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a rendszeresen sportoló fiatalok utazási kedvezményér ő l

1 . Az Országgyűlés

- figyelemmel arra, hogy a fiatalokat minden lehetséges módon segíteni szükséges az
egészséges életmódra törekvés és a sportolási lehetőségekhez jutás tekintetében,

- felismerve, hogy vidéken, elsősorban a kistelepülésen lakó fiatalok számára
nehézséget jelent lakóhelyükről rendszeresen eljutni arra a településre, ahol
sporttevékenységet folytatnak ,

- és ezzel hozzájárulva, hogy minden magyar fiatal – bárhol is lakjon az országban –
egyenlő eséllyel élhessen egészséges életet és képességeihez mérten mérettethess e
meg magát a számára szimpatikus sportágban

felkéri a Kormányt, hogy az e határozatban foglaltakra tekintettel módosítsa a
közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm.
rendeletet 2013 . december 15. napjáig az alábbiak szerint :

a versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkez ő
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló nappali oktatás munkarendje é s
esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, illetőleg nappal i
képzés munkarendje szerint fels őoktatási képzésben tanulmányait folytató hallgató 9 0
%-os bérletkedvezményre legyen jogosult a helyközi közforgalmú személyszállítási
szolgáltatás igénybevétele során lakóhelye, valamint a sporttevékenységet nyújt ó
szervezet sporttelepének viszonylatában .

2 .

	

Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba .



Indokolás

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekr ől szóló 85/2007 . (IV.25 .) Korm .
rendeletet lehetőséget biztosít arra, hogy a nappali oktatás munkarendje és esti oktatás
munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola végéig iskola–lakhely
közötti utazásra, valamint a nappali és esti képzés munkarendje szerint fels őoktatásban
tanulmányokat folytató hallgató intézmény–lakhely közötti utazásra 90%-os bérletet váltson .
Ezen fiatalok egy része tanulmányai mellett sportol is, ami el ősegítendő és támogatandó,
azonban főként a vidéken és kistelepülésen él ők gyakran nem tudnak ott sportolni, ahol
lakóhelyük van, vagy ahol az oktatási intézmény . Ezekre, az akár heti több alkalmat is jelent ő
utakra viszont nincs lehetőségük kedvezményes bérletet váltani . Ahogy abban az esetben sem ,
ha a nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 . évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdés c) pontj a
alapján heti két testnevelés órát versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi
tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme
alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás
birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel vált ki . A törvény által elő írt
mindennapos testnevelés kiváltása emiatt plusz anyagi terhet jelenthet a diákok számára .
Ezekre való tekintettel nem csak indokolt, de szükségszer ű is az utazási kedvezmény
kiterjesztése a sportoló fiatalokra is .



Farkas Gergely
országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28. § (4) bekezdése
alapján — benyújtom a rendszeresen sportoló fiatalok utazási kedvezményér ő l szóló
határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2013 . szeptember 30 .

Farkas Gergely
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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