
Jegyzőkönyv 
 

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

2013. június 5-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 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. Az elnökség 7 igen szavazat mellett 

szavazta meg a tervezett napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy az „egyebek” 

napirendi ponthoz lesz javaslata Tóth László, Szabó László és Toponáry Gábor elnökségi 

tagoknak. 

 

Az elfogadott napirendi pontok:  

 

1. A Szövetség szervezeti és működési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása; 

2. A zánkai országos diákolimpia beszámolója és elfogadása; 

3. Elnökségi ülésterv elfogadása; 

4. Egyebek 

. 

1. napirendi pont: A Szövetség szervezeti és működési szabályzatának (a továbbiakban: 

SZMSZ) megtárgyalása és elfogadása; 

 

Szabó László elmondta, hogy két SZMSZ tervezet került az elnökség elé az elmúlt napokban, 

az egyiket Tóth László elnökségi tag, a másikat pedig Toponáry Gábor és Dechert Áron 

készítette, és a két tervezetben szereplő tartalmak alapján javasolja tárgyalni a végleges 

SZMSZ-t. Megköszönte Tóth László, Toponáry Gábor és Dechert Áron munkáját, majd pedig 

az SZMSZ előterjesztőjeként javasolta, hogy pontról pontra vegyék végig az egyes 

fejezeteket. Elmondta továbbá, hogy a Tóth László által javasolt pontokkal szinte teljes 



mértékben egyetért, egyet kivéve, amely korlátozná őt elnökként abban, hogy milyen 

hatáskörben képviselheti a Szövetséget közoktatással összefüggő tárgyalásokon. 

 

Az elnökségi tagok pontról pontra tárgyalták az SZMSZ tervezet, majd pedig az alábbi 

határozat alapján elfogadták a jelen jegyzőkönyv mellékleteként szolgáló verziót. 

 

A FODISZ elnökségének 17/2013(VI.06.) sz. határozata: 

A FODISZ elnöksége megtárgyalta a Szövetség SZMSZ-tervezetét, majd pedig elfogadta a 

2013. 06.05-én tartott elnökségi ülésén az elnökségi ülés jegyzőkönyvének mellékleteként 

szolgáló SZMSZ-t. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

2. napirendi pont: A zánkai országos diákolimpia beszámolója 

 

Toponáry Gábor bemutatta azt a prezentációt, amelyet a központi iroda készített az elnökség 

számára, és amelyben bemutatásra kerültek a szövetség által rendezett zánkai esemény 

kapcsán az alábbi információk: 

- az esemény előtti sajtómegjelenések, a szövetség sikeres sajtótájékoztatója; 

- az esemény sportszakmai és rendezvényszervezési tapasztalatai, tényadatai; 

- az esemény teljes körű kommunikációja, média megjelenései. 

 

A bemutatóban szereplő beszámoló után Mihalcsik István jelezte, hogy voltak visszajelzések 

testnevelő tanárok részéről, miszerint a szállásuk nem minden esetben volt minőségileg 

kielégítő, valamint jelezte, hogy a jövőben nem javasolja, hogy a szombati napon kerüljön 

megrendezésre a záró buli, lévén akkor már többen hazamennek. Mihalcsik István és Árva 

János megemlítette továbbá, hogy nem volt szerencsés, miszerint nem volt nyitva közért és 

bolt a a sportkomplexum területén, mert sok gyerek készült arra, hogy vásároljon az esemény 

ideje alatt. Szabó László és Toponáry Gábor megköszönte a visszajelzéseket, és ígérték, hogy 

a jövő évi rendezvény kapcsán felhasználják a tapasztalatokat. A beszámoló és visszajelzések 

után Szabó László szavazásra bocsátotta a zánkai rendezvény beszámolóját. A beszámolót 7 

igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett az elnökség egyhangúlag elfogadta, külön 

határozat nem született. 

 

3. napirendi pont: Elnökségi ülésterv 

Az elnökségi ülésterv tárgyalására idő hiányában nem került sor. 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

Az elnökségi ülésterv tárgyalására idő hiányában nem került sor. 

 

 

Szabó László megköszönte a részvételt és konstruktív munkát, valamint javasolta, hogy 

tekintettel a 3. napirendi pont elmaradására, valamint, hogy a 4. napirendi pont Egyebek 

kapcsán több elnökségi tag jelezte, hogy volna tárgyalandó témája, így 2013. június 12-én az 

elnökség újra ülésezzen, és az elmaradt napirendi pontokat tárgyalja. 

 

 



 

Szabó László    sk.            Tóth László sk. 

                   jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Budapest, 2013. június 5. 

 


