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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „Az olimpiai járadék erkölcstelen életmóddal
történő összeférhetetlenségének megállapításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom
benyújtani. 



2019. évi ..... törvény 

Az olimpiai járadék erkölcstelen életmóddal történő összeférhetetlenségének megállapításáról

1. §

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 59. §-ának (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) akivel szemben – büntetlen előéletére tekintet nélkül – a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai
Bizottsága megállapítja, hogy olyan magatartást tanúsított, amely alkalmas arra, hogy másokban
megbotránkozást keltsen és az olimpikonok társadalmi megítélését rombolja.”

2. §

(1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)  E  törvény  rendelkezései  alapján  az  ellen  is  megindítható  az  1.  §  szerinti  eljárás,  aki  az
olimpikonok társadalmi megítélését romboló cselekményét a törvény hatályba lépése előtt követte
el, azonban a magatartásának következményei a hatálybalépést követően is fennállnak.
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Általános indokolás

Keresztény országban élünk, ahol követendő az erkölcsi normák szerinti élet, és nélkülözhetetlen
az erkölcsös magatartás. Teljességgel elfogadhatatlan, hogy a közélet méltán elismert tagjai, mint
például a sportolók, pedagógusok, tudósok, politikusok erkölcstelen magatartásukkal rombolják
normáinkat.

Olimpikonjainkat széles körű társadalmi elismerés, tisztelet övezi, mert példaértékű mindaz az
áldozatos  munka,  a  sok  lemondás,  ami  egy  olimpiai  éremhez  vezet.  Sokan  példaképként
tekintenek az olimpikonokra. Egy sikeres sportembernek ezért az élet minden területén példát
kell mutatnia, hiszen a kiváló eredmények által a bajnokokat mindig kiemelt figyelem kíséri. És
nem csak az aktív pályafutás során, hanem azt követően is.

Jogos elvárás, ha egy sportegyesületben etikai eljárás alapján felelősségre lehet vonni a közösség
érdekeit  csorbító,  hírnevét  romboló  sportolót,  akkor  a  Magyar  Olimpiai  Bizottság  -  mint  a
magyar sporttársadalom első számú szervezete - se legyen elnéző egy olimpikon erkölcstelen
dolgaival kapcsolatban.

Meg  kell  tehát  teremteni  a  jogi  környezetet  arra,  hogy  akár  erkölcsi  alapon  az  olimpiai
érmeseinknek  adható,  a  korábbi  kimagasló  teljesítményük  elismeréseként  nyújtott  állami
támogatás felfüggeszthető, vagy megvonható legyen. Javasoljuk ezért, hogy a Magyar Olimpiai
Bizottság Etikai Bizottsága mérlegelhessen, és dönthessen azok ügyében, akik sportolóhoz nem
méltó,  erkölcstelen  magatartásukkal  megbotránkoztatják  a  társadalmat,  és  rombolják  az
olimpikonok társadalmi megítélését.

Részletes indokolás

1. § 

E  rendelkezés  állapítja  meg  a  méltatlanság  új  esetét  és  teszi  lehetővé  a  Magyar  Olimpiai
Bizottság Etikai Bizottsága számára a külön eljárás lefolytatását.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés, amely lehetővé teszi a javaslat alkalmazását olyan esetekben is,
amikor az etikai eljárás alapjául szolgáló cselekmény időben korábbi, azonban a társadalomra
gyakorolt negatív hatása még fennáll.
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