
Jegyzőkönyv 
 

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

2016. május 28-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) 

 

Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), III. 

emeleti kocka tárgyaló 

 

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

 

Szabó László, Toponári Gábor, Tóth László, Árva János, Szoboszlai Csaba 

 

Valamint részt vett az elnökségi ülésen Kapás Róbert országos versenyigazgató és Bányásziné 

Lukács Margit FEB elnök. 

 

Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 10.14-kor, ügyrendi megállapításokat tett, 

és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 6 

elnökségi tagból 5 elnökségi tag van jelen.  

 

Szabó László ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Toponáry Gábort. Szavazásra tette 

fel, hogy az elnökség megválasztja-e Toponáry Gábort jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

A FODISZ elnökségének 9/2016 (VIII.27.) sz. határozata: 

 

Az elnökség 5 igen szavazat mellet t, egyhangúlag szavazta meg Toponáry Gábort 

jegyzőkönyvezetőnek.   

 

Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Árva János és Tóth László 

személyében, akik a megbízatást elfogadták.  

 

A FODISZ elnökségének 10/2016 (VIII.27.) sz. határozata: 

 

Az elnökségi tagok egyhangúlag, 5 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Árva Jánost és Tóth Lászlót.  

 

Szabó László elmondta, hogy az elnökségi ülésre tervezett napirendi pontok időben 

kiküldésre kerültek az elnökségi tagok részére, és kérdezte, hogy van-e a napirendi pontokkal 

kapcsolatban kérés, felvetés hogy van-e hozzászólás, kiegészítés, valamint hogy az elnökségi 

tagok elfogadják-e a tervezett napirendi pontokat.  

 

 

A FODISZ elnökségének 11/2016 (VIII.27.) sz. határozata: 

 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat. 

 

Toponári Gábor ismerteti az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak munkájáról az elnökséget 

a mellékelt prezentáció alapján. 

 

Szabó László elfogadásra javasolja Toponári Gábor beszámolóját. 



A FODISZ elnökségének 12/2016 (VIII.27) sz. határozata: 

 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a FODISZ Iroda és ügyvezetés tájékoztatóját a 

két elnökségi ülés közötti munkáról. 

 

1. napirendi pont: A megyei tagszervezetek és szerződő partnerek beszámolói alapján, a 

2015/2016 tanév országos és területi diákolimpiai és diáksport versenyek értékelése, 

sportszakmai és fejlesztési feladatok meghatározása. 

 

Toponári Gábor ismerteti, hogy a versenyrendszerbe bevont diákok létszámát mindenképpen 

növelni kell. Az integrált iskolák nem tudják a FODISZ versenyeire az adott iskolában tanuló 

1-2 fogyatékkal élő diákot, mert nincs rá kapacitásuk. Sok iskolai eseményre, aktivitásra nincs 

rálátása a FODISZ-nak, ezen is javítani kell. Konferencia sorozatot is tervez a FODISZ. 

Szeretne a központi vezetés minden új KLIK tankerület központ vezetővel is találkozni 

személyesen vagy a megyei referenseken keresztül. Szabó László javasolja, hogy a 

konferenciákat iskolákban tartsa meg a FODISZ. 

 

Szabó László elfogadásra javasolja a diáksport beszámolót 

 

A FODISZ elnökségének 13/2016-A (VIII.27) sz. határozata: 

 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadja a FODISZ Iroda és ügyvezetés a 2015/2016 

tanév országos és területi diákolimpiai megvalósulásáról és fejlesztési feladatairól szóló 

beszámolóját. 

 

A FODISZ elnökségének 13/2016-B (VIII.27) sz. határozata: 

 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett megbízza az ügyvezetést és a FODISZ Irodát a „FODISZ 

diáksport struktúrájának és tartalmának fejlesztése” projekt keretében egy három lépcsős 

szakmai konferencia program kidolgozásával. 

 

2. napirendi pont: 2015. évi szabadidősport feladatok ellátásáról szóló beszámoló 

elfogadása. 

 

Toponári Gábor annyival egészíti ki az előzetesen kiküldött beszámolót, hogy 2017-ben 

szeretnének minden megyében egy nagy szabadidősport rendezvényt tartani. Olyan eseményt, 

melyet a megyei szervezet maga hoz(ott) létre, a FODISZ pedig segít felnagyítani. 

 

Szabó László elfogadásra javasolja a szabadidősport beszámolót. 

 

A FODISZ elnökségének 14/2016 (VIII.27) sz. határozata: 

 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadja a FODISZ Iroda és ügyvezetés 2015-2016. évi 

szabadidősport feladatok ellátásáról szóló beszámolóját. 

 

  



3. napirendi pont: 2016/2017 tanév diáksport versenynaptár elfogadása. 

Szabó László kéri Toponári Gábort, hogy október elejére szervezzen le egy értekezletet a 

hallássérült oktatási intézmények igazgatóival, a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetségével, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségével a versenynaptárral kapcsolatban. 

Szabó László kéri Toponári Gábort, hogy október elején szervezzen le egy értekezletet a 

mozgássérültekkel foglalkozó oktatási intézmények vezetőivel, paralimpiai szövetségi 

kapitányokkal a Mozgásjavító Kupával és a mozgássérült diáksporttal kapcsolatban. 

