2004. évi I. törvény a sportról
Az olimpiai járadék
59. § (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:
a) a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a FIDE által szervezett Sakkolimpián,
illetve
b) 1984-től kezdődően Paralimpián vagy Siketlimpián
első, második vagy harmadik helyezést ért el (a továbbiakban: érmes).
(2) Az érmes a járadék megállapítására és folyósítására irányuló kérelmét a harmincötödik életévének
betöltését követő hónap 1. napjától kezdődően terjesztheti elő a MOB-hoz. A MOB a kérelem
jóváhagyása esetén a járadékot a kérelem benyújtásának időpontjától kezdődően - a kérelem benyújtása
és a folyósítás időpontja közötti időtartamra jegybanki alapkamattal növelt értékben - folyósítja.
(3) Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának időpontját követő hónaptól kezdődően annak
özvegye, ha magyar állampolgár és az érmessel annak házastársaként a halála időpontjában és legalább
az azt megelőző tíz évben megszakítás nélkül közös háztartásban élt.
(4) Élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának időpontjától - vagy amennyiben
az korábbi időpont, a negyvenötödik életéve betöltését követő hónap 1. napjától - az érmes edzője, az
érmes járadékra jogosultságának megállapítására tekintet nélkül.
(5) Edzői járadékra az a személy jogosult, aki:
a) magyar állampolgár,
b) a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékéről szóló kormányrendeletben
meghatározott és a szövetség által az érmes felkészítéséhez előírt edzői képesítési szinttel rendelkezik,
c) a sportszervezettel vagy - a szövetségi kapitány vagy a nemzeti válogatottat vezető edző esetén - a
sportszövetséggel kötött, legalább a felkészítés vagy az abban való közreműködés időszakára vonatkozó
munkaszerződéssel vagy munkavégzésre irányuló egyéb szerződéssel rendelkezik,
d) az érmest a járadékra jogosultságát megalapozó versenyre a versenyt megelőzően közvetlenül,
legalább egy évig folyamatosan felkészítette vagy a felkészítésben közreműködött,
e) az érmes által, a járadékra jogosító eredmény elérését megalapozó, az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
meghatározott sportesemények hivatalos időszakát legalább harminc nappal megelőzően a szövetség,
valamint a MOB részére írásban eljuttatott javaslatban szerepel.
(6) Edzői járadék szövetségi kapitány vagy a nemzeti válogatottat vezető edző és - abban az esetben,
ha az érmest utánpótlás korosztályokban legalább három évig folyamatosan felkészítette vagy a
felkészítésben közreműködött - nevelőedző részére is megállapítható, ha az edző az (5) bekezdés e)
pontja szerinti javaslatban szerepel.
(7) Megszűnik az érmes, az edzője és az özvegye járadékra való jogosultsága, ha az érmes a járadékra
jogosító helyezését elveszíti. A helyezés elveszítését az érmes vagy az illetékes sportszövetség a
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül bejelenti a MOB-nak. A járadékra való jogosultság
megszűnését a MOB közigazgatási hatósági eljárás keretében állapítja meg.
(8) Érdemtelen és nem részesül járadékban az a jogosult, aki
a) büntetett előéletű,
b) büntetlen előéletű, de akivel szemben a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt próbára bocsátást
alkalmazott a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltéig.

(9) A jogosult a bíróság jogerős határozatának közlésétől számított nyolc napon belül bejelenti a MOBnak, ha a (8) bekezdés szerint érdemtelenné vált a járadékra. Ha az érdemtelenség már nem áll fenn,
ennek megfelelő igazolásával a jogosult kérheti a járadék ismételt folyósítását.
(10) Fel kell függeszteni a járadék folyósítását annak a jogosultnak a részére, aki büntetőeljárás - ide
nem értve a magánvád vagy pótmagánvád alapján indult büntetőeljárást - hatálya alatt áll. A jogosult az
alapos gyanú közlésétől számított nyolc napon belül bejelenti a MOB-nak, ha ellene büntetőeljárás
indult.
(11) Ha a jogosult igazolja, hogy a vele szemben lefolytatott büntetőeljárásban a nyomozást
megszüntették, vagy a büntetőeljárást jogerősen befejezték, és nem következett be a (8) bekezdés
szerinti érdemtelenségi ok, a MOB az igazolástól számított harminc napon belül - a folyósítás
felfüggesztésének napjától számított jegybanki alapkamattal növelve - egy összegben folyósítja részére
az elmaradt járadékot. Amennyiben a büntetőeljárás jogerős befejezésével a jogosult érdemtelenné
válik, a (10) bekezdés alapján felfüggesztett járadék nem kerül részére folyósításra.
(12) A járadék iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosult harminc napnál nem régebbi
hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy nem áll fenn a (8) bekezdés szerinti érdemtelenség,
továbbá azt, hogy nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, vagy írásban kérheti, hogy e tények fennállására
vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a MOB részére - a járadékra való jogosultság
megállapítása és folyósítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján továbbítsa. Az adatigénylés során a MOB arra vonatkozóan igényelhet adatot a bűnügyi nyilvántartó
szervtől, hogy a jogosult nem érdemtelen és nem áll büntetőeljárás hatálya alatt.
(13) A jogosulatlanul felvett járadékot az erről való tudomásszerzést vagy a MOB felhívását követő
hatvan napon belül vissza kell fizetni.
