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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kapcsolódó módosító iavasla t

Dr. Schmitt Pá l
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

c n zra ~ 59 - 13B

2010 JÚL 13 .

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a „sporttal összefüggő egyes
törvények módosításáról " szóló T/573 . számú törvényjavaslathoz – kapcsolódva a T/573/30 . számú
módosító javaslathoz – a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

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
ellátásárat [vagy] tárgyi eszköz beruházásra, felújításra a sportszervezet a személyi jelleg ű ráfordításaira=
[vagy] tárgyi eszköz beruházásra, felújításrat a közhasznú alapítvány az utánpótlás-nevelési feladatainak
ellátására, személyi jellegű ráfordításairat [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 alapjána helyi önkormányzatnak a sportról szól ó
törvényben foglalt feladatainak ellátását,	 illetve az ilyen feladatok 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 fels őoktatási intézmény keretei között működő
sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében aközoktatási vagy felsőoktatási intézmén y
tornatermére, tornaszobájára, sportlétesítményére irányuló beruházás, 	 felújítása
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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 szerinti
legmagasabb két osztály egyikében részt vesz[ ;] 1 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 amat őr versenyrendszeréne k
(nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában részt vesz ;

43. látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, a tagjaként működő 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 közhasznú
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 50 százalékát [vagy] a
tárgyévi beruházási, felújítási értéke 80 százalékát ; az országos sportági szakszövetség, a tagjaként
működő sportszervezet, és a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítván y
részére támogatási igazolás nem állítható ki ; nem állíthat ki igazolást a látvány-csapatsport országo s
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, vagy

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

A kapcsolódó módosító javaslat a tárgyi eszköz beruházás felhasználási feltételeit pontosítja a Tao-
kedvezmény igénybevételének jogcímét megalapozó támogatás sportszakmai céljai vonatkozásában .

A kapcsolódó módosító javaslat a fels őoktatási sport fejlesztése érdekében biztosítja, hogy - az általáno s
szabályokhoz képest kivételként - a felsőoktatás intézményrendszerében sporttevékenységet ellátó ,
szervező, a sportfeladatokat a fels őoktatási intézménnyel kötött együttműködési alapján biztosító
sportszervezet az elitsportban való részvételt ől függetlenül is részesülhessen kedvezményben. Garanciális
feltétel ugyanakkor, hogy a fels őoktatási intézmény keretei között működő 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 együttm űködési megállapodást .

A javaslat továbbá szövegpontosításra irányul .

Budapest, 2010 . július . . . .

Nagy Csaba
FIDESZ
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