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2018. évi ..... törvény 

a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról

1. §

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

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.”

3. §

Az Stv. 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Azt a személyt, aki érmesként, özvegyként, illetve edzőként is járadékra jogosult, a járadék
halmozottan is megilleti.”

4. §

Az Stv. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A járadékra jogosultságot és a járadékot a sportpolitikáért felelős miniszter az általa vezetett
nyilvántartás  alapján,  közigazgatási  hatósági  eljárás  keretében  hivatalból  állapítja  meg  és
gondoskodik annak havonta történő folyósításáról. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit a
sportpolitikáért  felelős  miniszter  által  vezetett  minisztérium  költségvetési  fejezetében  kell
biztosítani.”

5. §

Az Stv. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2)  A „Nemzet  Sportolója”  cím elnyerésének  részletes  feltételeit  és  az  életjáradék  mértékét  a
Kormány rendeletben állapítja meg.”

6. §

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

„78/M. §
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78/M.  §  E  törvénynek  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  olimpiai  járadékkal  összefüggő
módosításáról  szóló  törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv6.)  megállapított  60.  §  (2),  (4)  és  (6)
bekezdését a Módtv6. hatálybalépését megelőzően elért helyezés után a Módtv6. hatálybalépését
követően esedékessé váló járadék tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a járadék e bekezdés
szerinti megállapítására az érintett kérelme alapján kerülhet sor.”

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.

8. §

Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás

Magyarország a modern kori olimpiákon elnyert 168 aranyérmével, 148 ezüstérmével és 170
bronzérmével,  valamint  a  paralimpiákon  szerzett  30  aranyérmével,  41  ezüstérmével  és  55
bronzérmével az olimpiai és paralimpiai játékok történetének legeredményesebb sportnemzetei
közé tartozik,  a  világelsők között  áll  az egy főre jutó olimpiai és paralimpiai érmek számát
tekintve.

A sportnemzet feladatai közé azonban nemcsak a sportolók kinevelése és felkészítése tartozik,
hanem a korábbi győztesek megbecsülése és a példaképek bemutatása is. Az olimpiai járadék és
a Nemzet Sportolója cím az elismerés és a megbecsültség egyik legjelentősebb megnyilvánulásai
formája sikeres olimpikonjaink felé. A jelenlegi szabályok méltánytalansága, hogy a befektetett
energiát  és  az  emberfeletti  küzdelmet  eltérően értékeli  abban az  esetben,  ha  a  sportoló  már
rendelkezik  olimpiai  éremmel.  Magyarország  számára  minden  olimpiai  arany-,  ezüst-  és
bronzérem egyenlő súllyal kell, hogy bírjon, függetlenül attól, hogy valaki többszörösen is képes
maga mögé utasítani a világ többi versenyzőjét. A Javaslat ezt az elvet érvényesíti a törvény
módosításával. 

Részletes indokolás

1. § 

A továbbiakban nem csak a legjobb helyezés után válik jogosulttá a sportoló a járadékra, hanem
valamennyi helyezése után járó, és e törvény szabályai alapján számított járadékra.

A  számítás  szabályai  azonban  jóval  kedvezőbbé  váltak  azáltal,  hogy  amennyiben  több
aranyérmet szerzett a sportoló, valamennyi után a külön-külön számított majd összeadott teljes
összegre, míg ezüst illetve bronzérem esetén azoknak 60% illetve 40%-ára lesz jogosult.

2. § 

Az edző továbbra is az érem után járó járadék 50%-ára lesz jogosult, és az edző kérelmére indul
az eljárás, azonban valamennyi, az általa edzett és érmet szerzett sportoló után jogosulttá válik
járadékra. A szabály a sportolók járadékához igazodik.

3. § 

Elhagyásra kerül, hogy csak a legjobb helyezés után válik jogosulttá a járadékra a sportoló, az
özvegy illetve az edző.

4. § 

A jogosultság és a járadék megállapítása hivatalból, nyilvántartás adatai alapján, közigazgatási
hatósági eljárás szabályai alapján történik.

5. § 
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Elhagyásra került  az  a  rendelkezés,  hogy aki  Nemzet  Sportolója  címmel  járó életjáradékban
részesül, annak olimpiai járadék nem folyósítható.

6. § 

Átmeneti rendelkezés, amely biztosítja, hogy a törvény hatálybalépését megelőzően keletkezett
igények  esetén  jelen  törvényben  meghatározott  számítási  szabályokat  visszamenőlegesen  ne
lehessen alkalmazni.

7. § 

Felhatalmazó  rendelkezés,  amely  a  nyilvántartás  kormányrendeleti  létrehozására  ad
felhatalmazást.

8. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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