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Az Országgyű lés
Sport- és turizmusbizottsága

Bi zottsáji módosító iavasiat

kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102: § (1) bekezdése alapján a „az egyes adótörvények és

azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról” szóló T/4662 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 45 . §-a a következők szerint módosul :

„45. § Az Ekho tv. 3 . (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a a
következő (3a), (3b) és (3c) bekezdésekkel egészül ki :

„(3) Az (1) bekezdés c), valamint a (2) bekezdés a) és h) pontjában említett, FEORszánunai
azonosított foglalkozás :
2123 Telekommunikációs mérnök foglalkozásbó l

Akusztikus mérnök
Audiotechn.ikai mérnök

Hangmérnök
Televíziós műszaki adásrendező

2136 Grafikus és multimédia-tervező
2627 Nyelvész, fordító, tolmács foglalkozásból

Filmszöveg fordító
Lírai művek fordítója
Műfordító
Prózai és drámai művek fordítój a

2714 Kulturális szervező foglalkozásból
Producer (kulturális)
Produkciós menedzser (szórakoztatóipar)

2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2716 Újságíró, rádióműsor-, televizióm űsor-szerkesztő
2719 Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

foglalkozásból
Művészeti tanácsadó
Zenei konzulens, tanácsad ó

2721 Író (újságíró nélkül)
2722 Képzőművész

2723 lparművcsz, gyártmány- és ruhatervező
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2724 Zeneszerz ő , zenész, énekes
2725 Rendező , operatőr
2726 Színész, bábművész
2727 Táncművész, koreográfus
2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész
2729 Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú végzettséghez

kapcsolódó )
3122 Villamosipari technikus (elektronikai technikus) foglalkozásbá l

Koncert-fénytechnikus
Koncert-színpadtechniku s

3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus foglalkozásból
Filmstúdió technikus
Hangmester
Hangrestaurációs techniku s
Hangstúdió-techniku s
tíangtechnikus
Képtechnikus
Rögzitéstechnikai technikus
Stúdiótechniku s
Vi deátechnikus
Zenei technikus

3711 Segédszínész, statiszta
3712 Scgcdrendcző
3714 Díszletező, díszítő
3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású
3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
5211 Fodrász foglalkozásbó l

Színházi fodrász
Színházi parókakészítő

5212 Kozmetikus foglalkozásból
Maszkmester
Sminkes
Sminkmester
Színházi kikészít ő

7212 Szabó, varró foglalkozásból
Jelmez- és alkalmiruha-készít ő
Színházi varró

7213 Kalapos, kesztyűs foglalkozásból
Színházi fejdíszkészítő

7217 Cipész, cipőkészitő , -javító foglalkozásból
Színházi cipész

(3a) Elnevezésétől függetlenül is az ekho választására jogosít az a tevékenység, amely a FEOR-0 8
osztályozási szempontjai szerint tartalma alapján megfelel a (3) bekezdés szerinti foglalkozásoknak ,
munkaköröknek.

(3b) A (3) bekezdés szerinti foglalkozásúnak min ősülő magánszemély — munkakörének
elnevezésétöl függetlenül — akkor választhatja az ekhot, ha tevékenysége alapján a m ű elkészítésének
folyamatában alkotó jelleggel vesz részt .

(3c) Az (1) bekezdés c), valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett foglalkozásúnak
minősül :
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a) a szakképzett edző , sportszervező, -irányító ' (FEOR-08 2717), feltéve, hogy rendelkezik a spor t
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékér ől szóló
jogszabályban meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel ;

b) a hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint a sportról szóló törvényben meghatározot t
sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel vagy országos sportági szakszövetséggel ,
országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatba n
közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, és a sportszövetség szabályzata szerint sportszakembernek
minősül, vaay[továbbá] a szövetség vagy a sportszervezet főállású munkavállalója . A sport területé n
kGpesítcshcz kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékér ől szóló jogszabályban
meghatározott tevékenységek esetén további feltétel, hogy a sportmunkatárs, sportszakember rendelkezi k
a jegyzékben meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel .""

Indokolás

A módosítás biztosítja azt az eredeti jogalkotói szándékot, amely szerint az EKHO szerinti adózá s
választásának lehet őségénél a sportágazat területén a jogszabály vegye figyelembe azt, hogy a sportban a
foglalkoztatottak nagy része a munkaszerz ődés mellett megbízási szerződés alapján vagy
részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra. A módosítás biztosítja az összhangot a sportról szóló törvén y
folyamatban lévő átfogó módosításával is, amely a hivatásos sportolók és a sportszakembere k
foglalkoztatási jogviszonyának lehetőségei között a munkaszerződés mellett a megbízási szerződés
szerinti foglalkoztatást teszi lehetővé. A módosító javaslat hatására további, sportszektorból származó
többlet adófizetés valószín űsíthető .

Budapest, 2011 . november 9 .

Bánki Erik
a bizottság elnök
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