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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Stv. 64. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2) Az olimpiai központok szakmai felügyeletét [a MOB és az MPB ]az azokat használó országos
sportági szakszövetségek közreműködésével a sportpolitikáért felelős miniszter látja el.””

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (1) bekezdés - Stv. 77. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(E törvény alkalmazásában:)
„a) olimpiai esemény: a NOB, az Európai Olimpiai Bizottságok, valamint a Nemzeti Olimpiai
Bizottságok  Szövetsége  és  a  Nemzetközi  Sportszövetségek  Szövetsége  hatáskörébe  tartozó
nemzetközi sportesemény, így különösen a nyári és téli olimpiai játékok, a nyári és téli ifjúsági
olimpiai játékok, a nyári és téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválok, az Európa Játékok, a Strand
Világjátékok valamint a [Strand]Városi Világjátékok,”

Indokolás 

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



1. 

Az elkövetkező évtizedben várható, hogy a különféle multisport játékok száma növekedni fog.
Az  egyik  ilyen  kezdeményezés  a  Nemzeti  Olimpiai  Bizottságok  Szövetsége  által  elindított
Strand Világjátékok (Beach Games). Ilyen jelentős esemény lesz a Nemzetközi Sportszövetségek
Szövetsége  által  meghírdetett  Városi  Világjátékok  (World  Urban  Games).  Fürjes  Balázs
államtitkár  úr  és  Orbán  Viktor  miniszterelnök  úr  is  felvetette  a  játékok  megrendezésének  a
lehetőségét,  melyre  elmondásuk  szerint  Budapest  szívesen  pályázna.  A  Nemzetközi
Sportszövetségek  Szövetsége,  mint  a  világ  legtöbb  sportszövetségégét  magában  foglaló
sportszervezet, aktív tagja a nemzetközi olimpiai mozgalomnak, ezért javasolt lenne az olimpiai
események között a szervezet és rendezvényének felsorolása is.

2. 

Az olimpiai  központok működtetése  és  üzemeltetése során a  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy az
országos sportági szakszövetségek, mint a létesítmények felhasználói tudják a legközvetlenebb
módon felügyelni a sportlétesítményeket. Ezt a tevékenységet törvényi felhatalmazás nélkül is
elvégzik. Sem a Magyar Olimpiai Bizottságnak, sem a Magyar Paralimpiai Bizottságnak nincsen
olyan szerve és személyi állománya, amely az olimpiai központok valódi szakmai felügyeletét el
tudná látni. Az országos sportági szakszövetségeknek ezzel szemben rendelkezésére áll az ilyen
jellegű  személyi  állomány.  Indokolt  lenne  emiatt  az  országos  sportági  szakszövetségek
beemelése a közvetlen szakmai felügyeletbe, így a törvényszövegbe, mert azt a valóságban most
is ők végzik.
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