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A Házszabály 94 . (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján a „sporttal összefüggő egyes
törvények módosításáról " szóló T/573 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 .) A törvényjavaslat 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„3. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény (a továbbiakban :
Tao.) 4. §-a a következő 41-43. ponttal egészül ki :

/E törvény alkalmazásában :/

„41. látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág ;

42. látvány-csapatsport támogatása : a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége ,
tagjaként működő sportszervezet, vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhaszn ú
alapítvány részére az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegese n
átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adóévben térítés nélkü l
nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hog y

a) a támogatást, juttatást az országos sportági szakszövetség az utánpótlás-nevelési feladataina k
ellátására vagy tárgyi eszköz beruházásra, felújításra a sportszervezet a [személyi jellegű ráfordításaira]
működési költségeire vagy tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, a közhasznú alapítvány az utánpótlás -
nevelési feladatainak ellátására, [személyi jellegű ráfordításaira] működési költségeire vagy tárgyi
eszköz beruházásra használja fel azzal, hogy tárgyi eszköz beruházásnak,	 felújításnak minősül a
sportszervezetnek, az országos sportági szakszövetségnek, továbbá a sportszervezetnek, országos sportági
szakszövetségnek a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása alapján a helyi
önkormányzatnak a sportról szóló törvényben foglalt feladatainak ellátását, 	 illetve az ilyen feladato k
ellátásában az együttm űködési megállapodás alapján történő részvételt, valamint a látvány-csapatsport
fejlesztése érdekében létrejött alapítvány utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását biztosító beruházás ,
felújítás,valamint az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület,	 illetve a felsőoktatási
intézmény keretei között működő sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében aközoktatási
vagy felsőoktatási intézmény tornatermére, tornaszobájára, sportlétesítményére irányuló beruházás ,
felújítás,
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b) a sportszervezet a támogatás nyújtásakor _

ba)abb)pontban meghatározott kivétellelaz országos sportági szakszövetség országos hivatáso s
vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerint i
legmagasabb két osztály egyikében részt veszti : vagy

bb)valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítjaa
felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy fels őoktatási
intézmény csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást, és a sportszervezet az
országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének
(nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában részt vesz ;

43 . látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, a tagjaként m űködő sportszervezet,
valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány által kiállítot t
támogatási igazolás : olyan okirat, amelyet a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége ,
tagjaként működő sportszervezet, vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhaszn ú
alapítvány a látvány-csapatsport tevékenység támogatója részére állít ki, és amely tartalmazza a
támogatást (juttatást) nyújtó adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, valamint az igazolást kiállít ó
megnevezését, székhelyét és adószámát, továbbá a kedvezményre jogosító támogatás (juttatás) összegét .
A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet utánpótl[t]ás-fejlesztésr e
fordított igazolt kiadásainak 100 százalékát, tárgyévi [személyi jellegű ráfordítása] működési költsége
50 százalékát vagy a tárgyévi beruházási, felújítási értéke 80 százalékát ; az országos sportági
szakszövetség, a tagjaként működő sportszervezet, és a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejöt t
közhasznú alapítvány részére támogatási igazolás nem állítható ki ; nem állíthat ki igazolást a látvány -
csapatsport országos sportági szakszövetsége, a tagjaként működő sportszervezet, vagy a látvány -
csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, ha

a) lejárt köztartozása van, vagy

b) a korábban kapott állami támogatással megfelelő módon nem számolt el, vag y

c) működését a bíróság felfüggesztette, valamint megszüntetésére eljárás van folyamatban ;"

2.) A törvényjavaslat 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

4. A Tao. 22. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az adózó – kivéve az állami, többségi állami[, helyi önkormányzati, többségi hely i
önkormányzati] tulajdonú adózót – a 4 . § 43 . pontja szerint a részére kiadott támogatási igazolásban
szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követ ő három adóév adójábó l
adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás el ő tt i
eredményét az adóalap megállapításakor .

(5) Ha a tárgyi eszköz beruházás sport célú ingatlanra irányul - a (4) bekezdésben foglaltakon kívül -
az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy [az adózó] a 4. § 43. pontja szerint i
támogatási igazolás kiállítója aberuházás üzembe helyezését követő 15 évben az adókedvezmény alapjáu l
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú üzemeltetését fenntartja, valamint erre a z
idő tartamra – a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam javára az ingatlan -
nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az igénybe vett adókedvezmény mértékéig .”

