I. törvény 

 

 

 

 

Bevezető, a törvény preambuluma: 

 

 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége 

a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak 

tekinti. A nemzet értékei között tartja számon a sport által elért 

eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő 

értékeit. 

Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon 

tagjai előtt, akik tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és 

megbecsülést szereztek hazánknak. Az e törvényben 

meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy 

Magyarország sportoló nemzetté is váljék. 



Sportról szóló 2004. évi I. törvény 

 

 

 

 

Bevezető, a törvény preambuluma: 

 

 

A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az 

egészséges nemzet, az egészségét megőrizni akaró polgár 

értékrendjéhez. 

A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz 

tartozását, miként az egyén testi és lelki egészségét. 

A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az 

összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a 

teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és 

az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek 

alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül 

attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-

egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség 

megőrzéséről van szó. 



Sportról szóló 2004. évi I. törvény 

 

 

 

 

Felépítése: 

 

 

A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA 

SPORTSZERVEZETEK JOGÁLLÁSA 

AZ ORSZÁGOS SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGEK ÉS MÁS SPORTSZÖVETSÉGEK 

A SPORT VERSENYRENDSZERE 

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK 

A SPORT CIVIL IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 

AZ ÁLLAM ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SPORTTAL KAPCSOLATOS  

     FELADATAI 

A SPORT ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK PÉNZÜGYI RENDSZERE 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK 

A SPORTRENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE 

EGYES FŐVÁROSI ÁLLAMI TULAJDONÚ SPORTCÉLÚ INGATLANOK  

     VAGYONKEZELŐINEK KIJELÖLÉSÉRŐL  

 

 

 

http://uj.jogtar.hu/


Sportoló jogállása 

 

 

 

 

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

 Értelmezési keret: 

Legtágabb: amely tudatosan vagy legalább hatásaiban a testedzésre  

irányul, sportnak tekinthető, s az ilyen tevékenységet kifejtő személyek  

pedig sportolónak minősülnek. 

  

Tág: rendszeres testmozgás, amelynek eredménye szervezett, elismert  

versenyrendszerekben mérhető, összevethető másokéval.  

 

Szűk: “komoly”, közvetlen gazdasági haszonnal/hatással is járó  

teljesítmények, az élsport  



Sportoló jogállása 

 

 

 

 

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

Értelmezési keret: 

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. 



Sporttevékenység 

 

 

 

 

Európai Sport Charta fogalmából indul ki. 

Tág fogalom, hiszen testedzéstől a sakkig 

Szabadidő sport is (esti kocogás) 

 

Sport Charta és egyetlen külföldi sporttörvény sem vállalkozik 

arra, hogy meghatározza, hogy mely sportot milyen sportág 

keretében lehet űzni. 



Sporttevékenység 

 

 

 

 

(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. 

Meg kell vizsgálni, hogy sporttevékenysége-e az adott mozgásforma! 

 

Ehhez a fogamlat szét kell szedni! 



Sporttevékenység 

 

 

 

 

Meghatározott szabályok szerint kifejtett tevékenység: 

Létezik-e autonóm szerv, aki szervezi.. 

A meghatározott szabályok szerint kifejtett tevékenység azt 

jeleníti meg, hogy az autonóm szakmai igazgatási szabályok 

megalkotására a törvényben rögzített feltételeknek megfelelő 

szervezetek jogosultak.  



Sporttevékenység 

 

 

 

 

A szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, 

illetve versenyszerűen végzett tevékenység: 

Alaptörvény XX. cikk alapján: „Mindenkinek joga van a testi és 

lelki egészséghez.”  

A szabadidősport területén az államnak ösztönző, a feltételeket 

kijelölő, valamint azokat meghatározó szerepe van.  



Sporttevékenység 

 

 

 

 

A szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló 

tevékenység: 

A sporttevékenység definíciójának jelen eleme esetében is érvényesülnie  

kell a sportra, mint gyűjtőfogalomra vonatkozó alapvető feltételeknek,  

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. 

 



Sportolók csoportosítása 

 

 

 

 

(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. 



Versenyengedély 

 

 

 

 

3§.  Versenyrendszerben, bajnokságban kötelező a sportszövetség 

által kiállított sportolói igazolvány (versenyengedély) 

Főszabály: 1 versenyző 1 sportágban 1 engedély  eltérő is (pl. 

