
Jegyzőkönyv 
 

a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 

2013. június 12-én megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) 

 

Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza, ovális tárgyaló 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ elnökségi tagjai közül:  

 

Szabó László, Toponáry Gábor, Várkonyi Attila, Tóth László, Árva János, Mihalcsik István, 

Szoboszlai Csaba 

 

Szabó László elnök köszöntötte az elnökségi tagokat, és megnyitotta az elnökségi ülést, 

ügyrendi megállapításokat tett, és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor 

határozatképes, hiszen a 7 elnökségi tagból 7 elnökségi tag van jelen.  

 

Szabó László ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Dechert Áront. Szavazásra tette fel, 

hogy az elnökség megválasztja-e Dechert Áront jegyzőkönyv vezetőnek. Az elnökség 7 igen 

szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Dechert Áront jegyzőkönyvezetőnek.  

 

Ezek után felajánlotta, hogy egyrészről ő maga hitelesíti a jegyzőkönyvet, valamint felkérte 

még jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Lászlót. Az elnökségi tagok egyhangúlag, 7 igen 

szavazat, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett választották jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Szabó Lászlót és Tóth Lászlót. 

 

Szabó László elmondta, hogy jelen elnökségi ülésre a 2013. június 5-én megtartott elnökségi 

ülésen idő hiányában nem tárgyalt alábbi napirendi pont tervezet került kiküldésre.  

 

1. Elnökségi ülésterv elfogadása; 

2. Egyebek. 

 

Kérdezte, hogy az „egyebek” napirendi ponthoz kinek lesz javaslata, ő jelezte, hogy majd 

szeretne felvetni egy témát, valamint Szoboszlai Csaba és Tóth László is jelezték, hogy 

szeretnének az „egyebek” napirendhez hozzászólni. Ezek után az elnökség 7 igen, 0 

tartózkodás és 0 nem szavazat mellett elfogadta a fenti napirendi pontokat. 

. 

1. napirendi pont: 2013. évi elnökségi ülésterv elfogadása 

 

Szabó László elmondta, hogy az ülésterv kapcsán Toponáry Gábor javaslata alapján szeretné 

tárgyalni a napirendi pontot. Toponáry Gábor elmondta, hogy a 2013-as évre négy elnökségi 

ülést javasol augusztus, október, november és december hónapokban. Ezen belül az 

augusztusi elnökségi ülés kapcsán mindenképpen javasolja majd a 2013/2014. évi 

versenynaptár elfogadását, de a másik három elnökségi ülésre most jelen pillanatban nem látja 

a pontos napirendi pontokat és témákat. Tóth László elmondta, hogy ezt érti, de valamilyen 

koncepció szükséges volna ahhoz, hogy pénzügyi és szakmai szempontból egyaránt biztosított 

legyen a szövetség zavartalan működése. Szabó László elmondta, hogy ő mindenképpen 

szeretné, ha dátumok szintjén lenne fixálva a 2013. évi elnökségi ülések dátuma, és ennek 

kapcsán javasolta a következő dátumokat: 2013. augusztus 21., 2013. szeptember 18., 2013. 

október 22., 2013. november 20., 2013. december 18. 



A FODISZ elnökségének 18/2013 (VI.12.) sz. határozata: 

A FODISZ elnöksége elfogadta a 2013. évi elnökségi üléstervet, amely alapján a következő 

időpontokban tart az elnökség ülést 2013-ban: 2013. augusztus 21., 2013. szeptember 18., 

2013. október 22., 2013. november 20., 2013. december 18. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

Szabó László felkérte Tóth Lászlót, hogy terjessze elő az egyebek ponthoz tervezett 

hozzászólását. Tóth László megköszönte a szót, majd pedig elmondta, hogy Toponáry 

Gáborral egyeztetve elkészítette a szövetség honlapjának fejlesztését célzó intézkedések és 

feladatok tervezetét, amely fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a www.fodisz.hu portál 

feleljen meg a mai kor kommunikációs kihívásainak, legyen meghatározva pontosan a 

célcsoport (ok) köre, és a fejlesztésen átesett honlap legyen alkalmas arra, hogy a szövetség 

szélesítse azon keresztül a kommunikációs és PR tevékenységét.  

