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Tisztelt Gombor László!  
 
Az Ön által ismertetett ügyben a hatályos jogi szabályozás alapján az alábbi általános jogi 
tájékoztatást adjuk:  
 
 1  Első kérdése a következőképpen szólt: Megtilthatja-e az országos sportági szakszövetség, 

hogy a tagegyesülete keretében tevékenykedő, versenyengedéllyel rendelkező sportoló olyan 
versenyen vegyen részt, amelynek rendezője nem tagja az országos sportági 
szakszövetségnek? 

 1.1  Álláspontunk szerint nem tilthatja meg, azonban nehéz erre a kérdésre egzakt választ 
adni, hiszen a Sporttörvény azt szabályozza, hogy milyen feltételekkel vehet részt egy 
sportoló a szakszövetségi versenyrendszerben, erről a „fordított” esetről, azaz, hogy 
milyen feltételek fennállása/fenn nem állása esetén vehet részt/nem vehet részt a 
sportoló nem szakszövetségi versenyen, erről nem rendelkezik, illetve kialakult bírói 
gyakorlat sem beszélhetünk még e kérdésben.  

Álláspontunk szerint mégis következik ez az alábbiakból: 

 1.2  A Sporttörvény nem jogosítja fel a szakszövetséget arra, hogy más, a szakszövetségi 
versenyrendszeren kívüli versenyen való részvétel miatt eltilthasson bárkit is a 
versenyrendszerbe tartozó versenyen való részvételtől. (A Sporttörvény értelmezése 
alapján álláspontunk szerint erre csupán a sportoló általi fegyelmi vétség elkövetése 
esetén van lehetőség.) Az a sportoló, aki teljesíti a versenyengedély megszerzéséhez 
szükséges feltételeket, megkapja a versenyengedélyt, és a versenyengedély birtokában 
részt vehet a versenyrendszerbe tartozó versenyen.  

A további kérdés az, hogy vajon attól, hogy a Sporttörvény nem hatalmazza fel a 
szakszövetségeket arra, hogy ilyen döntést/szabályzatot hozzon, hozhat-e mégis? 
(Hiszen a szakszövetség is hivatkozhat arra, hogy a Sporttörvény erről nem szól – nem 
tiltja, igaz kifejezetten meg sem engedi – így nem jogszerűtlen a döntése/szabályzata.) 
Álláspontunk szerint a szakszövetségi cél, funkció ellentétben áll ezzel, illetve a 
szakszövetségnek alapesetben ez nem is lehetne érdeke. (Elképzelhető, hogy a másik 
versenyt egy olyan szövetség rendezi, mely egyre népszerűbb, és esetleg a 
szakszövetség attól „fél”, hogy a sportolók, egyesületek átpártolnak ehhez a 
szövetséghez, azonban ez nyilvánvalóan nem megfelelő érdek/indok.) A 
szakszövetségnek csak az lehet az érdeke, hogy minél több versenyengedéllyel 
rendelkező sportolója legyen, és minél többen induljanak a versenyein. Abba nem lehet 
beleszólása, hogy a szakszövetségi versenyeken szerepelő sportolók mely más 
versenyeken szerepelnek még.  

 1.3  Akinek érdeke lehet, hogy a sportolója ne induljon olyan versenyen, ahol a 
versenyrendszerben nem tud pontot szerezni, az esetleg a sportszervezet, melyhez a 
sportoló leigazolt. Álláspontunk szerint az amatőr sportolói szerződésben, illetve 
hivatásos sportolói szerződésben kiköthetnek a felek (azaz a sportoló és a szövetség 
együttesen) ilyen feltételt. Hiszen esetlegesen a sportoló „energiát pazarolhat” más, 
nem pontszerző versenyeken, és így a „hivatalos versenyrendszerben” esetleg nem 
tudja ugyanazt a teljesítményt nyújtani.  

Ugyanakkor álláspontunk szerint egy sportegyesület alapszabályában generálisan nem 
állhat ilyen feltétel, mert a sportolót (főként ha olyan amatőr sportolóra gondolunk, aki 
egyesületi tagságánál fogva minősül amatőr sportolónak) indokolatlanul, adott esetben 
önkényesen korlátozza, és ez nem fér össze az egyesület társadalmi rendeltetésével. 
Álláspontunk szerint egy ilyen rendelkezést sportszerződésbe szükséges foglalni, melyet 
így a felek kölcsönösen megtárgyalhatnak.  

A nemzeti válogatott keret tagjaival való jogviszonyában a szakszövetség jogilag kvázi 
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sportegyesületnek minősül, így esetlegesen a nemzeti válogatott tagjaival szemben 
köthet ki a szakszövetség ilyen szabályt. (Ugyanakkor ebben az esetben nyilvánvalóan 
más dimenzióról van szó, és a nemzeti válogatott sportoló is indulhat olyan hazai 
versenyen, mely nem része a versenyrendszernek, sőt akár az a sportszervezet sem, 
mely a versenyt szervezi.)  

