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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a sportról szóló 2004. évi I. törvény
olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló T/3634. számú törvényjavaslathoz az alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

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

1. §

(1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 59. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[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) 1955-től kezdődően Paralimpián vagy 1984-től kezdődően Siketlimpián”
[első, második vagy harmadik helyezést ért el (a továbbiakban: érmes).]

(2) Az Stv. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sportpolitikáért felelős miniszter a járadékot a jogosulttá válás időpontjától kezdődően − a
jogosulttá válás és a folyósítás időpontja közötti időtartamra jegybanki alapkamattal növelt értékben
− folyósítja.”

(3) Az Stv. 59. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A sportpolitikáért felelős miniszter a járadékra való jogosultság megállapítása és folyósítása
céljából adatot igényel a bűnügyi nyilvántartó szervtől arra vonatkozóan, hogy az érintett személy



nem érdemtelen és nem áll büntetőeljárás hatálya alatt.”

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

1. §

[A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) ]Az Stv. 60. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:
["(2) Az érmes valamennyi (1) bekezdés szerinti helyezése után jogosult a helyezés után az (1)
bekezdés szerint járó teljes összegre."]

„(1) Az első helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi – a
Központi  Statisztikai  Hivatal  által  számított  –  országos  szintű  bruttó  nominál  átlagkeresetének
megfelelő összeg. A második helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére
meghatározott járadék hetven százalékának, a harmadik helyezést elért érmes járadékának mértéke
az első helyezett részére meghatározott járadék ötven százalékénak megfelelő összeg.

(2) Az érmes valamennyi, 59. § (1) bekezdése szerinti helyezése után jogosult a helyezés után az (1)
bekezdés szerint járó teljes összegre.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Stv. 60. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az Stv. 60. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
["(4)  Az  edző  járadékát  az  edzői  járadék  alapját  képező  érmesi  helyezések  alapján  kell
megállapítani.  Az  edzői  járadék  az  érmesi  helyezés  után  járó  járadék  50  százaléka.  A
labdajáték-csapatsportokban az olimpiára felkészítő szövetségi kapitány járadéka megegyező
mértékű  az  irányítása  alatt  érmet,  érmeket  szerzett  csapat  legeredményesebb  sportolóját
megillető járadék összegével.”]

„(4) Az edző járadékát az edzői járadék alapját képező érmesi helyezés alapján kell megállapítani.
Az  edzői  járadék  az  érmesi  helyezés  után  járó  járadék  összegével  megegyező  mértékű.  A
labdajáték-csapatsportokban  az  olimpiára  felkészítő  szövetségi  kapitány  járadéka  megegyező
mértékű az irányítása alatt érmet, érmeket szerzett csapat legeredményesebb sportolóját megillető
járadék összegével. Egyéni sportágakban a szövetségi kapitány edzői járadéka megegyező mértékű
az irányítása alatt érmet, érmeket szerzett legeredményesebb sportolója legjobb helyezése után járó
járadék összegével.  Ugyanaz a  személy nem részesülhet edzőként és szövetségi kapitányként  is
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járadékban.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Stv. 61. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás hatósági nyilvántartás, amely az 59. § (1), (3) és (4)
bekezdésében meghatározott személy 57/B. § (1) bekezdése szerinti adatait, továbbá az 59. § (1)
bekezdésében meghatározott sporteredményeket tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. §
Módosítás jellege: kiegészítés

6. §

Az Stv. 61/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A járadék  megállapítására  irányuló  eljárásban  az  ügyintézési  határidő  hatvan  nap.  Ha  az
eljárásban  ellenérdekű  ügyfél  nem vesz  részt,  az  érmest,  az  özvegyet,  az  edzőt  megilleti  az  e
törvény szerint megállapítható olimpiai járadék, ha a sportpolitikáért felelős miniszter az eljárás
megindításától számított hatvan napon belül nem hoz döntést.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Stv. 78/M. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

Az Stv. a következő 78/M. §-sal egészül ki:

„78/M. §

(1)  [78/M. § ]E törvénynek a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi ... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv6.) megállapított 60. § (2), (4)
és  (6)  bekezdését  a  Módtv6.  hatálybalépését  megelőzően  elért  helyezés  után  megállapított
jogosultság  esetén  a  Módtv6.  hatálybalépését  követően  esedékessé  váló  járadék  tekintetében  is
alkalmazni kell[,] azzal, hogy a járadék e bekezdés szerinti megállapítására [az érintett]a jogosult
kérelme  alapján  [kerülhet]kerül sor. A  Módtv6.  hatálybalépésétől  az  e  bekezdés  alapján
megváltozott összegű járadék folyósításáig terjedő átmeneti időszakra eső esetleges különbözet −
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jegybanki  alapkamattal  növelt  értékben  −  a  megváltozott  összegű  járadékkal  együtt  kerül
folyósításra.

