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Problémafelvetés

Hogyan alakul a kiskorú természetes személy tag szavazati joga?
Gyakorlati példa

Sportszervezet közgyűlésén kiskorú tag és mindkét szülő - akik a sportszervezetnek nem tagjai
- szavazatot adtak le, melyet a közgyűlés 3 szavazatként rögzített!
Jogi megoldás
Kiskorú csak szülő beleegyezésével lehet tag, ezt dokumentálni kell, nyilván kell tartani a hozzájáruló
nyilatkozatokat. A gyermekkorú (14 év alatti) kiskorú cselekvőképtelen, helyette kizárólag a törvényes képviselője
tehet fő szabály szerint nyilatkozatot. A 14. évét betöltött (fiatalkorú) kiskorú már aláírhatja a tagsági nyilatkozatot,
de szükséges a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása is! Ebben az esetben maga a kiskorú önállóan élhet is
szavazati jogával, de nem választható!

• A 14 év alatti kiskorú esetében kizárólag a törvényes képviselő tehet nyilatkozatot arról, hogy a kiskorú bármely
egyesület tagja legyen, és az egyesület közgyűlésén is kizárólag a törvényes képviselő szavazhat a kiskorú
nevében. Az ilyen kiskorú - ideértve a képviseletében eljáró törvényes képviselőt is - nem választható meg
semmilyen tisztségre.
• Szavazati jog a 14 és 18 év közötti kiskorú személyt megilletheti - ha Alapszabály nem zárja ki - de tag kizárólag
a törvényes képviselője hozzájárulásával lehet, és álláspontom szerint tisztségre nem választható meg, mert
korlátozottan cselekvőképes. Tehát adott esetben választhat, de nem választható.
• Jogszerű megoldás, ha a 14 és 18 év közötti gyermekeknél az egyesület tagjaként helyette a törvényes
képviselője szavaz. Itt fontos hangsúlyozni, hogy csak egy törvényes képviselő jogosult szavazni, több nem!
• Akinek több gyermeke is tag, az a törvényes képviselő annyi szavazati joggal rendelkezik, ahány gyermeke tag.
• Ha a szülő és a kiskorú is tag, és a szülő szavaz a kiskorú helyett, akkor annyi szavazati jog illeti meg, ahány
tagot képvisel. (A legtisztább megoldás az, ha az Alapszabály rendezi a kiskorú tagok kérdését)

Problémafelvetés
Mikor kell titkos szavazást tartani, és hogyan?
(példa)

• Sportörvény 24.§ (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.
• Ptk. 3:79. § (3): A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása
alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.
• Álláspontom szerint titkos szavazás elrendelésének és lefolytatásának szabályait Alapszabályban kell rögzíteni!

Amennyiben nincs rögzítve, abban az esetben szavazásra kell bocsátani, és a határozatot egyszerű
szótöbbséggel kell elfogadni.

Problémafelvetés
Az új szervezeti képviselő jogszerű bejegyzéséig ki járhat el a szervezet nevében?
Gyakorlati példa
Sportszervezet közgyűlése a törvényszéki nyilvántartásba bejegyzett képviselő helyett új képviselőt választott. Az új képviselőt
azonban az illetékes törvényszék az Alapszabály jogellenessége miatt nem jegyezte be, ezért a szervezet nevében – bár
tisztségéről korábban lemondott - a régi képviselő továbbra is eljárt a sportszervezet jogszerű működése érdekében, erre őt a
bejegyzés ténye feljogosította.

Jogi megoldás
Ptk 3:21.§ (3) A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy
létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói
választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy
kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre
Ptk 3:29.§ (1) A jogi személy törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el.

Azonban figyelemmel kell lenni az alábbiakra is :

Ptk 3:13. § (2) A nyilvántartás közhiteles: vélelmezni kell, hogy a nyilvántartott jogok, tények és adatok (a
továbbiakban együtt: nyilvántartott adatok) fennállnak és valósak. Senki sem hivatkozhat arra, hogy
nyilvántartott adatról nem tudott. A jogi személy jóhiszemű személyekkel szemben nem hivatkozhat arra, hogy
valamely általa bejelentett nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni
kell annak jóhiszeműségét, aki a nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében szerez jogot.

Ptk. 3:25. § (4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá. (példa)

A változások minél előbbi bejegyeztetése szükséges!

Problémafelvetés
A változásbejegyzés tartalmának megítélését illetően mire jogosult a Törvényszék?
A nyilvántartó bíróság a közgyűlési határozatok érvényességét nem vizsgálhatja! (példa)

2011. évi CLXXXI. tv. A bíróság új sportszervezet nyilvántartásba vételi eljárásában a létesítésre, az
ügyvezető és képviseleti szervre vonatkozó jogszabályi rendelkezések teljesülését, továbbá a létesítő
okirat kötelező tartalmi elemeinek meglétét vizsgálja.

Változásbejegyzési eljárásban a bíróság csak a változásbejegyzési kérelemmel érintett körben vizsgálja a
benyújtott iratokat. Az Alapszabályt illetően pedig azt vizsgálja, hogy az Alapszabályban megállapított
célok nem ellentétesek-e a törvényi rendelkezésekkel és azt, hogy az Alapszabály rendelkezései
biztosítják-e a törvényben meghatározott keretek közötti működést.

