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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 1ü2_ § (1) bekezdése alapján a spartrói szóló
T/6326. számú törvényjavaslathoz -- kapcsolódva a T/G326f45-48_, 77., . 78. és 214, számú
módosító javaslatokhoz -- a következő

bizottsági módosító javaslatot

(erjesztem elő :

A törvényjavaslat 76. §-a a következők szerint módosul :

[E fórvény alkalmazásában:]

„a) állami sportinformációs rendszer: a sportolókra, a sportszervezetekre, a
sporYkbztestületekre, a sportközalapítványokra, ezek tevékenységére, valamint a
sportlétesítményekre vonatkozó adatoknak az állant által rendszerezett és nyilvánosan
hozzáférhetővé tett összessége,

b) edzo: a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező természetes
személy, aki a sportolónak a sporttevékenységre való felkészítését végzi,

c) csapatsportág: azoknak a sportágaknak az bsszessége, amelyekben
sporttevékenységet folytatni a játék jeflegéból[, valamint] és a versenyrendszer szabályaíból
adódóan kizárólag úgy lehet, hogy legalább három természetes személy alkot egy résztvevőd
és a sportágnak nincs egyéni változata,

dj építészeti akadáTymentesités : annak biztosítása, hogy az épített környezet kényelmes,
biztonságos, ónálló használata minden ember számára biztosított légyen, ideértve azokat a
fogyatékos személyeket is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve
műszaki megoldásokra van szükségük,

e) fogyatékos személy. a mozgáskorlátozott, ez értelmi fogyatékos, a_ siket, illetve
nagyothallö, a szervátültetett, valamint a vak vagy gyengénlátó természetes személy,

f) játékjog: a sportoló sporttevékenységéhez fűződő Fizikai és szellemi képességei
sporttevékenység keretében törtértő felhasználásának joga,

g) kincstári vagyon : az Áht. szerinti vagyoni kör,
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h) kommunikációs akadálymentesítés_ annak biztosítása, hogy a fogyatékos személy a
sportrendezvény helyszínén az információhoz hozzáférhessen, azt érzékelhesse és
megfelelően értelmezhesse,

i) közterület a mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető terület, út, utca, tér,
j) nyilvános hely: az olyan épület, építmény vagy a közterületnek sportrendezvény

megtartása céljából lezárt része, ahová a sportrendezvény szervezője által meghatározott
teltételek mellett bárki bemehet vagy ott tartózkodhat,

k) országos jellegű szervezet a.szabadidős •ort és a fo • atékosok s •artaterület&n a
szervezet közhasznúnak minősül, és legalább 8 megyére kiterjedően, országosan legalább 20
jogi személy taggal működik,

1) speciális világjátékok. a Paralimpfa, a Speciális Olimpia, a Siketfimpia és a
Szervátültetettek Világjátékai,

m) sportiskola, az a köttsépvetési szerv vagy közhasznú társaság araelv utánpótlás
nevelést végez. valamint az az iskola, amely a közoktatásrólszóló törvény 23. §-áriak (4)
bekezdése ala 'án közreműködik azutá_pótlás nevelésében,

[m)] !2~ sportrendezvény helyszíne_ az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott
része, ahol a sportrendezvényt megtartják, és ahol néző tartózkodhat,

jn)] _o) sportrendezvény résztvevője : az a természetes személy, aki a sportrendezvény
helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követtSen
másfél órával tartózkodik . A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül,

[o)] p}, sportszakember - az a természetes személy, aki a KSH elnökének a foglalkozások
egységes osztályozási rendszeréről (FEOR) szóló 902911993 . (SK 4994 . 1 .) KSH közlemény
szerinti szakképesítéssel rendelkezik, [éslvagy]illetve a sportszervezettel munkaviszonyban,
[illetve]~ polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy
kdzvetetten feladatot lát el. Sportszakember különösen az edző, a csapatvezető, a
mérkőzésvezető, a vErsenybtrő, a sportorvos, a gyúró . A sportszövetség szabályzatában
határozza meg, hogy az adott sportágban kik minősülnek sportszakembernek

[p)] tg)_ versenyrendszer a sportág nemzetközi szövetsége és a hasai [sportszövetség]
orszá_os SDOrtácti szakszcivetséq illetve országos sportágiszövetség jáltal] - kivéve a
szabadidősport szövetség [által] - által meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy
szellemi sportteljesftrnényt mérő erőpróba . A bajnoksás versenyrendszernek minősül_ A
versenyrendszer hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) rendszerű lehet,

. jq)] _r,) versenyszabályzat.- a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és
az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe
foglalt összessége, amely a versenyrendszerben részt vevő sportolók, sportszervezetek,
sportszakemberek általános és sportági kötetezettségein túlmenően tartalmazza a
versenyrendszert működtető szakszövetség eljárásának szabályait is ."



Indokolás

Az országos Jellegű szervezet definíciója során - a törvény tartalmi rendelkezéseire
figyelemmel - indokalt egyértelművé tenni, hogy a sportszövetségek típusai között ez a fogalom
csak a szabadidősport és a fogyatékosok sportja területén működé szervezetekre vonatkozik,
hiszen a többi sportszövetség esetében a kritériumrendszert a törvény már meghatározza_

Figyelemmel arra, hogy a sportban jelentős szerepük van a sportiskoláknak, szükséges
definiálni, hogy a jogszabály mit ért sportiskolák kifejezés alatt. A javaslat pontosítja a
sportiskola fogalmát, összhangban a közoktatásról szóló törvénnyel . Elhagyja azokat az
intézményeket, amelyek ténylegesen nem látnak el iskolai feladatokat. A sportági
képességfelmérő vizsga, a szakmai ismereteket igazoló elméleti vizsga megjelenítése a
javaslatban ellentétes a szakképzésre és a felnöttképzésre vonatkozó rendelkezésekkel .

Budapest, 2003. december
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