
a Sport,'W. Nemzeti Sportstratégiáról szóló H/2919. számú országgyűlési
határozati javaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Sport- és turisztikai bizottsága (továbbiakban : Sport bizottság) - első
helyen kijelölt bizottságként -, valamint Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága
(továbbiakban : Költségvetési bizottság) megvitatta a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról
szóló, H/2919 . számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott
H1291912-24. számú módosító javaslatokat .

Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselő a H/2919/18 . sz. módosító javaslatát
visszavonta.

H/2919/37.szám

Az Országgyűlés

Sport- és turisztikai

	

Költségvetési, pénzügyi
bizottságának

	

és számvevőszéki bizottságának

ajánlása

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

A nyelvhelyességi javaslatokat - a szavazás megkönnyítése érdekében - a szokásostól eltérő módon
tesszük közzé az ajánlás végén .



2

1. Katona Kálmán képviselő a határozati javaslat 2. pontjának a következő
módosítását javasolja :

"2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) tevékenységében érvényesítse a Sportstratégiában elfogadott, a sport egyes
területeire vonatkozó cselekvési célkitűzéseket és az azokhoz rendelt megvalósítási
koncepciókat ;

b) a fenntartható fejlődés alapelvével összhangban egészítse ki a SportstratégiaIV.
feiezet 3/9. pontjában megfogalmazott „A sport és a környezetvédelem kapcsolata" című
alfejezetét ;

[b)] cc) kétéves - első alkalommal a Kormány elé 2007 . december 31-ig benyújtandó, a
2008-2009. évekre vonatkozó - cselekvési programokban gondoskodjék a megállapított célok
és prioritások megvalósításának mérhető indikátorokat is magában foglaló
eszközrendszeréről, valamint arról, hogy a központi költségvetés tervezése során az érintett
fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői vegyék figyelembe a Sportstratégiában
meghatározott célokat ;

[c)] dD kétévente - első alkalommal az Országgyűlés 2010. évi tavaszi ülésszakán -
tájékoztassa az Országgyűlést a Sportstratégia megvalósulásáról ."

Indokolás : Lásd a H/2919/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás
nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . §
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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2 . Dr. Garai István Levente képviselő a határozati javaslat Melléklete 11. 1 . pont, 3 .
pontjának a következő módosítását javasolja :

"A fogyatékossággal élők sportja eszköz kell, hogy legyen a társadalmi integrációban .
Az integráció egy hosszabb folyamat eredménye, melyben érintett és érdekelt a társadalom
minden tagja, a fogyatékossággal élők és az épek egyaránt.
A fogyatékossággal élők sportjában - éppúgy, mint az épek sportjában - a versenyengedéllyel
rendelkező sportolók esetében beszélünk versenysportról, számuk jelenleg hazánkban 4000-
5000 fő körül mozog . Hazai versenyeiket többnyire a fogyatékossággal élők sportszövetségei
és azok tagszervezetei rendezik . Egyes sportágakban azonban az épek versenyrendszerében is
megjelennek a fogyatékossággal élő sportolók . A sport ezen területén nemzetközi tendencia a
sportági integráció, melyre Magyarországon is hajlandóság mutatkozik .
A fogyatékosság specifikus versenyrendszerek több fogyatékossági ágban, több sportágban és
multifoavatékossági rendszerben működnek kettő-négy éves ciklusokban . Világversenyei :
Paralimpa, Siketlimpia, Speciális Olimpia, Szervátültetettek Világjátékai,Global Games .
Minden sportolót egyenlőnek tekintünk . Bár a versenyrendszerek a sportolói létszám, az
országok száma, a sportágak valamint a minősítő rendszereik tekintetében különbözőek,
annak támogatási mértékét nem befolyásolhatják . AGlobal Games,a Paralimpia, a
Siketlimpia, a Speciális Olimpia, a Szervátültetettek Világjátéka eseményeire történő
felkészülés és részvétel anyagi hátterének biztosítása, az eredményes szereplés
jutalmazása állami feladat .
A fogyatékossággal élők sportjában két fő irány van kibontakozóban : egyrészt a
versenyorientált, elitsport jellegű-, másrészt a szabadidősport jellegű, de nemzetközi
eseményeket is rendező egyéb sérülés-specifikus mozgalmak .
A fogyatékossággal élők nemzetközi versenyrendszerei között vannak kvalifikációs (mint
például paralimpiai mozgalom) és nevezéses versenyek . Nemzetközi versenysport
eseményeknek azok tekinthetők, melyek versenysorozaton alapuló, folyamatos versenyzést
igénylő nemzetkőzi események, hasonlóan az épek sportjához . Az egyéb események
elsősorban szabadidősport jellegű sportok versenyei . "

Indokolás: Lásd a H1291918 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Dr. Garai István Levente képviselő a határozati javaslat Melléklete 11. 1 . pont, 3.
Versenysport, utánpótlás-nevelés alpontja 6 . bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