MLSZ) 

Nincs még mindig egységes sportszövetségi nyilvántartás és 

játékengedély kiadási rendszer 

KÖTELEZŐ elem: képmás, név, szül. hely, idő, stb. 

Díjfizetési kötelezettség 

Jogorvoslat (elnökséghez) 



Versenyengedély - NYIÁSZ 

 

 

 

 

A Versenyigazolvány tartalmazza a  

•labdarúgó nevét, 

•labdarúgó azonosító számát, 

•születési dátumát, helyét,  

•anyja nevét 

•arcképét,  

•fényképének érvényességét 

•állampolgárságát, a sportszervezet teljes nevét és székhelyét 

•az igazolás számát és keltét,  

•versenyengedélyének betűjelét, érvényességi idejét,  

•számát valamint a kiállító aláírását és pecsétnyomatát.  

•külön lapon a sportorvosi igazolást. 

 



Versenyengedély - NYIÁSZ 

 

 

 

 

Ezek közül melyiket nem tartalmazza?? 

 



Versenyengedély - NYIÁSZ 

 

 

 

 

Aktuális játékengedélyek száma 



Sportoló joga és kötelezettsége 

JOG KÖTELEZETTSÉG 

-Biztonságos sportolás 

- Sportorvoslás 
-Fair-play 

-Doppingtilalom 

-Tiltott mérkőzés eredmény 

befolyásolás 

-Szabályzatok betartása 

- Doppingellenőrzés 

 



Amatőr sportoló 

 

 

 

 

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

a (4) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel – sportszerződés 

alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző  

alapítvány keretében pedig - amennyiben az ilyen alapítvány nem  

minősül egyúttal az e törvényben meghatározott sportiskolának is –  

kizárólag sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola tanulója  

tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet.  

A tanulói jogviszony szünetelése az amatőr sportoló  

versenyengedélyének érvényességét nem érinti. 

(4) A 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés csak a sportoló törvényes 

 képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé. 



Amatőr sportoló – NYIÁSZ-ban 

 

 

 

 

Igazolási és Átigazolási szabályzatból: 

Amatőr labdarúgó: aki tagsági jogviszony alapján szerepel  

sportszervezetében és tagsági díjat fizet.  

Sportszerződéses labdarúgó: aki amatőr sportolói szerződés alapján  

szerepel sportszervezetében.  

 
A sportszerződés csak határozott időre, egy bajnokság időtartamára  

köthető, lejáratának időpontja június 30.  

egy évnél rövidebb sportszerződés akkor köthető, ha a sportszerződést a  

bajnoki év közben kötik meg, lejáratának időpontja legfeljebb június 30. 

 



Amatőr sportoló 

 

 

 

 

Szerződés: 

-írásban 

-határozott időre, de legfeljebb 1 évre köthető 

-18 év alatti gyermeknél szülői beleegyezés 

-az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő  

indokolt és igazolt költségeinek megtérítése  
(Gerevich Aladár-sportösztöndíjrendszer keretében ) 

- a kiemelkedő sportteljesítmény elérését követően adott  

   eredményességi jutalom,  

-versenyengedély 

- MLSZ szabályzat 

(2) A sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a sporttevékenységgel 

kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a Polgári Törvénykönyv megbízási 

szerződésre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 



Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

8. § (1)  A hivatásos sportoló - amennyiben törvény kivételt nem 

tesz - a sportvállalkozással kötött munkaszerződés vagy megbízási 

szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a 

megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként 

kerül kifizetésre. Hivatásos sportoló sportegyesületben csak akkor 

végezhet sporttevékenységet, ha ezt a sportszövetség szabályzata 

lehetővé teszi. 



Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

Évad    Hivatásos labdarúgó szerződés (db) 

2013/2014   722 

2012/2013   894 

2011/2012   777 

2010/2011   658 

2009/2010   616 

2008/2009   565 

2007/2008   548 

2006/2007   464 

2005/2006   576 

 



Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

Eltérés az MT. munkaszerződéstől: 

a) a munkaszerződés csak határozott időtartamra köthető, 

b) próbaidő nem köthető ki, 

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, 



Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

Eltérés az MT. munkaszerződéstől: 

e) a hivatásos sportoló csak a munkáltató előzetes írásbeli 

hozzájárulásával létesíthet sporttevékenységgel össze nem függő 

további munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Sporttevékenység 

folytatására sportágában további munkavégzésre irányuló 

jogviszonyt nem létesíthet, más sportágban való sporttevékenységre 

vonatkozó további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez 

a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, 

f) a hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történő 

szereplésére az Mt. munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a 

munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz a hivatásos sportoló 

előzetes hozzájárulása szükséges. A munkaszerződéstől eltérő 

foglalkoztatás összes időtartama egy naptári éven belül 44 

munkanapnál, vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet, 



Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

Eltérés az MT. munkaszerződéstől: 

g) a hivatásos sportoló csak a játékjog használati jogának ideiglenes 

átadása esetén foglalkoztatható a munkaszerződéstől eltérően más 

sportszervezetnél. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás 

időtartama ebben az esetben egy naptári éven belül 44 munkanapnál 

vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet. 

 



Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

Fontos szerződési kikötések: 

(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. 

(4) *  Semmis az a szerződés, amellyel a sportszervezet a 

hivatásos sportoló részére a sporttevékenységére kötött 

munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben foglaltakon túl 

anyagi előnyt biztosít. 
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Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

Fontos szerződési kikötések: 

(5)  A hivatásos sportolónak a munkaviszony vagy megbízási 

jogviszony keretében kifejtett sporttevékenysége során történt 

balesete üzemi balesetnek minősül. A munkáltató vagy a 

megbízó köteles a hivatásos sportoló javára élet- és sportbaleset-

biztosítást kötni. A válogatott keretben eltöltött időszak alatti 

biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos részletes szabályokat - 

figyelemmel a 3. § (4) bekezdésére - a sportszövetség határozza 

meg. 

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

sportszervezet nem indulhat a versenyrendszerben 

(bajnokságban), vagy abból utóbb kizárják, ez a munkáltató, a 

megbízó súlyos szerződésszegésének minősül, és ezért a 

munkaviszonyt, a megbízási jogviszonyt a sportoló azonnali 

hatályú felmondással is megszüntetheti – szabadon igazolható 
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Fontos szerződési kikötések: 

9. § (1) A hivatásos sportolónak hivatásos sportolói 

versenyengedéllyel kell rendelkeznie. A versenyengedélyt a 

sportszövetség a hivatásos sportoló kérelmére adja ki. 

(3)  A hivatásos sportoló játékjogának használatát a 

sportszervezettel kötött munkaszerződésben vagy megbízási 

szerződésben a jogviszony 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 

vagy a megbízási szerződésben megállapított külön ellenértékre 

tarthat igényt. 
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Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

Fontos szerződési kikötések: 

(4)  A munkaszerződés vagy a megbízási szerződés időtartamának 

lejártával, illetve a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés 

jogszerű megszűnése esetén a játékjog használati joga 

ingyenesen visszaszáll a hivatásos sportolóra. Az ezzel ellentétes 

megállapodás semmis. 

(5) Semmis az a szerződés, amely a játékjog mint személyhez 

fűződő vagyoni értékű jog elidegenítésére vagy 

megterhelésére irányul. Ez a rendelkezés az amatőr sportoló 

játékjogára is irányadó. 
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Fontos szerződési kikötések: 

10. § (1)  A munkaszerződés vagy a megbízási szerződés 

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 vagy megbízási szerződését nem 

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

Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak kell 

tekinteni. Végleges átigazolás esetén új munkaszerződést vagy 

megbízási szerződést kell kötni. 
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Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

Fontos szerződési kikötések: 

(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. 

 



Hivatásos sportoló 

 

 

 

 

Igazolási és Átigazolási szabályzatból: 

- a labdarúgó „első hivatásos szerződése”, amennyiben erre a labdarúgó  

21. életévének betöltése előtt kerül sor 

- aláírástól számított 5 munkanapon belül le kell adni az MLSZ-ben 

 

Reamatőrizálás: 

Hivatásos labdarúgó nem-amatőr státuszban játszott utolsó bajnoki-,  

kupa-, torna (verseny) mérkőzésétől számított 30 nap elteltével  

minősíthető újra amatőrnek. Nem fizetendő képzési kártalanítás az  

amatőr státusz újbóli elnyerését követően.  

