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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. §
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) a következő 59/A. §-sal egészül ki:

„59/A. §

Az olimpiai járadékra vonatkozó szabályokat azokra a sportolókra, illetve edzőikre is alkalmazni
kell,  akik  világbajnoki  címet  szereztek  az  azt  megelőző  időszakban,  mielőtt  az  adott  sportág
olimpiai sportágnak minősült volna.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. §

[A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) ]Az Stv. 60. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

Ez  a  módosítás  nagyon  kevés  sportolót  érint,  vagyis  a  költségvetési  vonzata  minimális.
Ugyanakkor elismeri a munka becsületét, követendő példaként állítja gyermekeink elé azokat a
nagyszerű  embereket,  akik  rengeteg  munkával,  erkölcsi  tartással,  elismerést,  megbecsülést
szereztek hazánknak. Ezek a sportemberek nem tehetnek arról, hogy amikor a világ legjobbjai
voltak, a sportáguk még nem volt olimpiai sportág, ezért nem lehettek olimpiai bajnokok, de a
teljesítményük, sikerük, munkájuk, ugyanolyan értékű, mint az olimpiai bajnokainkké.

Teljesítményüket,  sportáguk  népszerűségét  a  nemzetközi  közvélemény elismerte  azzal,  hogy
sportágukat utólag olimpiai sportággá nyilvánította.

Példaként említhetjük asztalitenisz világbajnokainkat, Jónyer Istvánt (négyszeres világbajnok),
Klampár  Tibort  (kétszeres  világbajnok),  Gergely  Gábort  (kétszeres  világbajnok),  �Berczik
Zoltán  edzőt,  akik  a  legyőzhetetlennek  vélt  kínaiakat  győzték  le  több  alkalommal.  Ők  is
megérdemlik a nemzettől a kiérdemelt megbecsülést.

A  módosítás  -  a  törvényjavaslat  szabályozásával  összhangban  és  összefüggésben  -  azért
szükséges,  mert  a  járadék-szabályozás  megnyitásra  kerül  a  javaslatban,  így  megnyugtatóan
tudnánk ezt a helyzetet is rendezni itt.
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