Tóth László elmondta továbbá, hogy a www.fodisz.hu weboldal 2012. év első negyedében 

elindult megújításakor a cél az volt, hogy a FODISZ-ról és annak szervezeteiről, országos és 

megyei sport és egyéb eseményeiről, egy fiatalos, dinamikus kommunikációra alkalmaz, jól 

áttekinthető, könnyen kezelhető oldal készüljön, amely képes a sportolói adatok és a 

szövetségi dokumentumok tárolására, adatbázisok kezelésére, egyben feleljen meg az ASIR 

adatátadási követelményének is. A weboldalt mindezeknek a szempontoknak a 

figyelembevételével megvizsgálta és az alábbi észrevételeket tette: 

 

A jelenlegi www.fodisz.hu weboldal megjelenése: 

- Nem fiatalos, statikus megjelenésű amely miatt a 2000-es évek elején megjelent 

weboldalakra hajaz, az a mai fiatalok (FODISZ célcsoportja) számára értékelhető tartalmat és 

designt nem tartalmaz; 

- A fő oldalon nem jelennek meg fotók és a videók; 

- Az események menü ablaka értelmetlen, mivel nem jelenik meg benne semmi; 

- Nem látható az oldal koncepciója, kinek készül (megjelenés, nyelvezet) - mit kíván közölni, 

milyen tartalmi bontásban; 

- Támogatók logoi statikusak (flash-ben változhatnak a logok), nem aktualizáltak; 

-  Megyei aloldalon sem jelennek meg a fotók, sem a videók; 

- Eseménynaptár oldalon feleslegesen jelenik meg a hírek információs blokkja+ az esemény 

(üres) ablak mező, ezeket a területeket a menü tartalomhoz igazítva lehet hasznos 

információkkal kitölteni; 

- Eseménynaptár excel exportja kapcsán a cím és a dátum többször is megjelenik azonos 

sorban, az adatbázis lekérést pontosítani kell; 

- A sportvezetők oldalra kattintva 404-es hiba, az oldal nem található információ jelent meg; 

- Intézmények listája oldalon a megtalált megyei intézmény nevére kattintva értelmetlenül 

jelenik meg az egy új lapon, mivel még ennek a menünek az indító oldalán is vannak 

kihasználatlan helyek, felesleges plusz információk (például hírek anyaga); 

- Dokumentumok menüben ömlesztve vannak a versenydokumentumok a szövetségi 

dokumentumokkal keveredve (+ itt vannak a már nem aktuális, elmúlt évi versenyek 

dokumentumai is), javasolt tematikus csoportba rendezett ablakokban való, aktuális 

dokumentumok megjelentetése; 

- A megyei oldalon nem jelenik meg az adott megye logoja és nem változik a háttér színe sem 

az adott megye logoinak színéhez (nem nagy munka, de roppant látványos); 

- Az oldalakon nincs reklám banner megjelenés és annak helye sem. 

http://www.fodisz.hu/


 

A fodisz.hu tartalom: 

 

- Az oldal tartalma nem tükrözi azt, hogy ez egy országos szövetség oldala, hiányoznak a 

megyei információk; 

- Az oldalnak nincs kinevezett tartalmi felelőse akit keresni lehet információk elhelyezése 

miatt és aki kereshet bárkit szövetségen belül és kívül információk, fotók, videók miatt; 

- El kell azon gondolkodni, hogy van-e annyi információ megyénként, amely a megyei 

aloldalak létezését igazolja; 

- A FODISZ minden tagjának, vezetésének közös érdeke, hogy a sportszakmai feladatokat 

nyilvánosan megjelenítse a weboldalán ezért minden megyei verseny, hír és információ 

tartalommal, fotóval, grafikával kell itt megjelenni, + az országos eseményeknek, híreknek, 

amelynek kezelése, elkészítése, naprakésszé tétele szakmai feladat és azt meg kell fizetnie a 

FODISZ-nak; 

- A FODISZ facebooknak alapjában a fodisz.hu oldalról kellene az információkat vennie, 

mert az a hiteles forrás és nem fordítva, a közösséget viszont a közvetlenebb facebook oldallal 

lehet gyorsan elérni; 

 

A www.fodisz.hu a szövetség és megyék PR- kommunikációjának az alapbázisa, amelyre kell 

támaszkodnia mind a sajtónak, médiáknak, ehhez a weboldal felépítésének, megjelenések, 

meg kell felenie a mai kor elvárásainak, az oldal tartalmának, dinamikájának, napi 

aktualitásának illeszkednie kell a FODISZ életéhez és ahhoz tartozó PR- kommunikációs 

tervhez, megjelenésekhez. A fodisz.hu oldal készítésre vonatkozó szerződést át kell nézni 

pontonként, hogy egyértelmű legyen az, hogy mi várható el a készítőtől szerződés alapján, 

miben kell változtatnunk a fent leírt hiányosságokból, és mi az amit nekünk kell megoldani. 