Problémafelvetés

A szervezet képviselője elhalálozik, új képviselő választása szükséges.
Jogi megoldás
Ptk. 3:17.§ (1) A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy közzétételével
hívja össze.
Amennyiben azonban nincs alapszabályban megjelölt, helyettesítésre jogosult személy, vagy konkrét eljárási
rend a fenti esemény bekövetkezése esetén, az ülés összehívása nehézségbe ütközik (bírósági út).

Volt arra jogeset, hogy a Törvényszék elfogadta azt a szükségmegoldást, hogy bár nem került szabályozásra
az Alapszabályban a két elnökségi tag együttesen hívta össze az elnökséget, amely intézkedett a közgyűlés
összehívásáról.
Fontos az Alapszabály részletes, pontos megalkotása, gondoskodni kell a helyettesítés rendjéről!

Gyakorlati példa II.

A szövetség egyik tagja versenyzőinek a versenyen való indulási jogát szóban megvonta, tekintettel arra,
hogy a tag versenyzői a szintén szóban előírt edzőtábori részvételt nem teljesítették.
Jogi megoldás
Stv. 2.§ (2) alapján a versenyző a sportteljesítményéhez, illetve az elért eredményeihez igazodó mértékben igényelheti
a sportszervezetétől az eredményes sporttevékenységhez szükséges felkészülési, versenyzési lehetőség biztosítását.
A sportszövetség versenyszabályzatában határozza meg, - sőt, 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 (Stv.
23.§ (2)) -, hogy a sportoló milyen feltételekkel vehet részt versenyrendszerben. A szabályzattal ellentétes, vagy azt
bárki hátrányára kibővítő, vagy megszorító meghatározás problémás lehet.
Stv. 34.§ (1) alapján a sportszövetségnek a versenyszabályzatában a sportszervezetek számára azonos szakmai
követelményeket kell megállapítania.

.

A SPORTOLÓ
Stv. 1.§ (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.
(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.
Stv. 5.§ (1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve ha a sportszövetség vonatkozó szabályzata
másként nem rendelkezik 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 - sportszerződés (alapvetően Ptk. megbízási szerződés) alapján sportolhat. Köznevelési típusú sportiskola tanulója
tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet.
Stv 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.

Problémafelvetés

Tagsággal tagsági jogokkal, kötelezettségekkel kapcsolatos problémák
Ragaszkodni kell-e az egyesületnek a szabályozókhoz, vagy élhet egyedi, kiterjesztett feltételek
megalkotásával?
Gyakorlati példa I.
Egyesületnél kérdésként merült fel, hogy a versenyengedély kiadásakor feltétel-e, hogy egyesületi tag legyen az adott
sportoló, vagy elegendő, ha amatőr sportolói szerződéses jogviszonyban áll az egyesülettel.

Jogi megoldás
A sportoló jogállásáról a Stv. 1-11.§-ai rendelkeznek. E szerint sportoló esetében a jogszabály tagi vagy szerződéses
(esetleg tanulmányi) jogviszonyt ismer, így ha a jogviszonyok közül bármelyik fennáll, akkor a versenyengedélyre
jogosult a versenyző! A Stv. 3.§ (3) alapján a versenyengedély kiadására és visszavonására vonatkozó részletes
szabályokat - az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről szóló miniszteri
rendeletben foglaltakra figyelemmel - a sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani!

A SPORTOLÓ ÁTIGAZOLÁSA
-AMATŐR SPORTOLÓ• Stv. 7.§ alapján, ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának időtartama alatt
csak a sportszervezete (átadó sportszervezet) előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen vagy
véglegesen másik sportszervezethez (átvevő sportszervezet). Az átadó sportszervezet - amennyiben azt a
sportszövetség, szabályzatában foglaltak szerint lehetővé teszi - a hozzájárulás megadását költségtérítés
fizetéséhez kötheti. A költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás
szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. (példa)
• Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának időtartama alatt a
sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat másik sportszervezethez, az átadó
sportszervezet azonban - amennyiben azt a sportszövetség, szabályzatában foglaltak szerint lehetővé teszi - a
játékjog használati jogának átruházásáért költségtérítésre tarthat igényt. (példa)
• Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át - ideiglenesen vagy véglegesen - más
sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti.

A SPORTOLÓ ÁTIGAZOLÁSA
-HIVATÁSOS SPORTOLÓ• Az Stv. 10.§ alapján 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.
• A játékjog használatának 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.

• Az ideiglenes átigazolás a hivatásos sportoló munkaszerződését vagy megbízási szerződését nem érinti, azt a
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak kell tekinteni. Végleges átigazolás esetén új munkaszerződést vagy

megbízási szerződést kell kötni.

Problémafelvetés:
Mi a sportszervezet (Stv . 15.§), a sportszövetség (Stv. 19.§), a sportági szövetség (Stv. 28.§), és
az országos sportági szakszövetség (Stv. 20.§)?
Sportszervezet
Sportszervezetek a sportegyesületek, a sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítványok. (Stv. 15.§)

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.

