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A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/3634. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság támogatott  módosító  javaslat  hiányában a részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító
javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 12. 04. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Stv: a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP)
Módosítópont: T/3634/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. §
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §

A sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény (a  továbbiakban:  Stv.)  59.  §  (1)  bekezdésének  b)  pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1)  A harmincötödik  életévének  betöltését  követő  hónap  1.  napjától  kezdődően  élete  végéig
olimpiai  járadékra  (a  továbbiakban:  járadék)  jogosult  az  a  magyar  állampolgár,  aki  a  magyar
nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként:]

„b) 1972-től kezdődően Paralimpián vagy Siketlimpián [első, második vagy harmadik helyezést
ért el (a továbbiakban: érmes).]”

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

Megjegyzés: Támogatása esetén további jogtechnikai pontosítása szükséges. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/3634/3/1.
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.”

T/3634/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/3634/3/2.
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:
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T/3634/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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