A fodisz.hu weboldal mielőbbi rendbetétele az őszi iskola kezdés előtt a sürgős és 

halaszthatatlan szövetségi feladatok egyike, amit az elnökségnek rendeznie kell. 

 

Szabó László megköszönte az elemzést és az anyagot, majd javasolta, hogy Tóth László 

készítsen egy konkrét tervezetet és költségvetést arra vonatkozóan, hogy mikor, milyen 

fejlesztések történjenek a honlappal, és javasolta továbbá, hogy a portált jelenleg fejlesztő és 

működtető céggel (Sportreakció Kft.) Tóth László egyeztessen a szövetség részéről a jövőbeni 

együttműködés formájáról és paramétereiről. 

 

A FODISZ elnökségének 19/2013 (VI.12.) sz. határozata: 

A FODISZ elnöksége megtárgyalta és elfogadta, hogy Tóth László konkrét tervezetet és 

költségvetést dolgozzon ki a www.fodisz.hu portál fejlesztésével összefüggésben, és 

egyeztessen erről a portált készítő Sportreakció Kft. képviselőivel. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Szabó László ezek után felkérte Szoboszlai Csabát, hogy terjessze az elnökség elé az 

„egyebek” napirendi ponthoz tervezett hozzászólását. Szoboszlai Csaba megköszönte a szót, 

és elmondta, hogy a FODISZ életében a 2013-as év lehet az áttörés és a fejlődés első 

lépéseinek éve. Az elmúlt 5 év az eddig megteremtett tudás, értékek és feladatok megtartására 

irányult. Leginkább a diáksport, azon belül is a tanulásban akadályozott tanulók diáksport 

rendszere működött megfelelően.  

http://www.fodisz.hu/


A FONESZ, később pedig az MPB szabott gátat a FODISZ és tagszervezetei, valamint 

feladatai fejlődésének, fejlesztésének. Nem véletlenül! Ha megvizsgáljuk a FODISZ és 

tagszervezeteinek munkáját, kapcsolatait a többi helyi szervezetekkel, intézményekkel, bizony 

nem nehéz levonni azt a következtetést, miszerint képes lenne egyedül ellátni és működtetni a 

fogyatékosok diák, szabadidő,- és versenysportját. Szervezetünk ilyen méretű és mértékű 

feladatrendszer-átvállalást nem kommunikált soha, nem is volt célunk mindez, azonban a 

többi érdekelt szervezet ilyen jellegű félelme egyfajta FODISZ ellenességet váltott ki. 

 A szövetség összetett feladatrendszere (diák, szabadidő, oktatás-képzés) szükségessé teszi 

egy koordinációs igazgató megbízását, aki a legnagyobb terület, a diáksport rendszert irányítja 

és felügyeli. 

Legfontosabb célok: 

- Egységes diáksport rendszer működtetése valamennyi fogyatékossági típusban, 

ahol egy szervezet, a FODISZ irányít. 

- A legmegfelelőbb szervezetek és személyek megtalálása a legoptimálisabb feladat-

végrehajtásra. 

- A sportoló fogyatékos diákok létszámát 30%-al növelni kell (2017-ig). 

Koordinációs igazgató feladatai: 

- Tartsa a kapcsolatot a tagszervezetekkel, valamint a fogyatékosok diáksportjában 

érdekelt egyéb szervezetekkel, intézményekkel. 

- Országos Döntők szervezése az ügyvezető alelnökkel közösen. 

- Tegyen javaslatot az elnökség számára a FODISZ Diáksport Bizottság elnökére. 

- A DB elnökével közösen minden évben legkésőbb július 30-ig tegyen javaslatot a 

következő tanévet érintő országos versenykiírásokra, az esetleges változtatásokra 

és a pénzügyi felosztásokra. 

- Készítse el (a FODISZ iroda segítségével) a megyék, illetve a többi közreműködő 

szervezetek számára a diáksport szerződéseket. 

- Ellenőrizze és ellenőriztesse (DB elnöke) a területen megrendezett versenyeket. 

