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A Diák- és Főiskolai-Egyetemi sportért felelős szakmai tagozat 
eddigi munkája  

 

A 2012. év elején bekövetkezett sporttörvényi változások következtében a Magyar Olimpiai 
Bizottságot vált az egész magyar sportélet vezető szereplőjévé. A MOB egyetlen, állami 
feladatokat ellátó civil szervezetként egységes irányítás alá rendelte a sport összes területét. A 
MOB a hatékony koordináció, illetve a szakmai döntéshozatal érdekében létrehozta 4 szakmai 
tagozatát, melyben kiemelkedő szerepet tölt be a Diák- és Főiskolai-Egyetemi sportért felelős 
szakmai tagozat. 

1) A tagozat alakuló ülését 2012. február 7-én tartotta. 

2) Második előkészítő megbeszélésre 2012. február 14-én került sor.  

A tagozatot érintő cél- és feladatterv összeállítása, a tagozat delegáltjainak 
véglegesítése és a tagozat vezetőjének megválasztása. A tagozatok hivatottak 
lefedni a területükön dolgozó szervezeteket. Ezért is a Diák- és Főiskolai-
Egyetemi sportért felelős szakmai tagozat igyekezett valamennyi, a 
közoktatásban jelen lévő társadalmi, civil szervezetet megkeresni és felkérni a 
tagozatban való közös munkára. Az felkért elnök képviselik a szervezetek 
érdekeit a MOB elnökségében és feladatuk lesz megvívni a harcot az egész 
terület nagyobb elismerésére és a szükséges nagyobb forrásokért. Az 
utánpótlás-nevelés csak részben része a tagozatnak, de szakértőit meghív a 
közös munkára. Helye van ebben a tagozatban a közoktatás típusú 
sportiskoláknak, a felekezeti iskoláknak, a szakképző iskolák 
versenyrendszerét működtető szövetségének is. A tagozat igyekszik az 
üléseken, saját szervezetén belül a különböző kérdéseket megvitatni, és 
azokban egyezségre jutni, kifelé pedig egységet mutatni. Cél, hogy minél 
alaposabban megismerjék a szervezetek egymás munkáját és egységesen 
képviseljék a tagozaton belül meghozott stratégiát és döntéseket. Minden 
szervezet célja azonos: egészséges ifjúságot nevelni!  

A tagozat megegyezik a tagok számáról: 
 Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség 4 főt, benne a tagozat 

vezetőjeként Tóth Miklóst delegálja; 
 a Magyar Diáksport Szövetség 4 főt, benne a közoktatási típusú 

sportiskolák 1 delegáltját; 
 a felekezeti iskolák szövetségei 1 főt delegál, 
 a Sportiskolák Országos Szövetsége 1 főt delegál a MOB diák- és 

főiskolai-egyetemi tagozatába.  
Az MTTOE és a SOTE Sporttudományi Kar képviselője tanácskozási joggal 
vesz részt a tagozat munkájában. A Szakszervezetek Országos Diáksport 
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Egyesülete, a Református Iskolák Diáksport Szövetsége, a Nemzeti Sport 
Intézet képviselője ugyancsak tanácskozási joggal tagja a tagozatnak. A 
Közoktatási típusú sportiskolák részéről elektronikus úton történt a delegált 
személy megküldése. Az intézményvezetők többsége Kis Mihályra, a Grosics 
Gyula Sport Általános Iskola igazgatójára tette le voksát. Így javasolja az 
MDSZ kontingensén belül Kis Mihály jelölését támogatni. 

 
 
Szavazati joggal rendelkeznek: 

Dr. Tóth Miklós (elnök) 

Skultéty Tamás (alelnök, MEFS) 

Dr. Székely Mózes (főtitkár, MEFS) 

Dr. Freyer  Tamás (alelnök, MEFS) 

Dr. Kiss Ádám (elnök, MEFS) 

Deák György (tiszteletbeli elnök, MDSZ) 

Daragó Lászlóné (alelnök, MDSZ) 

Szlatényi György (főtitkár, MDSZ) 

Kovács Géza (elnök, SIOSZ) 

Magó Gábor Gyula (főtitkár, KIDS) 

 

Tanácskozási joggal: 

Szalma László (dékánhelyettes, SE-TSK) 

Varga András (alelnök, MTTOE) 

Kutassy György (SZODSE) 

Lehmann László (MOB-NSI) 

Balássy László (elnök, RIDISZ) 

Kis Mihály (közoktatási sportiskolák képviseletében,  

a. Grosics Gyula Újbudai Közoktatási típusú Sportiskola) 

 