 

 



Hivatásos sportoló - BÉREZÉSE 

 

 

 

 

EKHO-s szerződések 

Hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint FEOR számtól 

függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott 

sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel 

vagy országos sportági szakszövetséggel, országos sportági 

sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel 

kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, a 

szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek 

minősül, és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 

jogszabályban meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel. 

Sportszakember különösen a sportedző (a sportág megjelölésével), 

sportoktató (a sportág megjelölésével), mérkőzésvezető, versenybíró, 

sportorvos, gyúró 



Hivatásos sportoló - BÉREZÉSE 

 

 

 

 

Ők keresik a legtöbbet (2014. november) 

személy sportszervezet 

ALVAREZ JOSE ARTURO FEHÉRVÁR FC KFT. 

CALATAYUD SANCHEZ JUAN JESUS FEHÉRVÁR FC KFT. 

JUHÁSZ ROLAND FEHÉRVÁR FC KFT. 

KANTA JÓZSEF MTK BUDAPEST ZRT. 

NIKOLIC NEMANJA FEHÉRVÁR FC KFT. 

PAVLOVIC MATEO FTC ZRT. 

SIMOES CANEIRA MARCO ANTONIO FEHÉRVÁR FC KFT. 

4.000.000 Ft/hó feletti játékosok 



Egy kis lazítás – lássuk a számokat! 

 

 

 

 

23 év alatti játékosok megoszlása (2013/2014 



Egy kis lazítás! 

 

 

 

 

Fizetési sapka elmélet?? 

A Sporttörvény 34. § 

 „a sportszövetség hivatásos, illetve vegyes (nyílt) 

versenyrendszerére vonatkozó szabályzatában 

meghatározhatja a hivatásos sportoló részére a 

sportszervezet részéről fizethető munkabér vagy 

megbízási díj és egyéb juttatások együttes alsó és 

felső határát, továbbá a részére fizethető igazolási, 

valamint átigazolási juttatások legalacsonyabb és 

legmagasabb mértékét, és a sportszervezet adott 

sportágban tevékenykedő összes hivatásos sportolója 

részére fizethető valamennyi juttatás alsó és felső 

határát.” 

 



Egy kis lazítás! 

 

 

 

 

Fizetési sapka elmélet?? 

• a versenyrendszerükben résztvevő sportszervezetek egyes 

profi sportolóik részére sporttevékenységük 

ellentételezéseként milyen juttatásokat és milyen 

mértékben biztosíthatnak; 

• egy sportszervezet mekkora együttes összeget költhet 

valamennyi hivatásos versenyzőjének fizetésére; és 

• átigazolás esetében mekkora lehet a profi sportoló részére 

fizetendő “aláírási pénz” összege. 

 



Sportszakemberek jogállása 

 

 

 

 

Stv: 

Ki  sportszakember?? 

A sportszakember - az a természetes személy, aki a sportoló 

felkészítésével és versenyeztetésével, vagy egyébként a sportoló 

sporttevékenysége gyakorlásának biztosításával kapcsolatban - 

közvetlenül vagy közvetett módon - munkaviszony vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján sportszakmai 

tevékenységet végez. 



Sportfegyelmi felelősség 

 

 

 

 

A sportszövetség  sportfegyelmi eljárást folytat le a versenyzővel, 

illetve a sportszakemberrel szemben, ha a sportszövetség verseny-, 

igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban 

foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi. 

A versenyzőre, illetve a sportszakemberre sportfegyelmi vagy 

doppingbüntetésként: 

a) szóbeli figyelmeztetés, 

b) írásbeli megrovás, 

c) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év 

időtartamra történő megvonása (csökkentése), 

d) pénzbüntetés 

szabható ki. 



Sportfegyelmi felelősség 

 

 

 

 

Versenyzőre lehet még: 

a) a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a 

sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő 

versenyen, és sportszervezet, sportszövetség által szervezett edzésen, 

edzőtáborban való részvételtől történő - akár végleges időtartamú - 

eltiltás, 

b) az igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási, valamint a 

doppingellenes szabályok megsértése esetén az ideiglenes vagy 

végleges átigazolásból legfeljebb két évre történő kizárás 

fegyelmi vagy doppingbüntetés is kiszabható. 