(egységesség, létszám, felhasználás). 

- Negyedévente számoljon be az elnökségnek az elvégzett feladatokról. 

- Az elnökség jóváhagyásával ütemezze a pénzügyi támogatásokat. 

- Június 30-ig készítsen az elmúlt tanév diáksport versenyeiről összefoglaló szakmai 

és pénzügyi jelentést. 

- Vegyen részt a MPB Diáksport Bizottsága munkájában. 

Munkavégzés: Állandó kapcsolatot tart az ügyvezető igazgatóval (telefon, e-mail),  



Használja a FODISZ iroda eszközeit, valamint igénybe veszi az irodai alkalmazott munkáját. 

Heti rendszerességgel találkozik a DB elnökével, elnökségi üléseken beszámol az elvégzett 

munkáról (akadályoztatása esetén a DB elnöke helyettesíti). 

Pénzügyi szükséglet: MOB diáksport támogatás teljes összege, 4.000.000 Ft koordinációs 

igazgató, DB elnök juttatása és a DB utazási költségeire, valamint reprezentáció és 

háttéranyagok, monitoring, kontrolling rendszer költségei. 

 

Legszükségesebb feladatok a diáksportban: 

 

Elvégzendő feladatok Felelős Határidő Kapcsolat 

A 2012-13-as tanév 

diákversenyeinek lezárása. 

Toponáry Gábor, 

Szoboszlai Csaba, Árva 

János 

2013. június 

30. 

MSOSZ, FMSZ, 

VDSE, MPB, 

HIOE 

Diáksport Bizottság 

létrehozása 

Koordinációs igazgató, 

elnökség 

2013. június 

30. 

 

Kapcsolatfelvétel a KLIK 

illetékesével (versenyzők 

utazási költségeinek központi 

tervezése a 2013-14-es 

tanévre) 

Elnök, ügyvezető 

alelnök 

2013. 

augusztus 

19. 

Klébersberg Kúnó 

Int. Központ 

Diáksportban érintett 

szervezetektől a következő 

tanév sportági javaslatainak 

bekérése (értelmi-, látás-, 

hallás-, mozgássérültek, 

szervátültetettek), megyék 

időpont javaslatai 

Koordinációs igazgató, 

ügyvezető alelnök 

2013. július 

19. 

MSOSZ, FMSZ, 

VDSE, MPB, 

HIOE, Trappancs 

SE 

Országos versenykiírások 

elkészítése, költségvetési terv 

és utalási terv bemutatása az 

elnökségnek 

Koordinációs igazgató, 

ügyvezető alelnök, DB. 

2013. július 

31. 

 

Sportolói regisztráció 

rendszere - működés, 

visszacsatolás 

Koordinációs igazgató, 

ügyvezető alelnök, DB. 

2013. július 

31. 

MSOSZ, FMSZ, 

VDSE, MPB, 

HIOE, Trappancs 

SE 

Megyék és a többi lebonyolító 

szervezet végleges esemény 

naptárának bekérése 

Koordinációs igazgató 2013. 

augusztus 

19. 

MSOSZ, FMSZ, 

VDSE, MPB, 

HIOE, Trappancs 

SE 

Sportolói regisztráció 

rendszere - 

működés,visszacsatolás, 

Koordinációs igazgató, 

ügyvezető alelnök, DB. 

  

Teljes eseménynaptár 

honlapra kerülése, illetve 

nyomtatott formában 

tagszervezetekhez történő 

eljuttatása 

Koordinációs igazgató 2013. 

augusztus 

30. 

MSOSZ, FMSZ, 

VDSE, MPB, 

HIOE, Trappancs 

SE 



Szerződés végleges formában 

a lebonyolító szervezetekhez 

juttatása 

Koordinációs igazgató 2013. 

augusztus 

30. 

MSOSZ, FMSZ, 

VDSE, MPB, 

HIOE, Trappancs 

SE 

Monitoring rendszer 

kidolgozása 

Koordinációs igazgató, 

ügyvezető alelnök, DB. 

2013. 

augusztus 

30. 

 

Részletes FODISZ rendszer és 

személy bemutató levél 

kiküldése a teljes diáksport 

rendszerben megjelenő 

iskoláknak/szervezeteknek. 

Elnök, alelnökök 2013. 

augusztus 

30. 

 

Első utalás az utalási tervnek 

megfelelően 

Koordinációs igazgató, 

ügyvezető alelnök 

2013. 

szeptember 

16. 

