
2004. évi I. törvény (a sportról) 
 

3. § 
 
(1)  A versenyz�nek a sportszövetség által kiállított, e törvényben meghatározott 

feltételeknek megfelel�, a versenyrendszerben, illetve versenyeken való 
részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) 
kell rendelkeznie. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, 
egy sportágban egy versenyz�nek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a 
versenyengedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi, valamint a 
sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, a versenyengedélyt a 
sportszövetség visszavonja. 

(2)  A sportszövetség a szabályzatában meghatározottak szerint lehet�vé teheti, 
hogy az általa, illetve a közrem�ködésével kiírt vagy szervezett versenyen az 
amat�r- és a szabadidõ -sportoló egy versenyre (mérkõzésre) szóló 
versenyzési engedéllyel (rajtengedély) részt vegyen. 

(3)  A versenyengedély kiadására, nyilvántartására és visszavonására vonatkozó 
részletes szabályokat a sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani.  
A versenyengedély tartalmazza: 

 
a) a versenyz� nevét, születési helyét és idejét, 
b) a versenyrendszer megnevezését, 
c) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 
d) a versenyengedély érvényességi idejét, 
e) a versenyengedély nyilvántartási számát, 
f) a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint 
g) mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi 

szövetségének  követelményeire tekintettel szabályzataiban el�ír. 
 
(4)  A sportág jellegéhez igazodva a sportszövetség szabályzatban határozza meg, 

hogy mennyiben, illetve milyen versenyrendszer vagy verseny esetén írja el� a 
versenyengedély (rajtengedély) megszerzésének el� feltételéül a sportoló 
sporttevékenységével összefügg� biztosítást. A versenyengedély – ha külön 
jogszabály kivételt nem tesz – csak a sportegészségügyi ellen�rzés adatait 
tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes. 

(5)  A sportszövetség folyamatosan – a külön jogszabályban el�írt módon - köteles 
adatot szolgáltatni az állami sportinformációs rendszernek az általa kiadott 
versenyengedélyek számáról, a versenyengedéllyel rendelkez�k versenyeken, 
illetve versenyrendszerben való tényleges részvételér�l. Az adatszolgáltatás 
személyes adatra nem terjedhet ki. 

(6)  Ha a sportszövetség erre jogosult szerve a versenyengedély kiadását 
megtagadja, e határozat kézhezvételét�l számított 8 napon belül a kérelmez� 
panaszt nyújthat be a sportszövetség elnökségéhez. Ha a panasznak a 
benyújtásától számított 15 napon belül az elnökség nem ad helyt, a kérelmez� 
a sportszövetség határozatával szemben, annak kézbesítését�l számított 30 
napos jogveszt� határid�n belül keresettel a bírósághoz vagy a Sport Állandó 
Választott bírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély 
visszavonására, valamint az igazolással, továbbá az átigazolással kapcsolatos 
jogvitákra is. 

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

 