Sportfegyelmi felelősség 

 

 

 

 

Sportszakemberre: 

sportszakmai tevékenységtől - akár végleges időtartamú - eltiltás 

büntetés is kiszabható. 

A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységből, 

illetve a sportszakember szakmai tevékenységből származó éves nettó 

átlagjövedelmének tizenkét havi összegét nem haladhatja meg. 

Amatőr sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján 

tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. A 

pénzbüntetés a (4) bekezdés c) pontjában (eltiltás), illetve az (5)-(6) 

(játékosra, sportszakemberre von.) bekezdésben meghatározott 

fegyelmi vagy doppingbüntetésekkel együtt is kiszabható, egyébként 

a fegyelmi vagy doppingbüntetések együttesen nem alkalmazhatók. 



Sportfegyelmi felelősség 

 

 

 

 

Sportszervezetre: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) a sportszövetség által adható juttatások csökkentése 

(megvonása), 

c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés, 

d) sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek 

viselésére kötelezés, 

e)  a sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben 

történő megtartásának előírása vagy szektor lezárásának 

elrendelése, mindkettő legfeljebb tizenkét havi időtartamra, 

f) a pályaválasztási jog legfeljebb tizenkét hónapra történő 

megvonása, 

g) a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok 

levonása, 

h) büntetőpontok megállapítása, 
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Sportfegyelmi felelősség 

 

 

 

 

Sportszervezetre: 

i) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, 

legfeljebb kétévi időtartamra, 

j) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, 

legfeljebb kétévi időtartamra, 

k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az 

esetben, ha az adott versenyrendszerben (hivatásos, vegyes, amatőr) 

van alacsonyabb osztály, 

l)  meghatározott számú versenyből vagy a akár végleges időtartamú 

- kizárás, 

m) a sportszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, 

n) a sportszövetségből kizárás legfeljebb egy évre, 

o) legfeljebb ötvenmillió forint pénzbüntetés szabható ki. 
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Sportfegyelmi felelősség 

 

 

 

 

Kik járnak el? 

1. fokon: sportszövetség fegyelmi bizottsága vagy a területi 

egység fegyelmi bizottsága 

2. fokon: fellebbviteli szerv (elnökség, bizottság) 

30 napon belül Sport Állandó Választottbíróság 

A másodfokon hozott határozat a kézbesítésével végrehajtható. A 

sportszövetség versenyein történő részvételtől és a sportszakmai 

tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést az első fokú fegyelmi 

bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal 

végrehajthatóvá nyilváníthatja. 



Sportszervezetek 

 

 

 

 

sportegyesület sportvállalkozás 

(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 sportiskolákra, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványokra. 
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Sportegyesület 

 

 

 

 

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

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 

és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, 

amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a 

sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

Alapszabályban és a bírósági nyilvántartásban utalni kell arra, hogy 

Sportegyesület. 



Sportegyesület 

 

 

 

 

Fontos szabályok: 

- Közgyűlés évente egyszer 

- Meg kell tárgyalni: pénzügyi terv, előző év mérlege, beszámoló 

- Kereskedelmi, gazdasági tevékenységet csak kiegészítésként folytathat 

- Szakosztály lehet önálló jogi személy -> bírósági bejegyzéssel  

külön alszámon tartják nyilván 

-Egyesület megszűnik, a szakosztály is automatikusan! 

-Szakosztályért kezes az egyesület 

 

 

 



Sportvállalkozás 

 

 

 

 

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. 

Sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági  

formában alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló  

törvény szabályai szerint. 

A fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén sport- 

tevékenység közhasznú társaság keretében is szervezhető. 

 

 

 



Sportszövetségek 

 

 

 

 

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, a Civil 

tv. és a Polgári Törvénykönyv alapján - az e törvényben foglalt 

eltérésekkel - különös formában működő egyesületek. 

a) országos sportági szakszövetségek, 

b) sportági szövetségek, 

c) szabadidősport szövetségek, 

d) fogyatékosok sportszövetségei, 

e) diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei. 



Országos sportági szakszövetség 

 

 

 

 

Az országos sportági szakszövetség olyan sportszövetség, amely 

sportágában kizárólagos jelleggel az e törvényben, valamint más 

jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el és e törvényben 

megállapított különleges jogosítványokat gyakorol. A szakszövetség 

jogi személy. 