"A fogyatékossággal élők sportja eszköz kell, hogy legyen a társadalmi integrációban .
Az integráció egy hosszabb folyamat eredménye, melyben érintett és érdekelt a társadalom
minden tagja, a fogyatékossággal élők és az épek egyaránt.
A fogyatékossággal élők sportjában - éppúgy, mint az épek sportjában - a versenyengedéllyel
rendelkező sportolók esetében beszélünk versenysportról, számuk jelenleg hazánkban [4000-
5000] 6500 fő körül mozog. Hazai versenyeiket többnyire a fogyatékossággal élők
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sportszövetségei és azok tagszervezetei rendezik. Egyes sportágakban azonban az épek
versenyrendszerében is megjelennek a fogyatékossággal élő sportolók . A sport ezen területén
nemzetközi tendencia a sportági integráció, melyre Magyarországon is hajlandóság
mutatkozik.
A fogyatékossággal élők sportjában két fő irány van kibontakozóban : egyrészt a
versenyorientált, elitsport jellegű-, másrészt a szabadidősport jellegű, de nemzetközi
eseményeket is rendező egyéb sérülés-specifikus mozgalmak .
A fogyatékossággal élők nemzetközi versenyrendszerei között vannak kvalifikációs (mint
például paralimpiai mozgalom) és nevezéses versenyek. Nemzetközi versenysport
eseményeknek azok tekinthetők, melyek versenysorozaton alapuló, folyamatos versenyzést
igénylő nemzetközi események, hasonlóan az épek sportjához . Az egyéb események
elsősorban szabadidősport jellegű sportok versenyei ."

Indokolás : Lásd a H/2919/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . támogatia

- az Előterjesztő képviselője egyetért

4. Dr. Garai István Levente képviselő a határozati javaslat Melléklete 111. 1 . pont, 5 .
Harmonikus társadalom, a közösségi kohézió fejlesztése alpontja 1 . bekezdésének a
következő módosítását javasolja:

"A harmonikus társadalom a meggyengült közösségi kapcsolatok erősítése és az egyén
képességeinek és készségeinek fejlődése, fejlesztése nélkül nehezen képzelhető el . [A
közösségi kohézió erősítésének egyik legalkalmasabb eszköze a sport, amelynek
kialakult gyakorlata, megfelelő technikája, és kidolgozott metodikája van,] A sport a
legalkalmasabb eszköz a közösségi kohézió erősítésére, kialakult gyakorlata, technikái,
metodikája van . [a]Az integrált sport megvalósulása esetén pedig különösen alkalmas lehet a
másság, a fogyatékosság széles körű elfogadtatására . A sport közösségi kohéziót erősítő
hatását a jövőben kutatni, dokumentálni és tudatosan fejleszteni kell ."

Indokolás : Lásd a H/2919/7. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Dr. Garai István Levente képviselő a határozati javaslat Melléklete 111. 1. pont,
8. Esélyegyenlőség alpontjának a következő módosítását javasolja :

"A sportnak rendszeresen és folyamatosan szükséges figyelemmel kísérnie és
támogatnia a kiemelkedő tehetségek bekapcsolódását a sport rendszerébe (pl . ösztöndíj
rendszer), különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra (hátrányos helyzetű
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településeken élő gyerekek és fiatalok, fogyatékossággal élő emberek, nők, romák) . Ezt
főképpen az egyesületekkel, önkormányzatokkal, kistérségekkel együttműködve lehet és kell
végezni . Az állami és civil sportigazgatás önmagában nem képes kezelni komplex gazdasági-
társadalmi válaszokat igénylő problémákat, de a szakma érzékenységének és
eszközrendszerének folyamatos fejlesztése fontos feladat . A sport képes a szabadidő-
gazdaság, a szabadidősport-gazdaság, a sportgazdaság támogatásával a területi
egyenlőtlenségek kiegyenlítésében is szerepet játszani .
Különös figyelmet kell fordítani a sportolási lehetőségek földrajzi, anyagi és szociális
egyenlőtlenségének kiküszöbölésére. Kedvezmények biztosításával, új szervezési megoldások
kidolgozásával kell segíteni az e körbe tartozók bekapcsolódását a sportba .
Az esélyegyenlőség jegyében mindazon állami támogatások és juttatások járnak a
fo atékosok s ort'ának és a fo atékos s ortolóknak mel ekei me ka az é ek s ort a és az
ep sportolók. A különbség az arányokban jelentkezik. Az elosztás elvének - a fogyatékosok
sportjának tekintetében - alapja a pozitív diszkrimináció ."

Indokolás: Lásd a H/291915 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Dr. Garai István Levente képviselő a határozati javaslat Melléklete 111. 2. pontja
első bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"A Stratégia elsődleges célja az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés szolgálata . A
versenysport területén az elért eredmények megőrzése mellett fokozott erőfeszítéseket kell
tennünk az iskolai és diáksport minőségének javítása, a lehetőségek bővítése, és a jelenleginél
jóval nagyobb számú népesség szabadidősportba tőrtévő bevonása érdekében. A
fogyatékossággal élők sportját mindhárom területen integráltan kezeljük , tudatában annak,
hogy halmozottan hátrányos helyzete miatt ezen réteget pozitív diszkrimináció illeti meg ."

Indokolás : Lásd a H/291916 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. A Sport bizottság a határozati javaslat Melléklete J V. 1. pontja FEJLESZTÉSI
IRÁNYOK A SPORT FŐ TERÜLETEIN, 2. A szabadidősport fejlesztése, A kínálati
oldal ösztönzésére vonatkozó koncepció pontjának a következő módosítását javasolja :

" . . . A kínálat minőségbiztosítása is kiemelt feladat . Ennek érdekében célszerű a
sportszolgáltatásokat nyújtó tevékenységeket működési engedélykötelessé tenni, továbbá ki
kell dolgozni egy védjegyprogramot a megfelelő minőségbiztosítás érdekében (pl .
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megfelelően képzett szakemberekkel való ellátottság, a szabadidősportban megjelenő
doppingellenes küzdelem) .

