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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Sport =. Nemzeti
Sportstratégiáról szóló H/2919. számú határozati javaslathoz (a továbbiakban: Javaslat)
benyújtott H/2919/2, számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő:

A Javaslat „IV. 3. A SPORT INNOVATÍV ELEMEI -INNOVÁCIÓS HÁLÓ", „2. Oktatás,
képzés, továbbképzés, szakképzés - a szaktudás" pontja az alábbiak szerint módosul :

„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] . Ennek megteremtése
érdekében meg kell vizsgálni egy testnevelési, oktatási-képzési, sporttudományi és
sportegészségügyikomplex központ - EU-s források felhasználásával történő -
létrehozásának lehetőségét. Ez a központ megfelelő kereteket biztosítana az oktatás, a képzés,
tudományos tevékenység, a kutatás és innováció összehangolt, komplex feilesztéséhez . A
központnak alkalmasnak kell lennie sportegészségügyi funkciókra (laboratóriumok gyógyító-
rehabilitációs egységek), az ahhoz kapcsolódó K+F és innovációs tevékenységre, és
kiemelkedő,	központi	szerepet	kell	betöltenie	a	sporttudományban	és
sportszakemberképzésben (sportkönyvtár, konferencia-központ stb) is . A központ szakmai-
tudományos háttere a testkultúrális szakemberek ismereteinek bővítését és a lakosság
életminőségének javulását eredményezné. Emellett továbbra is s [S]zükség van a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar [a] sportoktatási-hálózatban betöltött domináns
szerepének megőrzésére[re, hogy legyen kiemelkedő sporttudományos központunk] ."
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Indokolás

Az Országos Sportegészségügyi Intézet üresen álló, kihasználatlan épületének hasznosítása,
funkcióinak komplex bővítése egyrészt a veszteség minimalizálását, másrészt az oktatási,
képzési, tudományos tevékenység fejlesztését jelenti . A tudományos centrum a testkultúrális
szakemberek ismereteinek bővülését, a sportszerűbb életmód még szélesebb körben való
elterjedését és ezáltal a lakosság életminőségének javulását eredményezné . A központ
létrehozásának azonban figyelemmel kell lennie a költségvetési lehetőségekre .
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