 

1 sportág = 1 szakszövetség 

Közvetlenül részesülhet állami támogatásba 

Fővárosi Törvényszék hatáskörrel és kizárólagos illetékesség 

jogosult elnevezésében a „magyar” megjelölés, továbbá Magyarország 

címerének és zászlajának használatára. 



Országos sportági szakszövetség 

 

 

 

 

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 (Sportaccord). 

További feltétel: 

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. 



Országos sportági szakszövetség 

 

 

 

 

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, 

 

Szakszövetség alapvető feladata: 



Országos sportági szakszövetség 

 

 

 

 

f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak 

szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek 

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, 

 

Szakszövetség alapvető feladata: 

http://uj.jogtar.hu/


Országos sportági szakszövetség 

 

 

 

 

Sporttevékenységgel összefüggő szabályzatokat köteles megalkotni: 

a) versenyszabályzat, 

b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat 

c) sportfegyelmi szabályzat, 

d) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos 

előírásokat tartalmazó szabályzat, 

e) doppingszabályzat, 

f) gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami 

sportcélú támogatások e törvénynek, valamint az államháztartás 

működésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami sportcélú 

támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri 

rendeletnek megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat is, 

g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait 

tartalmazó szabályzat. 

 



Országos sportági szakszövetség 

 

 

 

 

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. 

 

A versenyszabályzatban kell rendelkezni a sportág jellegének 

megfelelően a sportolók élet-, sportbaleset- és vagyonbiztosításának 

rendszeréről. 

 



Országos sportági szakszövetség 

 

 

 

 

Szakszövetség közgyűlése 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, 

h) a szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a 

fennmaradó vagyonról, 

 



Országos sportági szakszövetség 

 

 

 

 

Szakszövetség közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

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. 



Sportági szövetség 

 

 

 

 

A sportági szövetség a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv előírásai 

alapján - az e törvényben meghatározott eltérésekkel - működő 

szövetség, amelynek tagjai kizárólag sportszervezetek, sportiskolák és 

utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok lehetnek. Sportági 

szövetség országos jelleggel is működhet. Egy sportágban csak egy 

országos sportági szövetség működhet. 

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 – ennek tagja! 

d) legalább a sportágában tevékenykedő tíz sportszervezet taggal 

rendelkezik, és versenyrendszerében rendszeresen legalább száz - 

versenyengedéllyel rendelkező - versenyző vesz részt, 

 



Sportági szövetség 

 

 

 

 

e) legalább három éve folyamatosan országos jellegű versenyrendszert 

működtet, 

f) szerepel az illetékes bíróság egyesületi nyilvántartásában, és 

alapszabályán kívül rendelkezik az e törvényben és a külön 

jogszabályokban megállapított, a szakszövetségek részére kötelezővé 

tett szabályzatokkal. 

Az országos sportági szövetség felvételét kérheti a MOB-ba. 

Az országos sportági szövetség közvetlenül is részesíthető 

állami támogatásban. 



Sportági szövetség 

 

 

 

 

e) legalább három éve folyamatosan országos jellegű versenyrendszert 

működtet, 

f) szerepel az illetékes bíróság egyesületi nyilvántartásában, és 

alapszabályán kívül rendelkezik az e törvényben és a külön 

jogszabályokban megállapított, a szakszövetségek részére kötelezővé 

tett szabályzatokkal. 

Az országos sportági szövetség felvételét kérheti a MOB-ba. 

Az országos sportági szövetség közvetlenül is részesíthető 

állami támogatásban. 



Szabadidő és fogyatékosok sportszövetségei 

A szabadidősport szövetségek nem feltétlenül sportágak szerint  

szerveződő, a szabadidős sporttevékenységre létrehozott országos  

sportszövetségek. Szabadidős sporttevékenységnek minősül a  

hagyományos magyar sportok ápolását célzó sporttevékenység is. 

(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 sportszövetségeit megilletik és terhelik a  

szakszövetségekre e törvényben és más jogszabályokban meghatározott  

jogok és kötelezettségek. 



