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2021. évi ..... törvény 

a játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I.
törvény módosításáról* 

1. § 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) 11. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(1) A hivatásos sportoló igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos közvetítői jutalék, a (3)
bekezdés szerint a sportszövetségnek fizetendő hozzájárulások, a 37/D. § (2) bekezdés szerinti
költségtérítés, valamint a 37/D. § (4) bekezdés szerinti nevelési hozzájárulás 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. § 

A Sporttv. 22. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

,,(3b) A látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség gondoskodik a
sportágában a játékosügynökök és játékosügynökségek tekintetében az V/A. Fejezet szerinti
feladatok ellátásáról."

3. § 

A Sporttv. 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) A látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség a játékosügynöki
tevékenységre szabályzatot alkot."

4. § 

A Sporttv. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

,,V/A. Fejezet 

A játékosügynöki tevékenység 

37/A. § 

E törvény alkalmazásában
a) játékosügynöki tevékenység: a hivatásos sportoló vagy a sportszervezet megbízása alapján és
képviseletében végzett közreműködői tevékenység a hivatásos sportoló játékjoga használatának
sportszervezet általi megszerzése, illetve a hivatásos sportoló és a sportszervezet közötti,
sporttevékenység végzésére irányuló szerződés megkötése érdekében,
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b) játékosügynök: olyan sportszakember, aki játékosügynöki tevékenységet folytat, és a
játékosügynökséggel munkaviszonyban, tagsági vagy egyéb jogviszonyban áll,
c) játékosügynökség: olyan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 2. § m) pontja szerinti
szolgáltató, amely játékosügynöki tevékenységet folytat, ideértve a Szolgtv. 2. § e) pontja szerint
játékosügynöki tevékenységet folytató szolgáltatót is.

37/B.§ 

(1) A látvány-csapatsport sportágban kizárólag olyan játékosügynök, illetve játékosügynökség
folytathat játékosügynöki tevékenységet, aki vagy amely

a) a játékosügynöki tevékenység folytatását a Szolgtv. rendelkezéseinek megfelelően bejelentette,
b) a miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és
e) megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek.

(2) A játékosügynöki tevékenység folytatása tekintetében a Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás
felügyeletét ellátó hatóság az adott sportágban működő országos sportági szakszövetség. Ha a
játékosügynöki tevékenységet a játékosügynök, illetve a játékosügynökség több, (1) bekezdés
szerinti sportágban kívánja folytatni, a játékosügynöki tevékenységet minden érintett országos
sportági szakszövetség részére be kell jelenteni.

(3) Játékosügynöki tevékenységet játékosügynökként az folytathat, aki
a) büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
b) nem áll játékosügynöki tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

(4) Játékosügynöki tevékenységet játékosügynökségként az a vállalkozás folytathat, amely
a) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy megszüntetési eljárás alatt,
adószáma felfüggesztésre nem került és köztartozása nincsen, és
b) nem állj átékosügynöki tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés a játékosügynök esetében a Szolgtv.-ben
foglaltakon túlmenően tartalmazza a bejelentő természetes személyazonosító adatait.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés a játékosügynökség esetében a Szolgtv.-ben
foglaltakon túlmenően tartalmazza

a) - egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
b) - egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási
számát,
c) az adószámát, a cégjegyzékszámát, és
d) a képviseleti jog gyakorlására jogosult személy természetes személyazonosító adatait,
lakóhelyét, tartózkodási helyét.

(7) Az a játékosügynök, aki egyéni cégként vagy egyéni vállalkozóként folytat játékosügynök;
tevékenységet, és játékosügynökségként a nyilvántartásba vételért az igazgatási szolgáltatási díjat
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megfizette, a játékosügynökként történő bejelentés esetén igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére
nem köteles.

37/C. § 

(1) A 37/B. § (2) bekezdése szerinti országos sportági szakszövetség sportágában ellenőrzi a
játékosügynöki tevékenység megkezdésére és folytatására, a játékosügynök és a játékosügynökség
működésére vonatkozó szabályok betartását, és eljár e szabályok megsértése esetén.

(2) A 37/B. § (2) bekezdése szerinti országos sportági szakszövetség a Szolgtv.-ben meghatározott
esetkörökön túl a játékosügynökkel és a játékosügynökséggel szemben - a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény szerint -

a) közigazgatási bírság,
b) tevékenység végzésétől történő eltiltás

szankciót alkalmazhat, ha a játékosügynöki tevékenység megkezdésére és folytatására, a
játékosügynök és a játékosügynökség működésére vonatkozó szabályokat megsérti.