A regisztrált szabadidő-sportolók, különösen a gyermekek, fiatalok, nők, nyugdíjasok
fizikai állapotának, erőnlétének meghatározott időnként -elsősorban sporteseményekkel
összefüggésben - történő vizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy pontos képet kapjunk e
társadalmi csoportok egészségi állapotának változásáról . Ennek érdekében az érintett szakmai
szervezetek bevonásával ki kell dolgozni az egységes „Nemzeti Fittségi Teszt"-et, amely már
2008-ban megkezdhető lenne. Célunk, hogy az alapszolgáltatásokat tartalmazó csomag
beutazható távolságon belül minden regisztrált, szabadidősport-eseményen résztvevő
szabadidő-sportoló számára évente egy alkalommal térítésmentesen elérhetővé váljon.
Emellett biztosítani kell, hogy - térítés ellenében -bárki részt vehessen egy komplex erőnléti
vizsgálaton, az ehhez szükséges megfelelő eszközökhöz, műszerekhez a mérést végzők
pályázatok útján juthatnának hozzá .

Kiemelt állami feladatok a szabadidősport területén a célok elérése érdekében :
•

	

Katalizátor szerep a folyamatok beindításában, minőségbiztosítások rendszerének
kidolgozása .

•

	

Minél több résztvevő bevonása a szabadidősportba, a szervezett, regisztrált szabadidő-
sportotok létszámának dinamikus növelése .

•

	

Keresletnövelés támogatása indirekt gazdasági ösztönzőkkel .
•

	

Szemléletváltás ösztönzése direkt és indirekt kommunikációs eszközökkel .
•

	

Növekvő arányú, koncentráltabb finanszírozás .
•

	

Az infrastrukturális feltételek megteremtése tudatos létesítményfejlesztéssel .
•

	

Munkahelyi sportolás lehetőségét biztosító ösztönző rendszer kialakítása .
•

	

Esélyteremtő, területi felzárkózást szolgáló, a sporttevékenységet általában
megismertető, a szükségletet kialakító és kielégítő akciók támogatása .

•

	

Kétpólusú, a regisztrált szabadidő-sportolók számára egyszerűbb, évenkénti,
térítésmentes, valamint minden állampol ág_r számára térítés ellenében igénybe vehető
komplex fittségi felmérés, az utóbbihoz szükséges műszerek beszerzésének pályázati
úton történő biztosítása . . . ."

Megjegyzés : A „Kiemelt állami feladatok" szövegrész a benyújtott határozati javaslatban aláhúzva szerepel,
az ajánlási pontban nem jogtechnikai okok miatt került aláhúzásra .

Indokolás: Lásd a H/2919/23. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

8. Gusztos Péter és dr. Világosi Gábor képviselő a határozati javaslat Melléklete
„IV. 1. pontja FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SPORT FŐ TERÜLETEIN, 2. A
szabadidősport fejlesztése, A keresleti oldal ösztönzésére vonatkozó koncepció
pontjának a következő módosítását javasolja :



" . . .A szemléletváltást az államnak kell kezdeményeznie, de a megvalósítás során
egyaránt szükség van az önkormányzatokra, az oktatásban dolgozókra, háziorvosokra,
humánmenedzserekre, és a civil társadalom szereplőire . Ki kell használni a
tömegkommunikációs és a direkt kommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségeket .
Korosztályokra, célcsoportokra lebontott stratégia és keretprogramok kidolgozása szükséges a
hatékonyság garantálása érdekében .
A megvalósítás során kiemelt figyelmet igénylő célcsoportok a fogyatékossággal élő
emberek, az idősek, a kistelepülésen élők, az iskolások, az iskolából kikerülők, a családok, az
alacsony jövedelműek és a romák .
A szemléletváltás során célszerű a relatív alacsony költséggel űzhető tevékenységeket
nagyobb mértékben kiaknázni, például a sport, a turizmus és a természetvédelem
határterületén elhelyezkedő rekreációs célú sporttevékenységeket (természetjárás -
gyalogtúrázás, kerékpáros túrázás, sítúrázás, vízi túrázás , amatőr futás), természetesen
tiszteletben tartva a környezet- és természetvédelem érdekeit .
A fogyatékossággal élők rekreációs célú sporttevékenységének támogatása eddig háttérbe
szorult. A társadalmi célok elérése érdekében a hangsúlyt a fogyatékossággal élők
szabadidősportba való bevonására kell helyezni ."

Megjegyzés : A „szemléletváltás" szövegrész a benyújtott határozati javaslatban aláhúzva szerepel, az
ajánlási pontban nem jogtechnikai okok miatt került aláhúzásra .

Indokolás : Lásd a H/2919/14. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - a Sport biz . evvharmadasem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

9. Dr. Világosi Gábor és Ékes József képviselő a határozati javaslat Melléklete „IV.
1. pontja FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SPORT FŐ TERÜLETEIN, 3 . A versenysport
fejlesztése, 5) A fogyatékossággal élők sportja és integrációja, inklúziója„ pontjának a
következő módosítását javasolja :

"A fogyatékossággal élő emberek sportjának szervezeti keretei és megvalósulási
formái jelenleg fogyatékossági típusok szerint jelennek meg a sport színterein. A
fogyatékossággal élő személyek sportjában a fejlődés a sportági integráció és inklúziója útján
valósulhat meg azokon a területeken, ahol az lehetséges .

