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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor szállnak be végre rendesen a focisták is a közös 
teherviselésbe?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A  blikk.hu  portálon  megjelent  „Megér  ennyi  pénzt  egy  focista?  Rekordfizetés  a  Puskás
Akadémiánál: ennyit vihet haza az egyik játékosuk„ című cikk egy focista rekordfizetéséről ír:

„Az  év  elején  az  orosz–ukrán  háború  elől  hazánkba  menekült  iráni  válogatott  labdarúgó
rekordfizetésért hosszabbított egy évvel a Puskás Akadémiával. Az ukrán lap Viktor Vacko újságíró
nyilatkozatát idézi, aki részleteket árult el a perzsa támadó magyarországi szerződéséről.

– Sahab a Puskás Akadémia történetében rekordot jelentő szerződést kapott, az egyik legnagyobbat
a magyar labdarúgásban – jelentette ki Viktor Vatsko.

Zahebi közel 800 ezer eurót (320 millió forint) fog keresni ebben a szezonban, ez több mint 60 ezer
euró (24 millió forint) havonta.”

A rekordfizetésű  labdarúgó  a  zsíros  fizetés  mellett  még  az  ekhó-t  is  választhatja,  hiszen  az
egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulásról  szóló  2005.  évi  CXX.  törvény  a  következőket
tartalmazza:

• évi 500 millió forint, ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség, 
országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet 
hivatásos sportolója,

• évi 250 millió forint, ha a magánszemély az országos sportági szakszövetség, országos 
sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzője, vagy 
az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség edzője, válogatott 
vezetőedzője (szövetségi kapitánya), vagy a nemzetközi sportszövetség munkavállalója

 



 
A vármegyéken átívelő, lassan senkit sem érdeklő NERB I hatalmas mennyiségű közpénzelégetést
tesz  így  lehetővé.  Amellett,  hogy  a  labdarúgók  a  nézők  idegeit  károsítják,  még  a  közterhek
viseléséből sem veszik ki a részüket, ezt a mfor.hu portálon megjelent „Milliárdos ajándékot kaptak
a fociklubok az adómentességgel„ című cikk írja le látványosan:

„Egyrészt a kormány az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) sportolókra vonatkozó
fizetési felsőhatárát is többször kitolta, aminek eredményeként a néhány évvel ezelőtti évi 125 millió
forint helyett már 500 millió forintos fizetésig választható a sportolók esetében ez az egyszerű és a
hagyományos adózási rendszernél kedvezőbb adózási forma.

Mert,  hogy  ennek  során  a  magánszemély  -  ez  esetben  a  sportoló  -  15  százalék  ekhót  fizet  ki
(szemben a hagyományos adózás 33,5 százaléka helyett), míg a kifizető - vagyis a sportvállalkozás -
a bér után 17,5 százalékot adózik (szemben a hagyományos adózás 18,5 százalékával).”

 

Kérdezem Önt:

Mikor szállnak be végre rendesen a focisták is a közös teherviselésbe?
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