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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Sport Y.M. Nemzeti
Sportstratégiáról szóló H/2919. számú határozati javaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) a
következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A Javaslat „IV.2. A SPORT FELTÉLETRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE, 3 . A
szervezeti rendszer korszerűsítése, Központi sportigazgatás" pontja az alábbiak szerint
módosul :

„A központi sportigazgatás mindenkori feladata elsősorban a sport egyes területein -
differenciált módon - a központi költségvetési források rendelkezésre bocsátásának, illetve a
sporttevékenység feltételrendszerének biztosítása; a sporttal kapcsolatos kormányzati
döntések előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése ; a sportot
érintő átfogó (kormányzati) koncepciók, programok kidolgozása, a megvalósításuk
figyelemmel kísérése ; a sport állami szabályozásának, jogszabályi feltételeinek kialakítása és
folyamatos figyelemmel kísérése, a jogalkalmazás (a szabályozás hatályosulásának)
monitoringje ; a sportban jelentkező önveszélyeztető, káros tendenciák visszaszorítása (tiszta
játék - fair play), ezzel összefüggésben a sportrendezvények biztonságának elősegítése ; a
nemzetközi együttműködés biztosítása, kapcsolattartás az önkormányzatokkal és a sport
autonóm igazgatási szerveivel ; a sporttal kapcsolatos egyes hatósági feladatok ellátása .

Különösen fontos feladat az állami sportigazgatás számára, hogy a sporttudománnyal és a
sportvállalkozásokkal együttműködve és a kialakítandó Nemzeti Sportinformációs Rendszerre
támaszkodva nyomon kövesse a sport aktuális folyamatait, és a tapasztalatok segítségével
innovatív kezdeményezéseket indítson el és menedzseljen a sportban . Az új, regionális és
kistérségi közigazgatáshoz igazodó sportigazgatás kialakításáig és működésének
megkezdéséig tartó átmeneti időszakban kezdeményező szerepet kell vállalnia, különös
figyelmet fordítva a területi kiegyenlítődésre ; ágazati egyeztetésekre, a humán területekkel
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való kapcsolattartásra ; a sporttörténeti értékeink megőrzésére ; valamint a szabadidő-gazdaság
fejlesztésének támogatására .

Kulcsfontosságú a sport ernyőszervezeteinek, szervezeti és irányítási rendszere működésének
racionalizálása, a pénzelosztás sokszereplős rendszerének egyszerűsítése, a „túlzott
strukturáltság" megszüntetése . A racionalizálás és gazdaságosabb működtetés, a közös
érdekképviseletben és együttes fellépésben rejlő szinergia lehetőségeinek kihasználása
érdekében szükség van egyes szervezetek összevonására, számuk csökkentésére, feladataik
újragondolására.
Az eddigi többszereplős struktúra helyett a jövőben két köztestületre van szükség : a Magyar
Paralimpiai Bizottságot önálló szervezeti egységként integráló Magyar Olimpiai Bizottság
mellett egy, a sport minden területét átfogó, hatékony, szakmai és érdekképviseleti civil
ernyőszervezetre. Kiemelten fontos, hogy a területek egyéni érdekei az integráció
következtében ne sérüljenek .
Az újonnan létrejövő, átfogó civil szervezetben vagy köztestületben markánsan meg kell
jelennie a fogyatékossággal élők sportjával, a diáksporttal, az egyetemi-főiskolai sporttal,
[valamint] a szabadidős célú sporttal kapcsolatos szakmai tevékenységeknek és ezek
érdekképviseletének is[ .] , valamint a sportvállalkozások képviselőinek is ."

Indokolás

A tömegsport-rendezvények szervezésében, illetve az amatőr sporttevékenységekhez
szükséges infrastruktúra működtetésében tapasztalattal, szaktudással rendelkező
sportvállalkozások tudása nem nélkülözhető .

Maga a Stratégia is külön kiemeli ezen sportvállalkozások támogatásának szükségességét . A
támogatásnyújtáson túlmenően fontosnak tartjuk ezen szervezetek intézményesített bevonását
is a sport feltételrendszerének fejlesztésébe .

Budapest, 2007 . május 30 .
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