A sportolási lehetőségek, valamint az integráció és inklúzió megteremtése érdekében a
fogyatékossággal élők sportját annak sajátos értékeinek figyelembevétel[e] ével [mellett]
indokolt támogatni . [Egyrészt a szövetségeknek el kell készíteni a fejlesztési terveket,
melyet az állam - az épek sportjához hasonlóan - a társadalmi értékeknek megfelelően
differenciáltan támogat. Másrészt a források társadalmi értékeket figyelembe vevő
felhasználása szükséges .] A fogyatékkal élők szövetségeinek el kell készíteniük a
sportágaikra vonatkozó fejlesztési terveket, működtetniük kell versenyrendszerüket és
transzparens gazdálkodással kell rendelkezniük, amely az állami támogatás feltétele . Először
lépéseket kell tenni az adaptált sportágak integrációja területén, megtartva a sérülés-specifikus
versenyrendszer hazai és nemzetközi szinterei . Indokolt, hogy az adaptált sportágak esetében
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a sportágfejlesztési programok kidolgozását [az országos sportági szövetségek a sportág-
specifikus szakemberekkel, illetve a fogyatékossággal élők sportszervezeteinek] a
fogyatékkal élők sportszervezeteinek sérülés-specifikus sportági szakemberei az országos
sportági szövetség szakembereinek közreműködésével közösen készítsék el. Középtávon
megvalósítandó az adaptált sportágaknál a szervezeti integráció kialakítása .

A hangsúlyt a nagy költségvetésű versenyek támogatásáról egyrészt a hazai versenyrendszer
fejlesztésére, a hazai rendezésű nemzetközi versenyek, valamint a szabadidősport
támogatására kell helyezni . Ugyanakkor biztosítani kell a fogyatékkal élők, 4 évente
megrendezésre kerülő	téli és nyári-sérülés specifikus világjátékokon (Paralimpia,
Siketlimpia, Global Games, Világjátékok) való részvételét, amennyiben az állami
támogatások előzetesen felsorolt feltételeit az érintett sportszövetségek teljesítették. Az
eredményesség növelése érdekében indokolt a hazai versenyrendszer megerősítése . Ez
részben a fogyatékossághoz adaptált környezettel (akadálymentesítéssel), adott sportágaknál
speciális eszközök biztosításával, a sporttudományi és sportegészségügyi háttér
kiszélesítésével (például sportág- és fogyatékos-specifikusság ismeretei, klasszifikációs
szakemberek hazai képzése) érhető el. A fogyatékossággal élő személyek versenysportjának
minőségi fejlesztésében elengedhetetlen - a hazai versenyrendszer erősödésével szoros
összefüggésben -, hogy minél több fogyatékossággal élő ember kezdjen rendszeresen
sportolni ."

Indokolás : Lásd a H/2919/9 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. Ékes József, dr. Világosi Gábor, Béki Gabriella és dr . Csáky András képviselő
a határozati javaslat Melléklete J V. 1. pontja FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SPORT FŐ
TERÜLETEIN, 3. A versenysport fejlesztése, 5) A fogyatékossággal élők sportja és
integrációja, inklúziója„ pontjának a következő módosításátjavasolja :

" . . .A hangsúlyt a [nagy költségvetésű versenyek támogatásáról egyrészt] Speciális
Világjátékokon való részvétel biztosítása mellett, a hazai versenyrendszer fejlesztésére, a
hazai rendezésű nemzetkőzi versenyek, valamint a szabadidősport támogatására kell helyezni .

Indokolás : Lásd a H/2919/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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11 . Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselő a határozati javaslat Melléklete „IV.
2 . A SPORT FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 1 . Létesítményhelyzet„
pontjának a következő módosítását javasolja:

"1 . Létesítményhelyzet

Magyarország sportlétesítmény-ellátottság tekintetében az európai mintákhoz képest jelentős
hiányosságokat mutat, a meglévő létesítmények jelentősen leromlott állapotban vannak, a
működtetés korszerű formái nem jellemzőek. Az állam kiemelt szerepet kell, hogy vállaljon
ezen a területen, ugyanakkor szükséges a magánszféra erőteljesebb bevonása a
finanszírozásba, de regionális szinten elengedhetetlen az Európai Uniós források bevonása is,
elsősorban a nagyobb szabadidős, egészségmegőrző beruházások, új létesítmények
létrehozása terén. Hazai forrásokból az EU által nem finanszírozható tevékenységeket
célszerű támogatni (pl. versenysport célú épületek rekonstrukciója, felújítása), melyben
tekintettel kell lenni az elmaradott térségek fejlesztésére, a területi kiegyenlítődés
szempontrendszerére is .
A korszerű finanszírozási és tulajdonosi szemlélet érvényre juttatása érdekében a
sportlétesítmények kezelőinek, működtetőinek (elsődlegesen tehát az önkormányzatoknak)
racionális gazdálkodási döntések alapján kell a szerepvállalását meghatározni .

Mind a sport létesítmény-rendszer fejlesztése, mind a sportinformációs rendszer működése
szempontjából elengedhetetlen, hogy pontos összegzés készüljön a hazai sportlétesítmények
számáról, típusáról és színvonaláról . A Nemzeti Sportlétesítmény Kataszter meghatározza azt
is, hogy különböző településnagyságok és -típusok esetében mennyi és milyen minőségű
sportlétesítményre van szükség ahhoz, hogy az adott település sportlétesítmény-ellátottsága
megfeleljen a település lakói elvárásainak . . . ."