Szabó László kéri Toponári Gábort, hogy november elején szervezzen le egy értekezletet a 

látássérültekkel foglalkozó oktatási intézmények vezetőivel, paralimpiai szövetségi 

kapitányokkal látássérült diáksporttal kapcsolatban. 

Szabó László kéri, hogy az elfogadott versenynaptárat a központi iroda elfogadást követően 

azonnal küldje el a KLIK részére. 

Szoboszlai Csaba jelzi, hogy Hajdúdorog szívesen lenne házigazdája a TANAK 

Terematlétika Országos Döntőnek. Ezt a Teremtőfény Egyesület egy héten belül hivatalos 

levélben is jelezni fogja a FODISZ Központi Irodája felé. 

Szabó László elfogadásra javasolja a 2016/2017 tanév diáksport versenynaptárát, azzal a 

módosítással, hogy a 2016. november 7-8. között megrendezésre kerülő Kapkodd a lábad! 

játékos sorverseny helyszínének EGER városát jelöli meg, a terematlétika országos döntőjével 

kapcsolatban pedig felkéri Kapás Róbertet, hogy egyeztessen a helyszínt illetően. 

A FODISZ elnökségének 15/2016 (VIII.27.) sz. határozata: 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadja a 2016/2017 tanév diáksport versenynaptárát, 

azzal a módosítással, hogy a 2016. november 7-8. között megrendezésre kerülő Kapkodd a 

lábad! játékos sorverseny helyszínének EGER városát jelöli meg. 

  



4. napirendi pont: Döntés a 2016. évi országos és területi diákolimpia versenyek 

támogatásáról. 

Toponári Gábor jelzi, hogy Hajdú-Bihar megyébe nem tudtak tervezni támogatást, mivel sem 

versenynaptár, sem a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok nem érkeztek még meg a 

FODISZ-hoz. Vas megyében a korábban jelentkező egyesület túl sok pénzt kért volna a 

megvalósításért, így jelenleg egyéni szervezőkkel tárgyal a FODISZ. A 2015/2016-os 

tanévben kapott támogatás összegéhez akkor juthat hozzá egy megyei tagszervezet, ha a 

versenyzői létszám a 2015/2016-os tanévhez képest 120%-ra nő. Amennyiben ezen felül is 

emelkedik a létszám, úgy még nagyobb támogatásban részesül egy-egy tagszervezet. 

Szoboszlai Csaba ismerteti, hogy mióta iskolaigazgató lett kevesebb ideje jut a megyei 

diáksport élet szervezésére, csak úgy, mint a HAFOSZÖV elnöke, Erdős Mónika. Tavaly 

elkezdte keresni már az utódot, és múlt hét csütörtökön Urgyán Tibor György egyesülete 

(Teremtőfény Egyesület) bejegyzésre került a bíróság által és nagyon szívesen átvenné a 

TANAK diáksportot és a szabadidősportot is Hajdú-Bihar megyében. A HAFOSZÖV meg 

fog szűnni, kilép a FODISZ-ból is. 

Toponári Gábor jelzi, hogy addig, amíg a Teremtőfény Egyesület alapszabálya nem 

megfelelő a FODISZ-tagsághoz, addig maradjon tag a FODISZ-ban a HAFOSZÖV, a 

Teremtőfény Egyesület pedig kötelezettség vállaló lesz az alapszabály átalakításáig. 

  



Szabó László elfogadásra javasolja a 2016. évi területi diákolimpia versenyek támogatásáról 

szóló pénzügyi tervet. 

A FODISZ elnökségének 16/2016 (VIII.27.) sz. határozata: 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadja a 2016. évi területi diákolimpia versenyek 

támogatásáról szóló pénzügyi tervet. A területi diákolimpiai sportszakmai feladatok 

megvalósítására megyénként az alábbi támogatást adja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Megye Támogatás  Megye Támogatás  

Bács 750 000 Ft Komárom 920 000 Ft 

Baranya 821 000 Ft Nógrád 604 000 Ft 

Békés 945 000 Ft Pest 819 000 Ft 

Borsod 650 000 Ft Somogy 885 000 Ft 

Budapest 950 000 Ft Szabolcs 964 000 Ft 

Csongrád 756 000 Ft Szolnok 631 000 Ft 

Fejér 562 000 Ft Tolna 625 000 Ft 

Győr 603 000 Ft Vas 556 000 Ft 

Hajdú 0 Ft Veszprém 693 000 Ft 

Heves 548 000 Ft Zala 700 000 Ft 



5. napirendi pont: Döntés a 2016. évi országos és területi szabadidősport programok 

támogatásáról. 

Toponári Gábor ismerteti, hogy a budapesti szövetség 2017-ben lesz 25 éves, ezért néhány 

esemény kapcsán sportszakmai, sportpolitikai és pénzügyi támogatást kér.  

Toponári Gábor ismerteti, hogy a szabadidősport támogatás meghatározása is hasonló a 

diáksporthoz, van egy alapdíj eseményenként, a további összeg pedig a létszám alapján kerül 

meghatározásra. Lehet egyedi támogatási igényt is benyújtani szabadidősport programokra. 