 1.4  Röviden összegezve az eddigieket: A Sporttörvény azon rendelkezése, mely kimondja, 
hogy „A szakszövetség alapvető feladata szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág 
rendeltetésszerű működését…” [Stv. 22. § (1) a)], véleményünk szerint azt jelenti, hogy 
a sportági szakszövetség a sportág versenyszerű működtetése érdekében alkothat 
szabályokat, azonban azon túl nincs szabályozási lehetősége. A sportolók 
versenyrendszeren kívüli tevékenysége tehát nem tartozik a sportszövetségi 
szabályozás hatálya alá.  

 2  Második kérdése arra irányult, hogy megtilthatja-e az országos sportági szakszövetség, hogy 
tagegyesülete a sportág hivatalos versenyrendszerébe nem tartozó, tehát szabadidős 
versenyén versenyengedély nélkül is megengedje a részvételt? 

 2.1  Álláspontunk szerint nem tilthatja meg, hiszen a Sporttörvény szerint a 
sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, 
a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye.  

 2.2  Ahogyan említette az adott verseny egy szabadidős sportverseny lenne, melyet 
kifejezetten rekreációs céllal rendezne a sportegyesület. Ha a szövetség megtilthatná az 
ilyen versenyek szervezését a tagegyesületeinek, ezzel a sportegyesületet a Egyesülési 
törvényben és a Sporttörvényben meghatározott céljának elérésében is akadályozná.  

 2.3  Röviden összefoglalva lényegében erre is az 1. pontban kifejtettek vonatkoznak: 
Abból, hogy egy egyesület sportegyesületként működik, még nem következik, hogy 
kizárólag a hivatalos versenyrendszerben tevékenykedhet.  

 2.4  Sőt! A Sporttörvény kimondja, hogy 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) vegyen részt. Tehát akár a 
versenyrendszerbe tartozó versenyen való részvételhez sem szükséges 
versenyengedély, hanem csupán egy versenyre szóló rajtengedély.  

 3  Álláspontunk szerint tehát, ha a  

 3.1.1  a szakszövetség alapszabálya tartalmazza az említett kikötés(eke)t, akkor Ön 
a szakszövetségek felett törvényességi felügyeletet ellátó szervhez, azaz az 
ügyészséghez fordulhat, mely kötelezi a szakszövetséget a törvényes működés 
helyreállítására.  

 3.1.2  ha a kérdéseiben meghatározott tartalommal hozott határozatot a 
szakszövetség, akkor a határozat meghozatalát követő 30 napon belül keresettel 
fordulhat a bírósághoz.  

 
Az Ön által rendelkezésre bocsátott információkat a hatályos jogszabályok tükrében értékelve 
igyekeztünk teljes körű általános jogi véleményt kialakítani. Amennyiben újabb információkat 
bocsát a rendelkezésünkre, állásfoglalásunkat pontosítjuk.  
 
Amennyiben az ügyben a továbbiakban szüksége van – adott esetben a tanácsadást meghaladó, 
beadványszerkesztésre, képviseletre is kiterjedő – jogi támogatásra, Irodánk megbízási szerződés 
keretében kész ellátni az Önök képviseletét.  
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Az esetre irányadó jogszabályok és jogszabályi rendelkezések:  
 2004. évi I. törvény a sportról 3. § (2); 15. § (2); 16. § (2); 22. § (1) a); 27. § (1) 
 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról 10. § (1) 

 
 
Tisztelt Princzinger Úr! 
 
Kérdéseim, amelyeknek és a rájuk adott válasznak honlapon való megjelentetéséhez 
ezennel hozzájárulok a következő: 
 
Megtilthatja-e az országos sportági szakszövetség, hogy a tagegyesülete keretében 
tevékenykedő, versenyengedéllyel rendelkező sportoló - mint egyén -, hogy részt 
vegyen olyan versenyen, amelynek rendezője nem tagja az országos sportági 
szakszövetségnek? 
 
Megtilthatja-e az országos sportági szakszövetség, hogy tagegyesülete a sportág 
hivatalos versenyrendszerébe nem tartozó, tehát szabadidős versenyén 
versenyengedély nélkül is megengedje a részvételt? 
 
A nevezett szabadidős versenyt valamely sportágban működő nemzetközi szervezet 
versenyszabályzata szerint rendezik meg, kifejezetten rekreációs céllal. 
 
Köszönöm szépen az értékes munkájukat, és kérem, hogy küldjenek egy honlap logót 
számomra, mivel szeretném a terepijaszat.hu honlapon a főoldalon linkelni 
honlapjukat. 
 
Tisztelettel: Gombor László 