Indokolás: Lásd a H/2919/19. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12. Páva Zoltán, Bánki Erik, dr . Világosi Gábor, Herényi Károly, dr . Simicskó
István és dr . Gyenesei István képviselő a határozati javaslat Melléklete „IV. 2 . A SPORT
FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 1. Létesítményhelyzet, Tervezett
létesítményfejlesztések" pontjának a következő módosítását javasolja :

" • Multifunkcionális létesítmények : 2008. és 2013. között a cél a sportolás és
egészségmegőrzés centrumai köré szervezve, 1 darab pilot jellegű regionális, 4 darab
kistérségi komplex szolgáltatást nyújtó épületegyüttes létrehozása . Emellett a jelenlegi Puskás
Ferenc Stadion területén lehetőség szerint már 2008-2010 között 1 db modern, nagy (legalább
55 ezer fős befo adóké esse - - el rendelkező a kor és a sokféle s ortolói és lakossá i
kívánalmaknak megfelelő multifunkcionális nemzeti stadionra is szüksége van hazánknak, a
projekt megvalósítását tekintve a létesítmény-beruházást elősegítő szabályozási környezet
szükség szerinti biztosítása mellett. Fenntartható, környezetbarát, új lokális
együttműködéseket fejlesztő, a civil szerveződéseknek teret adó, a szabadidő-eltöltés hátteréül
szolgáló, az életminőség javulását lehetővé tevő komplex centrumokra van szükség . A
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későbbiekben az eredmények (tanulmányok) tükrében a projekt kiterjesztését javasoljuk . A
multifunkcionális létesítmény központját sportolásra és kulturális rendezvények megtartására
is alkalmas sporttér alkotja, de alapvetően a humánszolgáltatások hétköznapi életminőséget
befolyásoló minimális koncentrációjának, és az üzleti élet, a magántőke hosszú távú
együttműködésének kialakítási szándéka jellemzi . A hozzá kapcsolódó oktatási-kulturális-
esélyegyenlőségi, helyi sporthagyományokat ápoló funkciók, humán szolgáltatások együttese
adja „filozófiai" lényegét. A komplex funkciók egy új, XXI . századi fenntarthatósági modell
hazai kialakítását célozzák, mert a létesítmények nem csak színterei a szabadidősportnak, az
egészségmegőrzésnek és az életminőség javításának, de szinterei a „szabadidő-gazdaság, a
sportipar" fejlesztésének is . Az állam középtávú, az üzleti élet számára is kiszámítható
szabadidősportos programgerinc garantálásával jelentősen hozzájárulhat a szabadidő-
gazdaság fejlődéséhez ."

Indokolás: Lásd a H/2919/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

13. Gusztos Péter és dr . Világosi Gábor képviselő a határozati javaslat Melléklete
„IV . 2 . A SPORT FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 1.
Létesítményhelyzet, Tervezett létesítményfejlesztések:„ pontjának a következő
módosítását javasolja :

" . . . • A szabadidősport fejlesztését célzó (az esti órákban is biztonságosan
használható) szabadidőparkok, szabadtéri létesítmények, kerékpáros útvonalak és a jelzett
turista úthálózat, jelzett futókörök fejlesztésére irányuló program beindítása a relatív kisebb
költségekkel létesíthető és működtethető létesítmények, és létesítménynek nem minősülő
egyéb infrastruktúra fejlesztését célozza a környezet- és természetvédelem érdekeit
figyelembe vevő módon. Jégpálya-, jégcsarnok-építési program : a téli sportok közül kevésnek
kedveznek Magyarország környezeti adottságai, így fejlesztésük a meglévő szakmai
központok köré koncentrálva képzelhető el, komplex finanszírozási megoldásokkal . Az
idényjellegű sportágak esetében rendkívül fontos az egész évet átfogó üzleti terv, és a
gazdaságos működtetési modell kidolgozása . . . ."

T/2929/15 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16 . pontjában ismertetett

javaslattal.

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . támogatja

Indokolás : Lásd a H/2919/15/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14 . A Sport bizottság a határozati javaslat Melléklete „IV . 2. A SPORT
FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 2. Finanszírozási koncepció„ pontjának
a következő módosítását javasolja :

" . . . A Stratégiában foglaltak megvalósításával együtt járó - a kétéves cselekvési
programokban az aktuális prioritások figyelembe vételével meghatározandó célkitűzések
elérése érdekében - forrásbővítési [a Konvergencia Programmal párhuzamosan 2008-ban
a finanszírozás hatékonyabbá tételével, átstrukturálásával, racionalizálásával történik]
igény a 2006. évben sportcélú szakmai előirányzatokról összességében felhasznált központi
költségvetési támogatás -ide nem értve a Forma 1 . verseny költségvetési támogatását -
évenkénti, a tárgyévet megelőző évhez képest legalább 10 %-os növelését teszi szükségessé .
Azoknak a mindenkori rendelkezésre álló forrásoknak, amelyeket nem közvetlenül verseng-
és utánpótlássportra, nem diák- és szabadidősport finanszírozásra és nem
létesítményfejlesztésre fordítunk, hanem az azon felül lévő feladatokat érintik (például :
sporteredmények elismerése, ösztöndíjak, sportszervezetek támogatása, sportegészségügy
támogatás, doppingellenes harc, stb .), hatékonyabb felhasználásával, racionalizálásával
jelentős teljesítményjavulás érhető el . . . ."