3.) A törvényjavaslat a következő új 9. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a §-ok számozás a
megfelelően módosul :

„9.§ Az Itv. 86. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :
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86. § (1) Az illeték megállapításához, valamint az illeték behajtásához való jog elévülésére – a (2 )
bekezdésben foglalt eltérésekkel – az adózás rendiér ő l szóló törvény rendelkezései az irányadóak .
(2) Ahol e törvény illetékmentesség vagy illetékkedvezmény feltételeként a megszerzett ingatlan, vagyon i
értékű jog meghatározott célú és meghatározott időtartamú hasznosítását 	 írja	 elő ,	 az	 illeték
megállapításához való jog annak a naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el ,
melyben a hasznosításnak a mentesség vagy kedvezmény feltételeként meghatározott id őtartama letelt . "

4 .) A törvényjavaslat 10 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„10 . [(1)] Az Itv. 102. § (1) bekezdése a következ ő k) ponttal egészül ki :
/E törvény alkalmazásában/
„ k) sporttelep : az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint sporttelep, sportpálya, uszoda, stadion ,

sportcsarnok, jégpálya, jégcsarnok – vagy a széljegy szerint ilyenként feltüntetésre váró ingatlan ,
ingatlanrész, feltéve, ha az az ingatlan-nyilvántartási eljárás, melynek megindítását a széljegy tanúsítj a
bejegyzéssel zárul –, ide nem értve a földrészleten létesített, de a sporttevékenység végzéséhez vagy az e
célt szolgáló létesítmény fenntartásához közvetlenül nem szükséges ingatlanrészt (szálloda, irodaház ,
bevásárlóközpont és az építési szabályok szerint ezekhez kialakított parkolóhelyek stb .), akkor is, ha az a
sportteleppel egybeépült, vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel .”

[(2) Az Itv. 102 § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki :
/E törvény alkalmazásában/
„p) látvány-csapatsport: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong ;"]”
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INDOKOLÁS

A módosító javaslat a személyi jellegű ráfordítások helyett a sportcélú állami támogatás rendszeréb e
jobban illeszkedő és ezáltal a gyakorlati jogalkalmazás során is kedvezőbb hatásokkal bíró működési
költségek felhasználási jogcímet jelöli meg . Továbbá a tárgyi eszköz beruházás felhasználási feltételei t
pontosítja a Tao-kedvezmény igénybevételének jogcímét megalapozó támogatás sportszakmai célja i
vonatkozásában .

A módosító javaslat által lehetővé válik, hogy az egyébként Tao-alany helyi önkormányzati, többségi
helyi önkormányzati tulajdonú adózó ne legyen kizárva az adókedvezmény igénybevételéne k
lehetőségétő l . A sport gyakorlati színtereivel (egyesületek, oktatási intézmények, sportiskolák) a z
önkormányzatok állnak a legközvetlenebb kapcsolatban . Továbbá az önkormányzatok szerepe a sport
pénzügyi, tárgyi, személyi feltételrendszerének biztosításában meghatározó .

A módosító javaslat a felsőoktatási sport fejlesztése érdekében biztosítja, hogy - az általáno s
szabályokhoz képest kivételként - a fels őoktatás intézményrendszerében sporttevékenységet ellátó ,
szervező, a sportfeladatokat a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési alapján biztosító
sportszervezet az elitsportban való részvételtő l függetlenül is részesülhessen kedvezményben . Garanciáli s
feltétel ugyanakkor, hogy a fels őoktatási intézmény keretei között m űködő sportszervezet versenysport
tevékenységben biztosítsa a hallgatók versenyeztetését . Ez a módosítás megteremti a feltételeit a
felsőoktatási minőségi és szabadidős sportnak egyaránt . Egy felsőoktatási intézmény csak egy
sportszervezettel köthet e törvény szerinti együttműködési megállapodást .

A sporttámogatás után érvényesíthető adókedvezmény további feltételeként meghatározott üzemeltetés i
kötelezettség nem terhelheti az adózót, mivel az adózó csak támogatást nyújt, az üzemeltetés a támogatot t
szervezet kötelezettsége lenne, és az elidegenítési és terhelési tilalmat is csak támogatott szervezet tudna a
Magyar Állam javára bejegyeztetni. Ezért indokolt a javaslat módosítása .

A módosító javaslat az Itv . 87. §-ának a javaslat által megállapítandó (4) bekezdésének végrehajtás a
érdekében, a jogalkalmazási nehézségek elkerülése céljából rögzíti, hogy a meghatározott célú — a javaslat
által javasolt szabályozás esetén sport célú — hasznosításhoz kötött illetékmentességek esetén az illeté k
megállapításhoz — vagyis a javaslatban rögzítettek szerint az „egyébként fizetend ő illeték késedelm i
pótlékkal növelt összegének” elő írásához — való jog, annak a naptári évnek az utolsó napján kezd ődik ,
melyben a hasznosításra vállalt id ő tartam letelik .

Tekintettel arra, hogy a javaslatban szereplő illetékkedvezmények minden sporttevékenységhe z
kapcsolódóan érvényesíthetőek, ezért nem indokolt értelmez ő rendelkezés keretében külön meghatározni
a látvány-csapatsport fogalmát.

Budapest, 2010 . július A .•

(
Nagy Csaba

FIDESZ
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