(2) A Módtv6. hatálybalépésekor özvegyi járadékra jogosult a Módtv6. hatálybalépését követően az
elhunyt érmes valamennyi helyezése után, a 60. § (3) bekezdése és Módtv6.-tal megállapított 60. §
(2) bekezdése alapján jogosult járadékra azzal, hogy a járadék e bekezdés szerinti megállapítására
irányuló  közigazgatási  hatósági  eljárás  megindítására  a  jogosult  kérelme  alapján  kerül  sor.  A
Módtv6. hatálybalépésétől az e bekezdés alapján megváltozott összegű járadék folyósításáig terjedő
átmeneti  időszakra  eső  esetleges  különbözet  −  jegybanki  alapkamattal  növelt  értékben  −  a
megváltozott összegű járadékkal együtt kerül folyósításra.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Stv 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)

„be)  az  olimpiai  járadékra,  azzal  összefüggésben  a  sportpolitikáért  felelős  miniszter  által
vezetett  nyilvántartásra  és  a  [Nemzet  Sportolója]„Nemzet  Sportolója" címre  vonatkozó
részletes szabályokat,”

rendeletben állapítsa meg.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: elhagyás

7. §

Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)

„be)  az  olimpiai  járadékra,  azzal  összefüggésben  a  sportpolitikáért  felelős  miniszter  által
vezetett nyilvántartásra és a Nemzet Sportolója címre vonatkozó részletes szabályokat”

[rendeletben állapítsa meg.]

Indokolás
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1. A módosítás célja egyrészt, hogy rendeződjön az 1984 előtti érmes paralimpikonok helyzete,
hiszen  mindannyian  ugyanúgy  hazánknak  szereztek  dicsőséget,  ugyanúgy  Magyarországnak
szereztek érmeket, mint az olimpikonok. A módosítás igazságosabbá teszi a szabályozást azáltal,
hogy 1955-től  kezdődően  tenné  jogosulttá  az  érmes  paralimpikonokat.  A módosítás  másrészt  a
kérelemre induló eljárást szabályozó rendelkezéseket pontosítja tekintettel arra, hogy az olimpiai
járadék  a  törvényjavaslat  alapján  a  nyilvántartásban  szereplő  adatok  alapján,  hivatalból  kerül
megállapításra. 
2. Az ezüst- és bronzérmek után járó járadék összegének módosítása Magyar Paralimpiai Bizottság
törvényjavaslathoz tett javaslatán alapul, amelynek indoka egyrészt az, hogy a valamennyi érem
alapján  számolható  járadék  arányaiban  hátrányosan  érinti  azokat,  akik  csak  egy  ezüst  vagy
bronzérmet szereztek a sport világeseményeken. További indoka, hogy a javaslat, amely alapján az
ezüstérem  után  járó  életjáradék  az  országos  szintű  bruttó  nominál  átlagkeresetének  megfelelő
összeg hetven százaléka (az eddigi hatvan százalék helyett), míg a bronzérem után járó annak ötven
százaléka lesz (az eddigi negyven százalék helyett), összhangban áll az olimpiai, valamint a világ-
és Európa-bajnokságokon szerzett  érmek után járó állami jutalom és eredményességi  támogatás
során  lefektetett  arányokkal.
A módosítás emellett hivatkozást pontosító rendelkezést tartalmaz.
3. A módosítás értelmében az edző továbbra is jogosult járadékra, de a helyezés utáni összeg 100%-
ára  (50%  helyett).  Labdajáték-csapatsportokban  és  egyéni  sportágakban  a  szövetségi  kapitány
szintén 100%-os járadékra jogosult.
4. A módosítás  pontosítja  a  nyilvántartásra  vonatkozó  rendelkezéseket,  valamint  meghatározza
annak tartalmát. 
5. Pontosító rendelkezés. 
6. Az átmeneti rendelkezés pontosítása. A módosító javaslat alapján az özvegyi járadékra jogosult
személyek járadékát az érmesi járadékra vonatkozó, megváltozott rendelkezések alapján, kérelemre
induló eljárásban lehet újra megállapítani. 
7. Jogtechnikai módosítás. 
8. Jogtechnikai pontosítás. 
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