Indokolás : Lásd a H/2919/24. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. A Sport bizottság a határozati javaslat Melléklete „IV. 2. A SPORT
FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 2. Finanszírozási koncepció, A
forrásnövelés lehetőségei„ pontjának a következő módosítását javasolja :

"- Az államnak ösztönöznie kell a magánszektor jelenleginél nagyobb arányú
részvételét a hazai sportélet finanszírozásában . Ennek érdekében célzott, indirekt gazdasági
ösztönzőkkel kell elősegíteni, hogy egyrészt a munkaadók a jelenleginél nagyobb szerepet
vállaljanak dolgozóik sportoltatásában (ennek egyik eszköze lehet az adókedvezmények
jelenlegi rendszerének adóbevétel-kieséssel nem járó átalakítása), másrészt a szponzorálás és
a mecenatúra vonzóbbá váljon; ne csak az élsportnak juttasson forrásokat, továbbá a lakosság
is többet költsön a sportra saját egészségének megőrzése és aktív szórakozásának biztosítása
[miatt] érdekében (kommunikációval, illetve közvetett ösztönzőkkel) . Megoldás[á]t jelenthet
a munkavállalók sport[olásának] célú támogatás[a]ának [kedvezően adományozható]
cafetéria elemmé tétele is [elősegítheti] . Szintén ösztönző célzattal szükséges létrehozni egy
elismerő díjat a szponzorok és mecénások megbecsülésére, erkölcsi elismerésére ."

Indokolás: Lásd a H/2919/22. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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16 . Gusztos Péter és dr. Világosi Gábor képviselő a határozati javaslat Melléklete
„IV . 2 . A SPORT FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 2 . Finanszírozási
koncepció, A forrásnövelés lehetőségei „ pontjának a következő módosítását javasolja :

" . . .- A kerékpáros útvonalak [és] 1 a jelzett turista úthálózat és a jelzett futókörök
kiépítése és fenntartása hozzájárul a falusi- és az ökoturizmus fejlesztéséhez . Az „aktív
turizmus" terén elérendő célok a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában fogalmazódnak
meg részletesen. Egy tudásvezérelt és megújuló társadalom érdekében képzési, továbbképzési
és kommunikációs programokat kell indítani a sport szempontjából inaktív rétegek és
korosztályok célzott megszólítása, valamint az iskolai sport fejlesztését biztosító
továbbképzési programok megvalósítása révén ."

A módosítójavaslatot(tal) : - a Sport biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

17. Gusztos Péter és dr. Világosi Gábor képviselő a határozati javaslat Melléklete
„IV. 2 . A SPORT FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 3 . A szervezeti
rendszer korszerűsítése - Központi sportigazgatás" pontjának a következő módosítását
javasolja :

"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 visszaszoritása (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

T/2929/15 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás : Lásd a H/2919/15/2 . számú módosító javaslat
indokolását .



1 3

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 : Lásd a H/2919/13. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosítójavaslatot(tal) : - a Sport biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

18. Dr. Világosi Gábor képviselő a határozati javaslat Melléklete „IV. 2. A SPORT
FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 3 . A szervezeti rendszer korszerűsítése
- Központi sportigazgatás" pontjának a következő módosítását javasolja :

"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 .] , amely a „túlzott strukturáltságot" megszünteti . A
két köztestület kialakítására - a jelenlegi köztestületek véleményét figyelembe véve - a
sporttörvény módosítása kapcsán kerül sor . Kiemelten fontos, hogy a területek egyéni érdekei
az integráció következtében ne sérüljenek[ .] , garanciák jelenjenek meg az érdekképviselet
biztosítására . 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 ."
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Indokolás : Lásd a H/2919/10 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

19. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselő a határozati javaslat Melléklete „IV. 3
A SPORT INNOVATÍV ELEMEI - INNOVÁCIÓS HÁLÓ", 1 . „Sportegészségügy"
pontjának a következő módosításátjavasolja :

A H/2919/18. sz. módosító indítvány a Sport biz. ülésén VISSZAVONVA!

" A sportegészségügy, ennek részeként a sportorvoslás a fizikai aktivitást, illetve a
sport tudományos és gyakorló orvosi vonatkozásait jelenti . Egyik meghatározó funkciója a
magas szintű fizikai aktivitást rendszeresen végző versenysportolók, ezen belül az élsportolók
egészségügyi ellátása, gondozása. További feladatai a multi-diszciplináris, illetve specifikus
jellegéből fakadnak .
Multi-diszciplináris, mivel integrálja az orvostudomány mindazon területeit, ahol a
testmozgás a terápia és a rehabilitáció eszközeként felhasználható . Ugyanakkor specifikus,
mivel a megfelelően irányított, tervezett, egyénre szabott edzésprogram képezi a gyógyítás,
illetve a rehabilitáció alapját .

A sportegészségügy fejlesztésével kapcsolatos feladatok:

- A mai S ortkórház a Nemzeti Doppingellenőrzési Központ és a Testnevelési és
Sporttudományi Kar ezzel a területtel foglalkozó szervezeti egységeinek bázisán létre
kell hozni a Nemzeti Sportegészségügyi Központot . A Nemzeti Sportegészségügyi
Központ mind tudományos munkásában, mind a doppingvizsgálatok elvégzésében és
értékelésében, mind pedig a versenysport számára végzett gyógyító és megelőző munkában
biztosíthatja a magyar sport nemzetkőzi összehasonlításban is versenyképes
egészségtudományi hátterét . . . ."