(3) A közigazgatási bírság az országos sportági szakszövetség bevételét képezi.

37/D. § 

(1) A látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség - ha azt a nemzetközi
szövetség szabályzata nem tiltja - egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság formájában
játékosügynökséget alapíthat. A játékosügynökség e tevékenységéért közvetítői jutalékra jogosult,
amelyet köteles az alaptevékenységével összefüggő feladatok ellátására, az utánpótlás-nevelés
támogatására, valamint a (4) bekezdésben meghatározott célra fordítani.

(2) Ha
a) a látvány-csapatsport sportágban működik országos sportági szakszövetség által alapított
játékosügynökség,
b) az országos sportági szakszövetség sportágába tartozó, a 28. életévét be nem töltött,
kormányrendeletben meghatározott sportszakmai teljesítményt elért hivatásos sportoló
igazolására, átigazolására kerül sor, és
c) a b) pont szerinti igazolásra, átigazolásra nem az a) pont szerinti játékosügynökség
közreműködésével kerül sor,

az országos sportági szakszövetség - kormányrendeletben meghatározott eljárásrend és mérték
szerint - költségtérítésre tarthat igényt a b) pont szerinti igazolásban, átigazolásban közreműködő
játékosügynökségtől. Az országos sportági szakszövetség a költségtérítés összegét az utánpótlás
nevelés támogatására, valamint a (4) bekezdésben meghatározott célra köteles fordítani.

(3) Semmis minden olyan megállapodás, amely a hivatásos sportoló igazolásáért, valamint
átigazolásáért fizetett ellenérték meghatározott részét az országos sportági szakszövetség által a (2)
bekezdés alapján megállapított költségtérítésre figyelemmel állapítja meg.

(4) A hivatásos sportoló neveléséhez való hozzájárulásként
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a) az országos sportági szakszövetség által alapított játékosügynökség az (1) bekezdés alapján
megfizetett közvetítői jutaléknak,
b) az országos sportági szakszövetség a (2) bekezdés alapján megfizetett költségtérítésnek

kormányrendeletben meghatározott részét köteles a hivatásos sportoló törvényes képviselőjének
vagy, ha a hivatásos sportoló nagykorú, az általa megnevezett szülőnek, örökbefogadó-, mostoha
vagy nevelőszülőnek megfizetni."

5. § 

A Sporttv. 77. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)

,,p) sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások Egységes
Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010. (IV. 23.) KSH közleménye szerinti sport
foglalkozást folytat, vagy a sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári
jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát
el, sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és a sportszövetség ügyintéző és
képviseleti szervének vezetője. Sportszakember különösen a versenyző felkészítését végző vagy
azzal kapcsolatba hozható edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a
sportegészségügyi szakember (pl. sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr) és a
játékosügynök. A sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy az adott sportágban kik
minősülnek további sportszakembernek,"

6. § 

A Sporttv. ,,Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 78/P. §-sal egészül ki:

,,78/P. § 

A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény
módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel megállapított 37/D. § (2) bekezdése és 37/D. § (4)
bekezdés b) pontja a 2021. december 31-ét követő igazolások, átigazolások esetében
alkalmazandó."

7. § 

(1) A Sporttv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő bt) és bu) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)

,,bt) a 37/D. § (2) bekezdés b) pontja szerinti sportszakmai teljesítményt, a 37/D. § (2)
bekezdése szerinti költségtérítés igénylésével és mértékével kapcsolatos szabályokat, valamint a
37/D. § (4) bekezdése szerinti nevelési hozzájárulás mértékét,
bu) a játékosügynöki tevékenység megkezdésére és folytatására, a játékosügynök és a
játékosügynökség működésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a 37/C. § szerinti
ellenőrzéssel és szankcionálással összefüggő szabályokat, a kiszabható bírság mértékét, a bírság
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megfizetése módjának részletes szabályait."

(2) A Sporttv. 79. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(2a) Felhatalmazást kap a sportpolitikáért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős
miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a 37/B. § szerinti bejelentés esetén fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértékét, az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatos részletes
szabályokat."

8. § 

A Sporttv. a következő 83. §-sal egészül ki:

,,83. § 

Ajátékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény
módosításáról szóló 2021. évi ... törvénnyel megállapított 22. § (3b) bekezdése és V/A. Fejezet
tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes
bejelentése megtörtént."

9. § 

Ez a törvény 2021. szeptember l-jén lép hatályba.

10. § 

(1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 2. és a 4. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5)
bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Áder János 
köztársasági elnök

/~ ...
Kövér~ló 

az Országgyűlés elnöke
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