Szabó László elfogadásra javasolja a 2016. évi területi szabadidősport programok 

támogatásáról szóló pénzügyi tervet. 

A FODISZ elnökségének 17/2016 (VIII.27.) sz. határozata: 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadja a 2016. évi területi szabadidősport programok 

támogatásáról szóló pénzügyi tervet. A területi diákolimpiai sportszakmai feladatok 

megvalósítására megyénként az alábbi támogatást adja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Megye 
Támogatás 

Ft 
Megye 

Támogatás 

Ft 

Baranya 734 000 Komárom 569 000 

Bács 560 000 Nógrád 554 000 

Békés 585 000 Pest 569 000 

Borsod 613 000 Somogy 551 000 

Budapest 743 000 Szabolcs 737 000 

Csongrád 547 000 Szolnok 569 000 

Fejér 885 000 Tolna 596 000 

Győr 483 000 Vas 400 000 

Hajdú 400 000 Veszprém 675 000 

Heves 641 000 Zala 557 000 



6. napirendi pont: Nemzetközi versenyekkel kapcsolatos feladatok. 

Toponári Gábor ismerteti, hogy az ISF 2017-es úszó világbajnokságába is be lehet 

kapcsolódni az idei mezei futó versenyhez hasonlóan. Annyi különbséggel, hogy ezúttal 

ugyanazon a szálláshelyen kell lenni, ugyanazon költségeket kell befizetni, mint az ép 

iskoláknak, ezért nevezési díjat kell szedni a résztvevő iskoláktól. 

Toponári Gábor ismerteti, hogy a FODISZ szeretne saját nemzetközi versenyt szervezni a 

mellékelt tájékoztató alapján. A FYSA az Európai Ifjúsági Olimpiát követően, annak 

helyszínén, Győrben valósulna meg 2017 augusztusában. A sportrendezvényhez egy szakmai 

konferencia is kapcsolódik. 

Tóth László javasolja egy pontos cselekvési terv kidolgozását a megvalósítást illetően. 

Szabó László elfogadásra javasolja, hogy az elnökség támogassa az országos szövetség 

nemzetközi színtéren történő megjelenését. 

A FODISZ elnökségének 18/2016 (VIII.27.) sz. határozata: 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett támogatja az országos szövetség nemzetközi színtéren 

történő megjelenését az alábbiak szerint: 

A. ISF úszó világbajnokság – Megvalósítási tanulmány készítése 2016. október 15-ig.  

B. FYSA 2017 - Megbízza az ügyvezetést a program részletes kidolgozásával, a 

partnerekkel történő egyeztetések folytatására. Részletes, költségvetést és 

háttérdokumentumokat, előzetes megállapodásokat, támogatói szándéknyilatkozatokat 

tartalmazó projektterv összeállítását kéri 2016. október 15-ig. 

 

  



7. napirendi pont: Aktuális feladatok. 

A FODISZ elnökségének 19/2016 (VIII.27) sz. határozata: 

Szoboszlai Csaba alelnök, a Hajdu-Bihar megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége 

(HAFOSZÖV) titkára bejelentette, hogy a megyei szövetség a jövőben nem tudja ellátni 

vállalt feladatait, felfüggeszti működését és elindítja felszámolását. Ez a folyamat több évet 

is igénybe vehet, de ez alatt az időszak alatt sem fog feladatokat vállalni és végezni. A 

megyei sportszakmai feladatok ellátására a Hajdúdorog székhellyel rendelkező Teremtő 

Fény Kulturális és Sportegyesületet (Képviselő: Urgyán Tibor György) javasolja. 

Az elnökség tudomásul vette a bejelentést és a következő határozatot hozta 5 igen szavazat 

mellett: 

a. Kéri a HAFOSZÖV elnökségét, hogy a szövetség titkára által elmondottakat írásban is 

nyújtsa be a FODISZ elnökségének.  

b. A HAFOSZÖV 2016. évtől a FODISZ részéről nem részesülhet támogatásban. Az így 

megmaradt költségvetési összegből kerüljön rendezésre a Téglás DSE által szervezett 

tavaszi atlétikai és labdarúgó megyei versenyek költségtérítése. 

c. A FODISZ Elnöksége megbízza az ügyvezetést, vegye fel a kapcsolatot a Teremtő 

Fény Egyesülettel, egyeztessen a feladatellátásról. 

Toponári Gábor tájékoztatja az elnökséget a működési támogatások megyei tagszervezetek 

részére történő kifizetésének állapotát. 

A FODISZ elnökségének 20/2016 (VIII.27) sz. határozata: 

A FODISZ elnöksége 5 igen szavazat mellett elfogadja Toponári Gábor ügyvezető elnök 

megyei szövetségek működési támogatásának aktuális állapotáról szóló tájékoztatóját. 

Szabó László 11.56-kor berekeszti az elnökségi ülést. 

 

 

 

   

Tóth László sk Toponári Gábor sk Árva János sk 

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Budapest, 2016. augusztus 27. 