60. § (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 hatvan százalékának, a harmadik helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett
részére meghatározott járadék negyven százalékénak megfelelő összeg.
(2) Az az érmes, aki kettő, három vagy négy első helyezést szerzett, érmenként további 20 százalékkal
emelt összegű, az öt vagy ennél több első helyezést szerzett érmes kétszeres járadékra jogosult.
(3) Az érmes özvegye az érmes járadéka fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult.
(4) Az edző járadékát az edzői járadék alapját képező érmesi helyezés alapján kell megállapítani. Az
edzői járadék az edző kérelmében megjelölt egy 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.
(5) Olimpiánként, Paralimpiánként, Sakkolimpiánként és Siketlimpiánként (e rendelkezés
alkalmazásában a továbbiakban együtt: olimpia) - a (5a)-(6) bekezdésekben meghatározott kivételekkel csak egy, az olimpiára felkészítő edző vagy nevelőedző részesülhet járadékban.
(5a) Edzői járadékban részesíthető - az 59. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - más
sportágak szabályainak megfelelő sporttevékenységekből álló sportág, illetve egy sportág több
versenyszámból álló összetett, önálló versenyszáma esetén több edző abban az esetben, ha az érmes az
59. § (5) bekezdésének e) pontjában meghatározott javaslatban ezt külön feltüntette, megjelölve a (4)
bekezdés szerinti edzői járadék edzők közötti megosztásának arányát.
(6) Az érmes - legjobb helyezése után -, valamint az özvegy és az edző csak egy járadékra jogosult, de
azt, aki érmesként, özvegyként, illetve edzőként is járadékra jogosult, a járadék halmozottan is megilleti.
61. § (1) A járadékra jogosultságot és a járadékot a MOB a jogosult kérelmére közigazgatási hatósági
eljárás keretében 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.
(2) A járadékra való jogosultság megszűnéséről és a már folyósított járadék visszafizetéséről, továbbá a
járadék folyósításának felfüggesztéséről a MOB a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezései szerint dönt.
(3) A MOB a járadék visszafizetésére vonatkozó igényét a járadék jogosulatlan felvételétől számított öt
éven belül érvényesítheti.
(4) A MOB a járadékra jogosultság időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi
azt is, hogy a jogosult nem vált-e érdemtelenné és nem áll-e büntetőeljárás hatálya alatt. A MOB e célból
adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat,
hogy a jogosult nem érdemtelen és nem áll büntetőeljárás hatálya alatt.
(5) A MOB a (4) bekezdésben meghatározott hatósági ellenőrzést a jogosulttal szemben kötelezően
lefolytatja, ha
a) a jogosult az 59. § (8) és (10) bekezdés szerinti ok, illetve körülmény bekövetkezését bejelenti, és a
bejelentéshez nem csatol hatósági bizonyítványt,
b) megalapozottan feltehető, hogy a jogosult érdemtelenné vált vagy büntetőeljárás hatálya alatt áll.
(6) A MOB annak megállapítása céljából, hogy a jogosult nem érdemtelen és nem áll büntetőeljárás
hatálya alatt - a járadékra való jogosultságról szóló döntés meghozataláig, a járadék jogosultság
megállapítása esetén a jogosultság megszűnéséig - kezeli
a) a járadék iránti kérelmet benyújtó személy,
b) a járadékra jogosult
azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány
tartalmaz.
(7) A MOB törli a járadékra jogosultnak az 59. § (10) bekezdése alapján megismert személyes adatait,
ha a büntetőeljárásban a jogosulttal szemben a nyomozást megszüntették, vagy a büntetőeljárást
jogerősen befejezték, és a jogosult nem vált érdemtelenné. A járadék továbbfolyósításáról szóló
döntésben a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését kell feltüntetni.
(8) A MOB a jogosulttal szemben az 59. § (7), (8) és (10) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség
elmulasztása miatt eljárási bírságot szabhat ki.
(11) Az olimpiai járadékra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(12) E törvény alkalmazásában:
a) olimpiai játékoknak minősülnek a szocialista országok versenyzői számára 1984-ben megrendezett
„A” kategóriás nemzetközi versenyek is,
b) Sakkolimpiának minősülnek a Nemzetközi Siket Sakkszövetség (ICSC) és a Vakok Nemzetközi
Sakkszövetsége (IBCA) által a siketek és nagyothallók, valamint a vakok és gyengénlátók számára 1984-től
kezdődően megrendezett sakkolimpiák is,
c) az olimpiánként, paralimpiánként, sakkolimpiánként és siketlimpiánként érmes helyezés csak akkor
keletkeztet járadékra való jogosultságot, ha az érmes helyezést megalapozó versenyszám kvalifikációs
versenyrendszerben került megrendezésre, vagy az érmes helyezést megalapozó versenyszámban
legalább 8 nemzet vett részt (indult).
61/A. § (1) Ha az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt, az érmest, az özvegyet, az edzőt
megilleti az e törvény szerint megállapítható olimpiai járadék, ha a MOB a kérelem megérkezését követő
naptól számított harminc napon belül nem hoz döntést.
(2) Az érmes - halála esetén az özvegye -, illetőleg edzője az olimpiai járadék, az özvegyi járadék,
valamint az edzői járadék megállapítása iránti eljárásban a MOB-bal elektronikus úton nem tarthat
kapcsolatot.

