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I. Az MDSZ, a diáksport a magyar sport 

rendszerében 1.

A közoktatás területén működő 

sportszakmai társadalmi szervezet, melynek 

tevékenysége a

– testnevelés, diáksport területére irányul

– ifjúsági és oktatáspolitikai feladatokat is megvalósít

Szervezettsége 90%-os, országos 
kiterjedésű

Átadott állami feladatokat lát el

Ernyő szervezet tagja, de maga is az

Testnevelők sajátos képviselete, 
összefogása



I. Az MDSZ, a diáksport a magyar sport 

rendszerében 2.

Sajátos rétegsport
– Az iskolarendszerre épül, azon belül valósul meg

– Iskolafokokhoz kapcsolódik

– Sajátos tanulmányi verseny is

– Tantervre épülő, tanévi rendszerességű programkínálat

– Hatékony kiválasztási csatorna,  színtér

Az utánpótlás nevelés partnere
– Széleskörű sportszakmai infrastruktúra

– Rendszerességet biztosító tanórai, tanórán kívüli 
időkeret

– Diákolimpia, mint felkészülési cél

– Országos szervezetrendszer

– Iskolai utánpótlásműhelyek



I. Az MDSZ, a diáksport a magyar sport 

rendszerében 3.

A diáksport foglalkoztatási rendszere
1. Diákolimpiai versenyrendszer, 

diákversenysport
6. kcs. 15 sportág, felmenő rendszerben

9 részben támogatott sportágban ugyanígy

Szakszövetségi diákolimpiák (névhasználat)

Egyéb országos versenyek

2. Diák-szabadidősport
Regionális területi események

Egyéb országos dzsemborik

Helyi DSB, DSE, DSK villámtornák, bajnokságok

3. Nemzetközi diáksport versenyek



II. Klebersbergi örökség a magyar 

diáksportban 1.

a)Hasonlóságok, azonosságok

– Sportkör-alakítási kötelezettség

– Országos szövetséghez tartozás 
kötelezettsége (KISOK), lehetősége (ISK, 
DSK)

– Országos kiterjedésű szervezeti felépítés

– Tagdíjfizetési kötelezettség



II. Klebersbergi örökség a magyar 

diáksportban 2.

– Hasonló célok
Ép testben ép lélek – egészséges életmód

Sportolási igény kielégítése – rendszeres sportolás 
megkedveltetése

Sportszerű foglalkoztatás, sportoktatás, „utánpótlás 
nevelés”

Versenyzés biztosítása

– Hasonló feladatok
Verseny- és foglalkoztatási rendszer kialakítása, 
működtetése

Iskolai, területi, országos versenyek szervezése

Tehetségek „beutalása” sportegyesületekbe

Tagok hazai és külföldi képviselete



II. Klebersbergi örökség a magyar 

diáksportban 3.

b)Különbözőségek, eltérések

– Irányítási, szervezeti struktúrákban,  
statútumokban

KISOSZ MDSZ
Irányítás, felügyelet VKM kettős
Szervezet jellege „állami” társadalmi szervezet
Tevékenység célközönsége középiskolák közoktatás
Tagdíj kötelező tilos (ISK-ban)
Felügyeleti, ellenőrzési jog teljes nincs
Tisztviselők (kp-i, területi) állami fizetett választott, társ-i munkás
ISK elnöke igazgató esetleg ig, vagy más

– Tevékenységrendszerében, programjaiban

– Iskolarendszer sajátosságai, a sport elterjedtsége miatt
– Történeti, társadalmi meghatározottság miatt



III. Ajánlások a diáksport hatékonyságának 

növelésére, megújítására 1.

Amiből kiindulunk:
– Több évtizedes tapasztalataink
– A Nemzeti Sportstratégia célkitűzései, feladatai
– Haladó Klebersbergi hagyományok, értékek

Területei, színterei:
1.Szervezeti, igazgatási, irányítási

– Egységes, számonkérhető, központilag biztosított 
megyei, térségi diáksport szervező

– Irányítási, felügyeleti, ellenőrzési jogosítvány az MDSZ-
nek

– Nagyobb feladat- és felelősségvállalás az 
oktatásirányítás részéről

– Az új irányítási rendszerben adekvát strukturális szint, 
szakmai önállóság, közvetlen képviselet az  MDSZ-nek

– Funkcionális együttműködés társszervekkel



III. Ajánlások a diáksport hatékonyságának 

növelésére, megújítására 2.

2.Foglalkoztatási és versenyrendszer

a)A diákolimpia, diákversenysport
Amatőr versenyek számát növeli
Beutazható távolságú versenyeket
X – Treme, rekreációs sportágakból versenyeket
„kevert” csapat-összetételű versenyek
Élményt, olimpiai hangulatot adó verseny rendezés
A diákolimpia legyen elismerve tanulmányi versenynek is

b)Diák-szabadidősport
Központi szervezésű turisztikai események bővítése
Nyári sporttáboroztatás
Nyitott kapuk délutánra, hétvégére

c)Nemzetközi diáksport
Az eddigi gyakorlat folytatása
Szomszédos országokkal sporttalálkozók



III. Ajánlások a diáksport hatékonyságának 

növelésére, megújítására 3.

Egyéb területek, szükségletek
– Tagdíjfizetési kötelezettség bevezetése ISK-ban, DSK-

ban is

– Területi DSB sportszervezők személyi juttatását állami 
támogatásból biztosítsuk

– Vissza kell állítani a kötött felhasználású diáksport célú 
normatívát

– Program bővítéshez többletforrások biztosítása 
szükséges

– Rendszeres önálló diák és felsőoktatási pályázati 
források létrehozása

– A diáksport az önkormányzatok minden szintjén legyen 
kötelező feladat

– Testnevelő , diáksport-barát jogszabályi környezet
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