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Az Országgyűlés
Sport és Turisztikaii bizottsigm

Dr. Still Katalin asszonynak,
az OrszágyWhr elnőké'nek
Helvben

A Házszabály 94. § (t) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése etapján a Sport =. Nem~
Sportst~tégi ál ~lri H5,12919, számú határozati javaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) a
kc vétkez(

bizottsági módosító javaslatot

lel csztem cli.-

„A forrüsnüveles Ichetáségel

Tí.>ztell Elnök Asszony!

Indokofás

Országgyűlés Hiu tn1

Irományszám : H 1
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Érkezett: 2007 J ú N 0 5 .

BizottsatÁi mádosItó iavaslat

A Javaslat JV. 2. A SPORT FELTLkTELRENDSZER )tNEK FEJLESZTItSE", „2.
Finanszírozási koncepció" pontja az alábbiak szerint módosul .:

- Az államnak 8sztőnnznie kell aa magánszektor jelenlegincl nagyobb arányt rószvétclct a
hazai sportélet fmansArozásában. Ennek érdekében célzott, indirekt gazdasági öszt6nzókkcl
'kell eldseglteni, hogy egyrészt a munkaadók a jelenleginél nagyobb szerepet vállaljanak
dolgozóik sportoltatásában (ennek ecvik cs&fte lehet az adókedve7.m6nvek ielenletti
rendszerén adóbevétel-k_i	elsemjáró t lakitása~, másrészt a s2ponzorálás és a
mmenatura vonzóbbá váljon;ne csak a' élspo3rtnak,juttasson forrásokat, továbbá a lakosság ; is
főbbet kőltspn a sportra saját cgészségének megőrzése és aktív sz6rakoz sónak biztosítása
(miatt],0ie ében (kommunikficiával, illetve küzvctett ösztönzőkkel) . MaSoldás[ájt ielenthet
a munkavállat& sport[oiácán*kjcélú famaga ds[aj [kedvezően adományozható]
cafet&ia elem né tétele is[ eldsegfthetij . Szintén ősztóz .,ő célzattal szfakséges létrehozni egy
elismerő díjat a szpormorok és mcUnfisok mcgbecs6l8sére, erkőh-si elismerésére."

A Sportstratégiában foglaltak megvaldsítása, a Sportoló Nemzet célkitűzésének élcrése, a
lakosság minél szélesebb kőrú sportolása érdekében szúksóges az indirekt anyagi 8szt~ők
biztosítása, alc4r a meglévő kedvomények átcsoportosításával, akár az &intettek részérc
döntőed, választási lchetóség; biztosításával . Mindezzek központi költségvetési többletkiadást,
illetve bevétel-kiesést nem eredményeznek, hiszen a nneglévű k+edvemnények, keretek
felhasználási lehetőségeit bávitik olyan egészség-~=6, betegség-megelóZS fimkciéval,
anzi hosszabb távon az egészségügyi ráfordítások csökkenését is eredményezi.

Budapest, 2007. június 5 .

Bánk! Erik
elnök
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