Indokolás : Lásd a H/2919/18. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz .

- az Előterjesztő képviselője

20. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselő a határozati javaslat Melléklete „IV.
3 A SPORT INNOVATÍV ELEMEI - INNOVÁCIÓS HÁLÓ", 2. „Oktatás, képzés,
továbbképzés, szakképzés - a szaktudás" pontjának a következő módosítását javasolja :
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"A sportszakember-képzésben a sport mindhárom területén elengedhetetlen az oktatás
és a képzés átfogó megújítása : innovatív, tanulást segítő technológiák, módszerek és eszközök
kifejlesztése, a hatékony tudásmegosztást lehetővé tevő képzési struktúra kidolgozása, a
képzési tartalom mielőbbi korszerűsítése . Tekintettel az EU tagországok többségének
gyakorlatára, valamint a hazai szakképzés és felnőttképzés fejlesztési irányaira, a
sportszakember-képzés struktúráját oly módon kell korszerűsíteni, hogy a szakképesítések - a
modularitást is figyelembe véve - tartalmilag egymásra épüljenek. A tartalmi-módszertani
megújítás során kiemelt figyelmet kell fordítani a hazai és nemzetközi tudományos kutatások
eredményeinek átvételére és elterjesztésére .

A hazai sportdiplomácia színvonalának erősítése érdekében kezdeményezni kell, hogy
felsőfokú képzésként jőj j ö~•n létre sportdiplomata-képzés._
A sportdiplomata-képzésnek helyt adó felsőoktatási intézmény(ek) által kibocsátott
hallgatók a nemzetközi sportszövetségek majdani munkatársaiként támogatni tudják majd
a magyarországi sportszervezetek nemzetközi kezdeményezéseit és programjait . . . ."

Indokolás : Lásd a H/2919/17. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

21 . Páva Zoltán, Bánki Erik és dr . Világosi Gábor, Herényi Károly, dr. Simicskó
István és dr. Gyenesei István képviselő a határozati javaslat Melléklete „IV. 3 A SPORT
INNOVATÍV ELEMEI - INNOVÁCIÓS HÁLÓ", „Oktatás, képzés, továbbképzés,
szakképzés - a szaktudás" pontjának a kővetkező módosítását javasolja:

" . . .A magyar sportnak szüksége van egy erős, sportoktatással foglalkozó
intézményhálózatra, melynek legerősebb elemeként [jöjjön létre a sportszakember-képzés
és -továbbképzés, valamint a sporttudomány multi-diszciplináris központja] létre kell
hozni egy testnevelési, oktatási-képzési, sporttudományi és sportegészségügyi komplex
központot . A központ megfelelő kereteket biztosítana az oktatás, a képzés, tudományos
tevékenység, a kutatás és innováció összehangolt, komplex fejlesztéséhez . A központnak
alkalmasnak kell lennie sportegészségügyi funkciókra (laboratóriumok, gyógvító-
rehabilitációs egységek), az ahhoz kapcsolódó K+F és innovációs tevékenységre, és
kiemelkedő központi szerepet kell betöltenie a sporttudományban és sportszakember-
képzésben (sportkönyvtár, konferencia-központ stb .) is . A központ szakmai-tudományos
háttere a testkulturális szakemberek ismereteinek bővítését és a lakosság életminőségének
javulását eredményezné. Emellett továbbra is [S]szükség van a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar [a] sportoktatási-hálózatban betöltött domináns
szerepének megőrzésére[re, hogy legyen kiemelkedő sporttudományos központunk] ."

Indokolás : Lásd a H/2919/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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22 . Gusztos Péter és dr. Világosi Gábor képviselő a határozati javaslat Melléklete
„IV. 3 A SPORT INNOVATÍV ELEMEI - INNOVÁCIÓS HÁLÓ", 5 . A sport
kapcsolatrendszerei pontjának a következő módosítását javasolja :

" . . .A sportra- és az aktív turizmusra épülő komplex turisztikai termékek kialakításával
egyidejűleg a turisztikai szolgáltatások kínálata is bővül . A magyarországi turizmus
elsősorban Budapestre, valamint a Balatonra koncentrálódik . A turisztikai szempontból
kevésbé frekventált régiók fejlesztési irányainak meghatározásakor a sport által kínált
lehetőségeket minden esetben figyelembe kell venni. Ilyen lehetőséget jelenthet például az
élményfürdőkhöz köthető strandsport, a természetjárás, a kerékpáros turizmus, futóturizmus, a
vízi turizmus, valamint a lovas turizmus fejlesztése, vagy a központi és helyi sporttörténeti
gyűjteményekhez kapcsolódóan kialakítandó korszerű, „élő sportmúzeum" és
látogatóközpontok fejlesztése .

A helytől, terméktől függően sok esetben szezonális turisztikai kínálat szabadidős
sportlehetőségekkel történő kiegészítése hozzájárulhat a turisztikai szezon
meghosszabbításához, a turisztikai szolgáltatások szezonon kívüli hasznosításához . A
turizmusban dolgozók ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztését különféle képzésekkel és
továbbképzésekkel lehet biztosítani ."