MSOSZ, FMSZ, 

VDSE, MPB, 

HIOE, Trappancs 

SE 

 

Ahhoz, hogy a fogyatékosok sportjában megfelelő diák-, szabadidősport és utánpótlás-nevelés 

valósuljon meg, az alábbi lehetetlen helyzeteket kellene felszámolni, illetve megváltoztatni a 

magyar közoktatásban: 

  

1. Az intézményvezetők szemléletváltását kell erősíteni a testnevelés és sport 

fontosságának hangsúlyozásával (Sport XXI Program, Sportoló Nemzet). 

Kapcsolatokat kell ennek érdekében kiépíteni az Oktatási tárcával, valamint a 

Klébersberg Kúnó Intézményfenntartó Központtal. 

2. Minden tanulónak, így a fogyatékos gyerekeknek is joga van a neki megfelelő 

(speciális) sportfoglalkozásokon részt venni. 

3. Minden tanulónak, így a fogyatékos gyerekeknek is joga van a neki, illetve 

fogyatékosságának megfelelő eseményeken, rendezvényeken, versenyeken részt 

venni.  

4. Az oktató-nevelő munkát végző testnevelőket, terapeutákat és edzőket érdekeltté kell 

tenni abban, hogy a tanulók számára kiírt versenyeken velük megjelenjenek. 

(jutalmazás az intézmény részéről, elismerés a FODISZ részéről) 

5. Az integráltan nevelt fogyatékos tanulókat is versenyeztessék intézményeik, ugyanis 

az emelt összegű tanulói normatíva része ez a feladat is. 

A bevezetőben leírt 30%-os létszámbővítéshez ezeket a változtatásokat és változásokat 

feltétlenül el kell érnünk, ellenkező esetben egy rövid stagnálási időszak után felszámolódhat 

a fogyatékosok diáksportja. 

 

A táblázatban leírt feladatok és az időpontok rendkívül fontosak, ugyanis a következő évi 

diáksport versenyek csak így és ennek megfelelően kezdődhetnek el teljes biztonságban 2013. 

szeptemberében. A koordinációs igazgató és a Diáksport Bizottság legfontosabb feladata, 

hogy az adott lehetőségekhez képest és az előző év tapasztalatainak figyelembe vételével 

átalakítsa a diáksport programunkat. Ehhez az előttünk álló nyári időszakot végig kell 

dolgozni, áldozatot hozva ezzel a további fejlődés oltárán. 

 

Szabó László elmondta, hogy fontosnak tartja, miszerint valóban ne csak a TANAK 

versenyrendszer működtetése kapcsán legyen aktív a szövetség, hanem nyisson a többi sérülés 

specifikum felé, és minél hamarabb alakítson ki versenyrendszert a hallás, látás és 

mozgássérült diákok körében is. Megkérdezte, hogy kit javasol Szoboszlai Csaba a diáksport 



bizottság elnökének, és kit koordinációs igazgatónak. Szoboszlai Csaba elmondta, hogy Árva 

Jánost javasolná a bizottság elnökének, míg úgy gondolja, hogy ő maga szívesen elvállalná, és 

el is tudná végezni a koordinációs igazgatói feladatköröket. Szabó László elmondta, hogy 

mindenképpen külsős szakembereket javasolna a diáksport bizottság tagjainak, és a szövetség 

részéről delegált bizottsági elnöknek az volna a legfontosabb feladata, hogy pacifikáljon és 

konszolidáljon, és összefésülje a szövetségünk fejlesztési elképzeléseit és törekvéseit azokkal 

az irányokkal és folyamatokkal amelyeket a többi sérülés specifikumot képviselő szövetség 

képzelt, vagy képzel el. Javasolta, hogy a szövetség hívja meg a szakembereket a 

bizottságunkba, és ez a bizottság legyen egy jó értelembe vett ütközőzóna. Elmondta továbbá, 

hogy Árva Jánost megfelelő elnöknek tartja, és kérdezte az elnökséget, hogy kiket javasolnak 

a bizottságba. Toponáry Gábor javasolta Szabó Beát a gyengénlátó diákok egyesülete részéről 

a látássérült szakterületről, Cseh Zoltánt a hallássérült szakterület részéről és Bartos Adélt a 

mozgássérült szakterület részéről. 

 

 

Szabó László sk.            Tóth László      sk. 
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