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Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: I.
A javaslat érintett rendelkezése : 25 . § új (3) bekezdés
Módosítás jellege : kiegészítés

„(3) Hatályát veszti a Tao. törvény

a) 4. § 41-44. pontja ,

b) 22/C.-a és az azt megelőző alcíme,

c) 24/A. § (3) bekezdés c) pontja, (7)-(9) bekezdése, (i1a)-(12) bekezdése, (19)-(21) é s

(25) bekezdése ,

d) ~o. §(1o)bekezdése, valamint

e) 24/A. § (11)bekezdésében és 24/B . § (i) bekezdésében a „— látvány-csapatsportok

támogatása esetén a(9)és a (25) bekezdés szerint csökkentett mértékben — " z

valamint 24/A. (22) bekezdésében az „a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetbena

sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrészek . ”

5 Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatr a
vonatkozó javaslat .

országgyűlési képviselő



Indokolás

1 .

Kevés károsabb intézkedése volt az Orbán-kormánynak, mint a közpénzek
tízmilliárdjainak betonba folyatását eredményez ő úgynevezett „sportcélú
adókedvezmény”. A rendszer ráadásul a kormányfő körül kialakult hűbéri hálózatot is
erősítette, amelyben a „hűség” bizonyítéka volt, ha egy cég a kedvenc csapat vagy
csapatok tevékenységét, stadionjait támogatta. Ezt fekélyt ki kell vágni, a cégeket mé g
túl is kompenzáló adókedvezményi rendszert meg kell szüntetni .
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