I. Fejezet
A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA
Általános szabályok
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.
(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.
3. § (1) A versenyzőnek - a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel
feltételeként - a sportszövetség által kiállított, e törvényben meghatározott
feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre
jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell
rendelkeznie. A versenyengedély sportágtól függetlenül tartalmilag és formailag
egységes. A versenyengedélyek egységes tartalmát és formáját a Magyar Olimpiai
Bizottság (a továbbiakban: MOB) - az amatőr és a hivatásos sportolói
versenyengedély kiadásának feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra
figyelemmel - határozza meg. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem
rendelkezik, egy sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet.
Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a
sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan
adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja,
vagy a versenyengedélyt visszavonja.
Magyar Footgolf Szabadidősport Szövetség
Továbbiakban: MFGSZSZ – működési
terület Magyar Golf Klub, Kisoroszi,
Továbbiakban: Kisoroszi
Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.§
(4). bekezdés
Nincs

jogosultsága

Magyar Minigolf Országos Sportági
Szakszövetség
–
Footgolf
Szakág
Továbbiakban:
MMOSSZ-FGSZ
működési terület Academy Golf Budapest
Továbbiakban - Academy

versenyengedély Sportági

szövetségként

kiadhat

kiadására, mivel nem sportági szövetség.
Versenyengedély kiadásának
meg a jogszabályi feltételei

versenyengedélyt.

nincsenek Versenyengedély
kiadásának
minden
jogszabályi - valamint sportszövetség lévén
- minden sportszövetség szabályzatában
foglalt feltételnek megfelel

(5) A sportszövetség folyamatosan - a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint - köteles adatot szolgáltatni a
sportpolitikáért felelős miniszter által működtetett elektronikus
nyilvántartási rendszer (a továbbiakban: nemzeti sportinformációs rendszer)
részére az általa kiadott versenyengedélyek számáról, a versenyengedéllyel
rendelkezők versenyeken vagy versenyrendszerben való tényleges részvételéről.
Az adatszolgáltatás személyes adatra nem terjedhet ki.
MFGSZSZ - Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Nincs
hozzáférése
a
Nemzeti Sportágában a legmagasabb szövetségi
sportinformációs rendszerhez (SIR)
jogokat biró szervezet, ezért hozzáféréssel
rendelkezik a Nemzeti sportinformációs
rendszerhez (SIR)
2014 óta adatszolgáltatást folytat.

(7) A versenyengedély és a rajtengedély kiadását a sportszövetség a
szabályzatában megállapított díj megfizetéséhez kötheti.
MFGSZSZ - Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Az előzményekben felsoroltak miatt nem Verseny- és rajtengedély kiadására
adhat ki verseny- és rajtengedélyt
jogosult, melynek megállapíthatja díját

(8) A sportszövetség a versenyengedélyeket a nemzeti sportinformációs
rendszerben, amatőr, hivatásos és vegyes versenyrendszerenként, bajnoki
osztályonként és nemenként, korcsoportonként, valamint - amennyiben az
értelmezhető - szakáganként elkülönítve, a kiadástól számított négy évig tartja
nyilván. A sportszövetség köteles gondoskodni arról, hogy a versenyengedély
nyilvántartási száma egyértelmű és egységes jelölésű legyen.

MFGSZSZ – Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Az előzményekben felsoroltak miatt nem Verseny- és rajtengedély kiadására
adhat ki verseny- és rajtengedélyt, ezért jogosult, melynek nyilvántartási számáról
annak nyilvántartási
számáról
sem határozhat
határozhat

Az amatőr sportolókra vonatkozó rendelkezések
5. § (1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, kizárólag
sportszerződés alapján sportolhat.
(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.
(3) A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre,
de legfeljebb 1 évre köthető. A sportszerződés - a sportszövetség vonatkozó
szabályzatában meghatározottak szerint - egy versenyrendszer (bajnokság)
időtartamára is köthető.
MFGSZSZ – Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Mivel nem sportági szövetség, ezért nem
alkothat szabályzatot ez ügyben. Szabadidő
sport szövetségekben nem szerződéses
sportolók sportolnak

Sportági szövetség lévén, szabályzatot kell
alkotnia a sportszerződésre vonatkozólag.
A sportszerződéseket az egyesületek kötik
a sportolókkal

6. § (1) Az amatőr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor
vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik.
(2) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló a) a sportszervezetén
vagy b) azon az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványon keresztül,
amellyel szerződéses jogviszonyban áll
vagy c) az iskolaként működő sportiskola tanulójaként, azon az oktatási
intézményen keresztül, amellyel tanulói
jogviszonyban áll vagy d) a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként

működő sportiskola sportolójaként azon a nonprofit gazdasági
társaságon keresztül, amellyel szerződéses jogviszonyban áll nyújthatja be a
sportszövetséghez.
MFGSZSZ – Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Nem jogosult versenyengedély kiadására

Jogosultsággal
rendelkezik
versenyengedély kiadására és a
rendszerben történő karbantartására

a
SIR

7. § (1) Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés
fennállásának időtartama alatt csak a sportszervezete, sportiskolája vagy
utánpótlás-nevelést végző alapítványa (jelen § alkalmazásában a továbbiakban:
átadó sportszervezet) előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen
vagy véglegesen másik sportszervezethez,

A sportfegyelmi felelősség
12. § (1) A sportszövetség - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel 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.
13. § (1) Sportfegyelmi eljárást kell lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a
sportszövetség alapszabályában, illetve más szabályzataiban meghatározott
előírásokat megszegi.