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 Ptk. alapján – a Sporttörvényben foglalt eltérésekkel - különös
formában működő egyesületek. (Stv. 19.§)
Az országos sportági szakszövetségre a sportszövetségekre vonatkozó rendelkezéseket Sporttörvényben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
A sportszövetségek típusai:

a) országos sportági szakszövetségek,
b) sportági szövetségek,
c) szabadidősport szövetségek,
d) fogyatékosok sportszövetségei,
e) diák- és egyetemi-főiskolai sport sportszövetségei.
A sportszövetség sportszövetségi jellegét és típusát a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni!

Országos sportági szakszövetség
Olyan sportszövetség, amely sportágában kizárólagos jelleggel a sporttörvényben, valamint más jogszabályokban
meghatározott feladatokat lát el és a sporttörvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol. A
szakszövetség jogi személy, amelyet a sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek (jogi személyek!)
hozhatnak létre.
(Stv. 20.§ (4)) Kizárólag olyan sportágban hozható létre, amely a NOB által elismert sportág, vagy
amelyben a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségébe (Sportaccord).
(Stv. 20.§ (5)) Országos sportági szakszövetségnek az előzőeken túlmenően csak olyan sportszövetség minősülhet,
amelynek
- legalább 10, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja;
- legalább 3 éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) működtet;
- versenyrendszerében rendszeresen legalább 100 fő, sportági versenyengedéllyel rendelkező sportoló vesz részt.
ÉS amelyik részt vesz a sportág nemzetközi szövetségének a munkájában! (Stv. 22.§ (1) c)) (példa)

Sportági szövetség
A Civil tv. és a Ptk. alapján működő szövetség. Országos jelleggel is működhet. Tagjai kizárólag sportszervezetek
(jogi személyek) lehetnek. Egy sportágban egy országos sportági szövetség működhet. Az alábbi feltételek együttes
megléte esetén elláthatja országos sportági szakszövetség feladatait:

a) sportágában szakszövetség nem működik, továbbá
b) sportágában legalább 3 földrészről, 15 tagországgal sportági nemzetközi szakszövetség és legalább 5 éve világvagy Európa-bajnoki versenyrendszer működik,

c) a b) pont szerinti sportági szakszövetség tagja,
d) legalább a sportágában tevékenykedő 10 sportszervezet (jogi személy) taggal rendelkezik, és
versenyrendszerében rendszeresen legalább 100 - versenyengedéllyel rendelkező - versenyző vesz részt,

e) legalább 3 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.

Gyakorlati példa

Országos Sportági Szakszövetség származtatott jogi személyként hozott létre egy szakági szövetséget,
melynek a Szakszövetség Alapszabálya meghatározta jogait, kötelezettségeit és működésének alapvető
rendjét. A szakági szövetség Alapszabályának létrehozásakor az országos sportági szakszövetség egy
tagja – nevében szövetség - quasi „meg kívánta vétózni” a szakági szövetség Alapszabályát, hivatkozva
arra, hogy a cél-, és feladatrendszereik ugyanazok.
Jogi megoldás:
A hivatkozott tag működési típusa a bírósági nyilvántartás szerint egyesület, működésének formája szövetség . Mivel
nem volt bejegyezve, mint országos sportági szövetség, ebből következően „egyszerű” helyi sportági szövetség,
amely így nem rendelkezik különösebb plusz jogosítványokkal, nem láthatja el országos sportági szakszövetség
feladatait, kizárólag a saját tagjai érdekeinek képviseletére jogosult. Azt tehát két külön kérdés, hogy egy
szervezetnek mi szerepel az Alapszabályában, és működése szerint milyen jogosítványok illetik.
Azt pedig, hogy mi egyesület és mi szövetség, nem a neve dönti el, hanem alapvetően az, hogy magánszemélyek is a
tagjai vagy csak jogi személyek. Szövetségnek kizárólag jogi személyek lehetnek a tagjai! Ahhoz, azonban, hogy
valamely szövetség országos sportági szövetség legyen, önmagában – mint láttuk -, az sem elég, ha kizárólag jogi
személyek a tagok.

Problémafelvetés

A származtatott jogi személy problémája
Gyakorlati példa

Országos Sportági Szakszövetség származtatott jogi személyként hozott létre egy szakági szövetséget.
Kérdésként merült fel, hogy a szakági szövetség is sportági szövetség lesz-e, meg kell –e felelnie a
különös törvényi rendelkezéseknek (10 egyesület, 100 ember, 3 földrész…)?
Jogi megoldás
Álláspontom szerint nem. 2 indok: Egyrészt a szükséges feltételeket maga az Országos Sportági Szakszövetség
már teljesítette. Másrészt az Stv. 25.§ (1) értelmében: A szakszövetség közgyűlése 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.
Tehát a szakszövetség létrehozhat, meghatározhat, megszűntethet! Azonban a jogi személy szervezeti egység
kötelezettségeiért a szakszövetség kezesi felelősséggel tartozik! (példa)
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