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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Sport XXI. Nemzeti
Sportstratégiáról szóló H12919. számú határozati javaslathoz (a továbbiakban : Javaslat)
benyújtott H/2919/23 . számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő:

A Javaslat „IV . 1 . FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SPORT FŐ TERÜLETEIN", „2, A
szabadidősport fejlesztése" pontja az alábbiak szerint módosul :

„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 .
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, szabadidős ort-esemén en résztvevő
szabadidő-sportoló számára évente egy alkalommal térítésmentesen elérhetővé válion .
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 . A „Nemzeti Fittségi Teszt" mellett biztosítani kell a
közoktatásban tanulók egységes fizikai állapotfelmérő rendszerének bevezetését, illetve
folyamatos működtetését úgy, hogy a rendszeres felmérések eredményeinek értékelése,
követése is lehetséges legyen ."

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

	

Katalizátor[ j szerep a folyamatok beindításában, minőségbiztosítások rendszerének
kidolgozása.

•

	

Minél több résztvevő bevonása a szabadidősportba, a szervezett, regisztrált szabadidő-
sportolók létszámának dinamikus növelése .
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térítésmentes, valamint minden állampolgár számára térítés ellenében igénybe vehető
komplex fittségi felmérés, az utóbbihoz szükséges műszerek beszerzésének pályázati
úton történő biztosítása."

Budapest, 2007 . június 4L

Indokolás

Mind a Sportstratégia végrehajtásának sikere, mind a regisztrált szabadidő-sportolók,
különösen a gyermekek, fiatalok, nők, nyugdíjasok, valamint a tanulók fizikai állapotának
javítása érdekében szükséges, hogy a megtett intézkedésekről, a regisztrált szabadidö-
sportolók és a tanulók fittségének változásáról megbízható ismeretek, statisztikai adatok
álljanak rendelkezésre .
A módosító javaslat továbbá helyesírási javítást tartalmaz .

Bánki Erik
elnök
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• 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,
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