
Jegyzőkönyv 
 

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

2013. augusztus 21-én megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) 

 

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

tárgyaló 

 

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

 

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

 

Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést, 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. 

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

jegyzőkönyvezetőnek.  

 

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

Gábor személyében, akik a megbízatást elfogadták. Az elnökségi tagok egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek Toponáry Gábort és Árva Jánost. 

 

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. Toponáry Gábor ügyvezető elnök 

módosításra javasolta a napirendet, és a 3. napirendi pontot (Szabadidősport együttműködési 

felhívás elfogadása) a soron következő elnökségi ülésen javasolja tárgyalni, tekintettel arra, 

hogy várhatóan még tud plusz forrást bevonni a szövetség szabadidősport feladatok ellátására, 

és amikor eldőlt, hogy ez mekkora összeg, akkor készüljön el a felhívás. Az elnökség 6 igen 

szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat. 

. 

 1. napirendi pont: 2013. évi diáksport versenynaptár és versenykiírások elfogadása 

 

Szabó László a kiküldött versenynaptárhoz és versenykiírásokhoz annyi kiegészítést fűzött, 

hogy szeptember 3-i határidővel kéri, hogy készüljön el a központi iroda munkatársai által 

egy 2-3 oldalas kommunikációs anyag/felhívás, amely a szövetség versenynaptárának alapján, 

igényes arculati elemek bevonásával tartalmazza az alábbi információkat: mennyi diákot 

mozgatunk meg, hány helyszínen, mekkora forrásból, milyen időpontokban. Ezen kívül 

szintén szeptember 3-i határidővel készüljön el egy kommunikációs terv is (egy szlogent 

hozzárendelve erre a tanévre), valamint kerüljön előkészítésre egy sajtótájékoztató, ahol a 

szövetség bemutatja a versenynaptárát. Erre a sajtótájékoztatóra hívjuk meg a társ országos 

fogyatékos sportszövetségeket, lehetőség szerint egy rendezvény (pl. Mozgásjavító Általános 

Iskolában) kísérőeseményeként szervezzük meg a sajtótájékoztatót, és hívjunk meg rá celeb 

és/vagy fogyatékos embert. 

 

 



A FODISZ elnökségének 20/2013 (VIII.21.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja a szövetség 2013/2014. évi diáksport 

versenynaptárát, valamint az egyes eseményekhez kapcsolódó versenykiírásokat a mellékelt 

táblázat és dokumentáció (1. számú melléklet) alapján, mely javaslatot az elnökség 

egyhangúlag elfogadott. 

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

 

2. napirendi pont: Diáksport versenyrendszer támogatási szempontjai 

 

Toponáry Gábor ügyvezető elnök felvázolta az előzetes egyeztetések alapján a központi iroda 

által elkészített támogatási szempontrendszert, amely tartalmazza a szövetség által a megyei 

tagszervezeteknek a diáksport versenyrendszer működtetéséhez javasolt támogatási 

összegeket. 

 

A FODISZ elnökségének 21/2013 (VIII.21.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja a 2013/2014. évi tanévhez kapcsolódó diáksport 

versenyrendszer támogatási szempontjait a mellékelt táblázat (2. számú melléklet) alapján, 

mely javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadott. 

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

3. napirendi pont: 2014. évi költségvetési terv 

Toponáry Gábor ügyvezető elnök beszámolt arról, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság tagozati 

koordinátora, Nagy József bekérte a szövetség 2014. évi költségvetés tervezetét, melyet a 

mellékelt táblázat (3. számú melléklet) alapján bemutatott az elnökség tagjainak. 

A FODISZ elnökségének 22/2013 (VIII.21.) sz. határozata: 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja a szövetség 2014. évi költségvetés-tervezetét a 

mellékelt táblázat (3. számú melléklet) alapján, mely javaslatot az elnökség egyhangúlag 

elfogadott. 

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

A.) Toponáry Gábor ügyvezető elnök beszámolt arról, hogy megújult központi irodája van a 

szövetségnek, új munkatárs Joó Attila irodavezető. Beszámolt továbbá arról, hogy a központi 

iroda infrastrukturális szempontból is megújult, új számítógépet vásároltunk, és a gépeket 

hálózatba kötöttük, valamint az iroda új iktatórendszere elindult. 

B.) Szabó László elnök elmondta, hogy Toponáry Gábor ügyvezető elnökkel és Dechert 

Áron fejlesztési igazgatóval az előző héten Szekeres Pál helyettes államtitkár úrnál jártak, és 

egyeztették, hogy a szövetség 5 millió forintos egyedi támogatást kap szabadidősport 

feladatok végzésére, valamint beszámolt arról, hogy a szövetség megkereste, és 



együttműködést kínál fel azon országos sportági szakszövetségnek, akik egyedi és kiemelt 

támogatást kaptak a kormányzattól. 

C.) Tóth László elnökségi tag a szövetség honlap - fejlesztési folyamatával kapcsolatban 

elmondta, hogy sikeres egyeztetéseket folytatott a honlapot fejlesztő céggel, és gőzerővel 

folyik a portál javítása, bővítése és fejlesztése. Javasolta, hogy a portálon jelenjen meg a 

szövetség vezetése, vezetősége, fényképpel, leírással. Ennek kapcsán Szabó László elnök 

kérte, hogy a soron következő elnökségi ülésre egy fotós jöjjön el, és készítsen képet az 

elnökségi tagokról, valamint a szövetség irodájának munkatársairól. Tóth László kérte, hogy 

a szövetség történetéről, céljairól, küldetéséről az iroda munkatársai küldjenek neki anyagot. 

Ezek után Tóth László bemutatta a honlap tervezett szerkezetét és felépítését, valamint a 

tervezett működési tervét. 

Szabó László elnök megköszönte a tájékoztatást, és kérte, hogy a megyéknek küldendő 

kommunikációs terv tartalmazza az üzenetet, hogy hetek múlva elindul a szövetség 

versenyzői és sportolói adatbázisa (VESPA) és informatikai rendszere, és hogy a 2013/2014-

es tanévben fog zajlani a rendszer bevezetése és tesztelése, az adatmodell jóváhagyó 

Toponáry Gábor ügyvezető elnök, és a rendszer indítása 2013. szeptember 20. 

Szabó László elnök kérte továbbá hogy készüljön terv arra vonatkozóan, hogy hogyan 

kommunikáljuk az új rendszerünket a megyék felé, a testnevelők felé, valamint a 

partnerszervezetek felé. 

 

 

Toponáry Gábor sk.     Árva János sk. 

                   jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Budapest, 2013. augusztus 21. 

 


