
Az Országgyűlés
Sport- és turisztikai bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

i

Tisztelt Elnök Asszony!

u, :'-,s I i J

: ~ ,L21 `9

2007 JúN 9 2

Kapcsolódó módosító javaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Sport XXI. Nemzeti
Sportstratégiáról szóló H/2919. számú határozati javaslathoz (a továbbiakban : Javaslat)
benyújtott H/2919/10. számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő:

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

„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 a sportköztestületek számának
csökkentése szükséges, amely a „túlzott strukturáltságot" megszünteti[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] . Az új sportköztestületi rendszer
kialakítására - a jelenlegi sportköztestületek véleményének figyelembevételével - a
sporttörvény módosítása során kerülhet sor . Kiemelten fontos, hogy a területek egyéni érdekei
az integráció következtében ne sérüljenek, és 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

A sportköztestületi rendszer átalakításának törvényben kell megtörténnie, ekkor kerülhet sor a
sportköztestületek pontos nevesítésére és az elhatároló szempont megjelölésére azzal, hogy
cél a sportköztestületek számának csökkentése, de a sport valamennyi területén az
érdekképviselet lehetőségének további biztosítása.
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