II. Fejezet A SPORTSZERVEZETEK JOGÁLLÁSA
A sportszervezetek típusai
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,
(3) A sportszervezetek, … a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint adatokat szolgáltatnak a nemzeti
sportinformációs rendszerbe.
MFGSZSZ – Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Nem sportszövetség lévén, nem
rendelkezik azzal a joggal, hogy
bármely nemzeti sportolót, válogatottat
működtessen, valamint nem képes
adatot szolgáltatni a SIR rendszerbe

Sportszövetség lévén jogosult a
játékosok és a válogattottak Magyar és
külföldi érdekképviseletére, valamint
kizárólagos joggal rendelkezik a
válogattot működésével kapcsolatosan.
Hozzáférése van, ezért képes adatot
szolgáltatni a SIR rendszerbe

III. Fejezet
AZ ORSZÁGOS SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGEK
ÉS MÁS SPORTSZÖVETSÉGEK
A sportszövetségek típusai
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, a Civil tv. alapján - az e
törvényben foglalt eltérésekkel - működő szövetségek.
(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,
(4) A sportszövetség sportszövetségi jellegét
nyilvántartásban fel kell tüntetni.

és típusát

a

bírósági

(7) A sportszövetségek a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint adatokat szolgáltatnak a nemzeti
sportinformációs rendszerbe.
MFGSZSZ – Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Bírósági nyílvántartásban, valamint a saját Bírósági nyílvántartásban, valamint a saját

alapszabályában is
szövetség szerepel.

a

szabadidősport alapszabályában
is
a
sportban
legmagasabb besorolással biró - sportági
szakszövetség szerepel.
Nem jogosult az adatszolgáltatásra
Kötelező
jelleggel
jogosult
az
adatszolgáltatásra

Az országos sportági szakszövetség
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.
(3) A szakszövetségre - amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik - a Civil
tv. és a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó szabályait kell
megfelelően alkalmazni. Egy sportágban csak egy szakszövetség működhet. A
szakszövetség közvetlenül is részesíthető állami támogatásban.
MFGSZSZ – Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Nem sportági szakszövetség

Sportági szakszövetség lévén, sportágában
kizárólagos
jelleggel
különleges
jogosítványokat gyakorol.
Egy sportágban csak egy szakszövetség
működhet

21. § (1) A szakszövetséget a Fővárosi Törvényszék hatáskörrel és kizárólagos
illetékességgel külön jogi személy típusként veszi nyilvántartásba. (2) A
szakszövetség jogosult elnevezésében a „magyar” megjelölés, továbbá
Magyarország címerének és zászlajának használatára. A szakszövetség a Civil
tv. szabályai alapján közhasznú szervezetnek minősíthető. 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 sportesemén yeken,
e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlásnevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,
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,
i) a 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szabályzatában meghatározottak alapján
ellenőrizni az adott sportág versenyrendszerében szervezett, vagy
versenynaptárában
egyébként
szereplő
sportrendezvények
biztonságos
lebonyolítását.
(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,
MFGSZSZ – Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Nem vonatkozik rá, mivel szakszövetségi Szakszövetségi joggal rendelkezik, ez által
joggal nem rendelkezik
ellátja, köteles ellátni a kiemelt feladatokat

A szabadidősport szövetségek és a fogyatékosok
sportszövetségei

29. § (1) A szabadidősport szövetségek nem feltétlenül sportágak szerint
szerveződő, a szabadidős sporttevékenységre létrehozott országos
sportszövetségek.
MFGSZSZ – Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Szabadidősport,
nem Nem vonatkozik rá, mivel magasabb
versenyrendszerben működő sportolási rendű szervezet
lehetőségeket biztosít, sportágaktól
függetlenül

IV. Fejezet
A SPORT VERSENYRENDSZERE
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.
MFGSZSZ – Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Bajnokság kiírására nincs jogosultsága!!!

Sporttörvényben
leírtak
bármilyen
bajnokságot
működtethet!!!

Sporttörvényben leírtak alapján!!!
-----------------------------------------------------Sporttörvény
XI. fejezet
Értelmező és Záró Rendelkezések
Értelmező rendelkezések
77.§ E törvény alkalmazásában:

q)
versenyrendszer:
nemzetközi szövetsége

a
és

sportág
a hazai

alapján
kiírhat,

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,

XI. Fejezet
ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Értelmező rendelkezések
77. § E törvény alkalmazásában:
a) nemzeti sportinformációs rendszer: a sportolókra, a sportszervezetekre, a
sportköztestületekre, a , ezek tevékenységére, valamint a sportlétesítményekre
vonatkozó adatoknak az állam által rendszerezett és nyilvánosan hozzáférhetővé
tett összessége,
k) országos jellegű szervezet a szabadidősport, a fogyatékosok sportja, a diák- és
a foőiskolai-egyetemi sport területén: a szervezet közhasznúnak minősül, és
legalább 7 megyében székhellyel rendelkező, országosan legalább 20 jogi
személy taggal működik,
MFGSZSZ - Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

Az
“országos
jellegű
szervezet”
alapfeltételeinek sem felel meg!

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,

MFGSZSZ - Kisoroszi

MMOSSZ-FGSZ - Academy

A törvényi szabályozás nem teszi lehetővé Sporttörvényben leírtak alapján bármilyen
hivatalos bajnokság kiírását
bajnokságot kiírhat, működtethet

u) sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben
vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A
sportesemény sportrendezvénynek minősül.

