
Jegyzőkönyv 
 

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

2014. október 22-én megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) 

 

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

emeleti ovális tárgyaló 

 

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

 

Szabó László, Toponáry Gábor, Tóth László, Árva János, Szoboszlai Csaba, Mihalcsik István 

 

Valamint részt vett az elnökségi ülésen Dechert Áron fejlesztési igazgató és Joó Attila 

jegyzőkönyvezető. 

 

Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 18.23-kor, ügyrendi megállapításokat tett, 

és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 7 

elnökségi tagból 6 elnökségi tag van jelen.  

 

Szabó László ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Dechert Áron fejlesztési igazgatót. 

Szavazásra tette fel, hogy az elnökség megválasztja-e Dechert Áront jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

A FODISZ elnökségének 23/2014 (X.22.) sz. határozata: 

 

Az elnökség 6 igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Dechert Áront 

jegyzőkönyvezetőnek.   

 

Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Toponári Gábor és 

Mihalcsik István személyében, akik a megbízatást elfogadták.  

 

A FODISZ elnökségének 24/2014 (X.22.) sz. határozata: 

 

Az elnökségi tagok egyhangúlag, 6 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Toponári Gábort és Mihalcsik Istvánt.  

 

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 25/2014 (X.22.) sz. határozata: 

 

Az elnökség 6 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat.  

 

  



1. napirendi pont: A Szoboszlai Csaba alelnök és Árva János, valamint Mihalcsik István 

elnökségi tagok által, az elnökség részére 2014. október 16-án küldött elektronikus 

levélben felvetett témák tárgyalása. 

 

1. Országos versenykiírás változásairól szóló tájékoztató 

 

A FODISZ elnökségének 26/2014 (X.22.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy a FODISZ országos versenykiírásainak 

elkészítése, a megyei versenykiírások összehangolása ezentúl a FODISZ Diáksport Bizottsága 

és annak elnökének feladata legyen. Az országos versenykiírásokat minden év június 30-ig el 

kell juttatnia a FODISZ Diáksport Bizottságának a FODISZ elnöksége részére, az 

elnökségnek pedig július 15-ig döntetnie kell a versenynaptár elfogadásáról. Ezt követően a 

FODISZ felületein publikálásra kell kerülniük és meg kell azokat küldeni a megyei 

szövetségeknek. A publikálás a FODISZ központi irodájának feladata. 

 

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

2. Diáksport szerződések státusza 

 

A FODISZ elnökségének 27/2014 (X.22.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy az ő utasítása alapján az ügyvezető elnök 

feladata legyen, hogy ez eddig lezajlott megyei versenyek kapcsán előkészített, de még ki 

nem küldött megbízási szerződéseket minden megyei szövetségnek (azon szövetségek 

számára is, akik a törvény által előírt szükséges dokumentációkat kétszeri, írásbeli felszólítás 

ellenére a mai napig nem küldték meg a szövetség központi irodája részére) küldje ki 

elektronikus formában 2014. október 24-ig, valamint a központi irodának minden segítséget 

meg kell adnia a megyei szövetségek részére a szükséges dokumentáció beküldése kapcsán. 

 

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A FODISZ elnökségének 28/2014 (X.22.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy az ő utasítása alapján az ügyvezető elnök 

feladata legyen, hogy a 2014/2015-ös tanév, 2014. november 1. és 2015. május 15. között 

megrendezendő TANAK területi diáksport versenyek finanszírozását biztosító támogatási 

szerződéseket a megyei szövetségek számára 2014. október 31-ig elektronikus úton küldje ki. 

 

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

  



3. A szabadidősport kapcsán kiírandó pályázat státusza 

 

A FODISZ elnökségének 29/2014 (X.22.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy az ő utasítása alapján a szövetség ügyvezető 

elnökének irányítása mellett a szövetség központi irodája készítse elő, és 2014. október 31-ig 

terjessze fel az elnökség elé a 2014. június 1. és 2015. március 31. között megrendezendő 

szabadidősport események támogatására kiírandó pályázati kiírást, valamint felkérik 

Szoboszlai Csaba alelnök urat, hogy módosítsa, aktualizálja a szabadidősport pályázat bírálati 

szempont rendszerét szintén 2014. október 31-ig. 