Indokolás : Lásd a H/2919/12. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

23. A Sport bizottság a határozati javaslat Melléklete „IV. 3 A SPORT
INNOVATÍV ELEMEI - INNOVÁCIÓS HÁLÓ", 6. „Versenyképesség és
foglalkoztatottság" pontjának a következő módosítását javasolja :

" . . . Mindezek alapján hosszú távú célunk, hogy a sportszférában a foglalkoztatottság
az önkéntességtől a teljes, illetve a részmunkaidős foglalkoztatás irányába tolódjon el .
Jelentős mértékben növekedjen azoknak a versenyzőknek, tanároknak, sporttudósoknak,
edzőknek, versenybíróknak, sportszakembereknek, sportvezetőknek, sportorvosoknak a
száma, akik a sportban való tevékenységet élethivatásként választják, a sportszférában mint
munkavállalók vesznek részt . A foglalkoztatás-bővítésben jelentős szerep hárul a sportban
érdekelt, illetve a sporttal összefüggésbe hozható vállalkozásokra. A sportvállalkozások
számának és profiljának bővüléséhez az állam hatékony, vállalkozásbarát környezet
kialakításával, vállalkozásfejlesztéssel, első sorban a kis és közepes méretű vállalkozások,
valamint a szabadidő-gazdaság fejlesztésével, támogatásával járulhat hozzá . A hivatásos
s omolók adó- és *árulékfizetési kötelezettsé • enek hosszú távon is kiszámíthatóvá tétele
érdekében szükséges megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásra jogosító tevékenységek körébe a sporttevékenység is beilleszthető-e . . . ."
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Indokolás: Lásd a H/2919/21. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

24. Gusztos Péter és dr. Világosi Gábor képviselő a határozati javaslat Melléklete
„IV. 4. HAZAI RENDEZÉSŰ VILÁGVERSENYEK ÉS ESEMÉNYEK" pontjának a
következő módosítását javasolja :

"A támogatások megítélése elsősorban nem a sportágak gazdasági helyzetének
javítását, hanem a tudatos, a sportágak adottságainak is megfelelő fejlesztését szolgálja . Rá
kell irányítani a szövetségek figyelmét arra, hogy milyen ágazatközi lehetőségek rejlenek a
hazai rendezésű világesemények megrendezésében. Minden támogatást meg kell feleltetni a
magyar társadalmi és gazdasági körülményekkel és igényekkel, hiszen csak a források
megfelelő koncentrációja révén lehet hatékony és megfelelő eredményeket elérni . Törekedni
kell arra, hogy a sport kapcsolatrendszere fejlődjön és pótlólagos források bevonására
alkalmassá váljon.
Egy sikeres világverseny hazai megszervezése közvetett és közvetlen módon (függően a
sportesemény nagyságától, sportágtól, helyszíntől, időponttól) pozitív hatást gyakorol a
turizmus eredményeire is. Ezért törekedni kell arra, hogy mindkét szakterület igényeinek
megfelelő program, verseny, sportesemény támogatása valósuljon meg . A sikeres verseny
azon túl, hogy területfejlesztési, gazdaságélénkítési érdekeket is szolgál, az ország imázsának
emeléshez is nagyban hozzájárul. A kölcsönös figyelem, a kapcsolatok építése legyen
evidencia. (Ugyanakkor a turizmus szempontjából kevésbé jelentős, azonban hagyományosan
sikeres magyar sportágak világeseményeinek támogatását is szükséges biztosítani .)

Szükséges annak vizsgálata, melyek azok a nagyszámú hazai és külföldi amatőr sportolót
egyidőben megmozgató, a sportot, mint életformát, az egészséges életmódot népszerűsítő
tömegsportversenyek, melyek mind az országimáza, mind a turizmus vonatkozásában
kiemelkedő jelentőséggel bírnak és támogatásra érdemesek .

A fentiek figyelembevétele lehetővé teszi egyrészt az egyre nagyobb számban megrendezésre
kerülő és támogatást igénylő események még differenciáltabb és koncentráltabb kiválasztását,
valamint a rendelkezésre álló állami támogatások hatékonyabb felhasználását . A jövőben az
állami, önkormányzati és sportág-specifikus érdekeket és szempontokat figyelembe véve,
mérlegelve szükséges felmérni és meghatározni az egyes események megrendezéséhez
kötelezően előírt és nagy értékű beruházások, fejlesztések központi költségvetést terhelő
nagyságát, és több éven áthúzódó támogatásának mértékét . El kell érni, hogy a
rendezvénytámogatásnak a sportra, a gazdaságra, a régióra, a településre nézve fejlesztő
hatása legyen. Ennek érdekében célszerű az események megrendezésének gazdasági,
társadalmi, sportszakmai feltételeinek alakulását folyamatosan nyomon követni, illetve a
fejlesztések tervezésekor az esetleges rendezési lehetőségek vonzatait szem előtt tartani . A
hazai rendezésű világversenyek és események állami támogatása mögött a tudatos koncepció
megjelenésével, a versenyrendezés pozitív hatással lesz mind a társadalom számára, mind az
adott sportág fejlődésére . "
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A módosító javaslatot(tal) : - a Sport biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2007 . június 7 .

Indokolás : Lásd a H/2919/16. számú módosító javaslat
indokolását.

Bánki Erik s.k.,

	

Varga Mihály s .k.,
a Sport- és turisztikai

	

a Költségvetési, pénzügyi
bizottság elnöke

	

és számvevőszéki bizottság elnöke
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