Diák, főiskolai és egyetemi sportszövetség 

A diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei a diák- és főiskolai- 

egyetemi sport versenyeinek (a továbbiakban együtt: diáksportverseny)  

szervezésére, illetve az abban való közreműködésre létrehozott  

sportszövetségek. A diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetsége  

országos jelleggel is működhet. 

(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 sport- 

szövetségei önállóan - az adott sportág szövetségével egyeztetve - írják ki. 

 



Versenyrendszer 

 

 
A sportszövetség: 

a) amatőr, 

b) hivatásos, 

c) vegyes (nyílt) 

versenyrendszert működtethet (bajnokságot írhat ki). 



Versenyrendszer 

 

 
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. 

Versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek 

nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása. 

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. 



Versenyrendszer 

 

 
Nem vehet részt a versenyrendszerben (nem nevezhet a 

bajnokságba) a 32. § (1) bekezdésében foglalt eseten túlmenően: 

a) az a sportvállalkozás, sportegyesület, sportszövetség, amellyel 

szemben a bíróság elrendelte a sportszervezet felszámolását, 

továbbá amely sportszervezet végelszámolás vagy kényszer-

végelszámolás alatt áll, 

b) az a sportegyesület, sportszövetség, amely elhatározta 

feloszlását, 

c) az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolási eljárás indult. 

 

LEX FELCSÚT 

 

LEX ÚJPEST 



Versenyrendszer 

 

 

c) a sportvállalkozás azonos sportszövetség által kiírt és szervezett 

versenyrendszer (bajnokság) több bajnoki osztályában rendelkezik 

indulási (nevezési) joggal, köztartozása nincs, és az alacsonyabb 

bajnoki osztályban meglévő indulási (nevezési) jogát átadja a vele 

jogviszonyban lévő sportszervezetnek vagy a sportszervezet által 

erre a célra alapított sportvállalkozásnak, 

Lex Felcsút – 2012. május 31-től: 

http://uj.jogtar.hu/


Versenyrendszer 

 

 

Lex Újpest – 2013. december 26-tól: 

d)  az indulási (nevezési) joggal rendelkező sportvállalkozásnak olyan  

sportegyesület is tagja, mely a sportvállalkozásba tagként belépése és az  

indulás (nevezés) jogának sportvállalkozásra történő átruházása előtt  

maga rendelkezett az azonos versenyrendszer azonos bajnoki  

osztályában az indulási (nevezési) joggal, a sportvállalkozásnak lejárt 

 köztartozása nincs, és a sportvállalkozás legfőbb szerve határozatával  

az indulási (nevezési) jogot az indulás (nevezés) jogával korábban 

rendelkező sportegyesület tagra az országos sportági szakszövetség  

elnöksége előzetes jóváhagyásával átruházza. 

(2a)  Az országos sportági szakszövetség elnöksége a (2) 

 bekezdés d) pontja szerinti átruházás előzetes jóváhagyását megtagadja, 

 ha az átruházás feltételei nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak és az  

országos sportági szakszövetség szabályzatában meghatározott feltételeknek. 

 



Versenyrendszer 

 

 

Szövetségi előírások: 

hivatásos, illetve a vegyes (nyílt) versenyrendszerben (bajnokságban)  

részt vevő sportszervezetek számára azonos pénzügyi, adminisztratív,  

technikai és szakmai követelményeket kell megállapítania. 



Versenyrendszer 

 

 

Szövetségi előírások: 

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 többlet- 

követelményeket állapíthat meg, 



Versenyrendszer 

 

 

Szövetségi előírások: 

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 

pénzforgalmi szolgáltató számára, hogy a sportszervezet  

köztartozásairól és pénzügyi forgalmáról - annak kérelmére – a 

sportszövetség könyvvizsgálóját tájékoztassa. 



Kereskedelmi szerződések 

 

 
Szponzorálási szerződésben a szponzor 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. 

Arculat-átviteli 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. 



Kereskedelmi szerződések 

 

 
Szponzorálási szerződésben a szponzor 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. 

Arculat-átviteli 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. 



Kitekintés külföldre 

 

 Tisztában kell lenni: 

 

- FIFA TMS 

- Nemzetközi  pénzügyek, jogalkalmazás 

- Külföldi játékosok jogállása belföldön 

- Eljárásrendek (NAV, Kormányhivatal) 
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