 

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

4. Tervezhetőség 

 

A témában elnökségi határozat nem született. 

 

5. Monitoring tevékenység 

 

A FODISZ elnökségének 30/2014 (X.22.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy a FODISZ versenyrendszerének monitoring 

feladatairól október 29-ig szülessen előterjesztés az elnökség részére. Ez tartalmazza a 

monitoring feladatokkal kapcsolatos tartalmi, adminisztratív és pénzügyi jellegű adatokat. A 

monitoring munka lebonyolításának módjáról az elnökség elektronikus szavazással dönt. 

 

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

6. Azonos arculatú érmek bevezetése a megyei diákolimpiai versenyeken. 

 

A FODISZ elnökségének 31/2014 (X.22.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy minden versenyen azonos érmeket adjanak a 

TANAK megyei diákolimpiai versenyeken a tagszervezetek. Az érmeket a FODISZ szerzi be 

és biztosítja a TANAK megyei diákolimpiai versenyekre a tagszervezetek számára. 

 

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

7. Működési és diáksport támogatás utalása 

 

A témában elnökségi határozat nem született. 

  



2. napirendi pont: Megyei diáksport támogatások elfogadása 

 

A 2014.09.06-i elnökségi ülésen az elnökség nem tudta minden tagszervezet részére 

megállapítani a diáksport támogatások mértékét a hiányzó dokumentumok miatt. A 

hiánypótlást követően a Fejér, Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Pest és Somogy megyei 

tagszervezetek esetében született döntés. Valamint a Heves és Szolnok megyei szövetség 

költségvetés módosítási kérelméről is döntés született. 

 

A FODISZ elnökségének 17/M/2014 (IX.6. – X.22.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja a beérkezett diáksport támogatási kérelmeket: 

- A Fejér megyei tagszervezet diáksport támogatási kérelmét az elnökség egyhangúlag 

elfogadta. 

- A Győr-Moson-Sopron megyei tagszervezet diáksport támogatási kérelmét az 

elnökség 5 igen szavazat mellett 1 ellenszavazattal elfogadta. 

- A Nógrád megyei tagszervezet diáksport támogatási kérelmét az elnökség 

egyhangúlag elfogadta. 

- A Pest megyei tagszervezet diáksport támogatási kérelmét az elnökség egyhangúlag 

elfogadta. 

- A Somogy megyei tagszervezet diáksport támogatási kérelmét az elnökség 1 igen 

szavazat mellett 5 ellenszavazattal nem fogadta el. 

- A Somogy megyei tagszervezet diáksport támogatási kérelmének 100.000 Ft-tal 

csökkentett módosítását az elnökség 5 igen szavazat mellett egy tartózkodással 

elfogadta. 

A FODISZ elnökségének 32/2014 (X.22.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja a beérkezett diáksport támogatási kérelmek 

módosításait: 

- A Heves megyei tagszervezet diáksport támogatási kérelmének módosítását az 

elnökség egyhangúlag elfogadta. 

- A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagszervezet diáksport támogatási kérelmének 

módosítását az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

  



3. napirendi pont: Egyebek 

Szoboszlai Csaba alelnök javasolja, hogy a támogatásokhoz szükséges, tagszervezetek által 

beküldendő nyilatkozatok formáját át kellene alakítani olyanokra, melyeket többek között a 

NEA-pályázatoknál használnak. Az elnökség ezt a témát a következő elnökségi ülésen 

tárgyalja. 

Szoboszlai Csaba javasolja, hogy még több segítséget kellene nyújtani a tagszervezetek 

részére a www.fodisz.hu weboldal és annak aloldalainak használatához, valamint Szoboszlai 

Csaba javasolja a szövetség SZMSZ-ét át kellene alakítani, hogy igazodjon az új 

alapszabályoz. Toponári Gábor ennek kapcsán jelzi az elnökség tagjainak, hogy a szövetség 

jogásza dolgozik a feladaton. 

A FODISZ elnökségének 33/2014 (X.22.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy az elnökségi ülésen történtekről a FODISZ 

központi irodája tájékoztassa a tagszervezeteket e-mail formájában 2014. október 27-ig. 

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

sk. sk. sk. 

Mihalcsik István Dechert Áron Toponári Gábor 

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Budapest, 2014. október 22. 

http://www.fodisz.hu/