Állandó meghívottként: 

 Molnár Zoltán (állandó meghívott, MOB főtitkár) 
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MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  
 

DDiiáákk--  ééss  ffőőiisskkoollaaii--  eeggyyeetteemmii  ssppoorrttéérrtt  ffeelleellőőss  ttaaggoozzaatt::  
 

TTóótthh  MMiikkllóóss    

MTTOE: 

Varga 
András 

Grosics 
Gyula 
Sport 

Általános 
Iskola: 

 

Kis Mihály 

 

MOB-
NSI: 

Lehmann 
László 

 

SZODSE: 

Kutassy 
György 

SE-TSK: 

Szalma 
László 

RIDISZ: 

Balássy 
László 

SSIIOOSSZZ::  
 

Kovács Géza 

KKIIDDSS::  
 

Magó Gábor 

MMEEFFSS::  
Dr. Székely Mózes 

Skultéty Tamás 

MMDDSSZZ::  
Szlatényi György 

Deák György 

Szavazati joggal 
rendelkező tagok 

 

Tanácskozási joggal 
rendelkező tagok 
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3) A harmadik tagozati ülésre 2012. március 13-án került sor (kedd, 9 óra). 

A tagozat kialakítja ügyrendjét és megtárgyalja a 2012. évi költségvetését. ( 1. és 2. számú 
melléklet) A 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban leglényegesebb tudnivaló, hogy a 2011. 
és 2012. évi főszámok megegyeznek. A főszám jelentős módosítására a költségvetés nem ad 
lehetőséget, ugyanakkor az egyes költségtételek között módosítás elképzelhető.  
 
A Tagozat egységesen úgy döntött, hogy általában az elnökségi ülések előtt 10 nappal, mindig 
keddi napon 9 órakor fog ülésezni. Amennyiben a tervezett elnökségi ülés napirendi 
pontjaihoz a Tagozat véleményét elektronikus úton is ki lehet alakítani, akkor ezt a megoldást 
fogja választani a Tagozat. Mivel a tagozati ülések nyíltak, a MOB bármely tagjának jelenléte 
várható a tagozati ülésen. Ugyanakkor a tagozat úgy döntött, hogy ezt a lehetőséget nem 
használja ki, de természetesen minden MOB tagot szívesen lát. 
 
 
Az ülésen szóba került a plusz források kérdése: a tagozatok közötti együttműködés 
lehetőséget kínál (pl. a szabadidősportért felelős tagozat munkájába való bekapcsolódásra) 
olyan formában, hogy az ott fellelhető forrásokat közös programok keretében használjuk fel. 
A Tagozat tagjai egyetértettek abban, hogy erről informális tárgyalások induljanak. 
 

 
4)  A negyedik tagozati ülésre 2012. május 8-án került sor (kedd, 9 óra). 

A tagozat a következő napirendi pontokat tárgyalta: 
 

Napirendi pontok: 
 
1. Előző ülés emlékeztetője. 
2. A tagozat ügyrendje /Előterjesztő Tóth Miklós/  
3.Tájékoztató a MOB előző elnökségi üléséről /Előterjesztő Tóth Miklós/ 
4. A sportszakember képzés fejkvótájának megemelése /Előterjesztő Tóth 
Miklós/ 
5. A Magyar Diáksport Szövetség által rendezett diákolimpiai versenyek, 
bajnokságok felvétele az Országos Tanulmányi Versenyek közé , mint a 
testnevelés tantárgy tanulmányi versenye. /Előterjesztő Szlatényi György/ 
6. A Magyar Diáksport Szövetség által rendezett diákolimpiai versenyeken, 
bajnokságokon elért 1-3. helyezettek kapják meg a többletpontokat a 
felsőoktatási intézményekbe való felvételi során./Előterjesztő Szlatényi 
György/ 
7. A diákolimpia területi szintű rendezvényeire szülessen felmérés majd a 
későbbiekben keret megállapodás a felsőoktatási intézmények, megyei 
intézményellátó hivatalok és az MDSZ között a létesítmények biztosítására és 
optimális kihasználására./Szlatényi György/ 
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8. A felekezeti és szakszervezeti diáksport rendezvények 2012. évi 
rendezvényei és azok támogatási lehetőségei.  / Magó Gábor, Balássy László, 
Kutassy György/ 
 
9. Tájékoztató a MEFS elnökségi üléséről /Székely Mózes/ 
10. Javaslat a 2013. évi költségvetési tárgyalások megkezdésére /Székely 
Mózes, Tóth Miklós/ 

 
A tagozat üléseinek fontosabb döntéseit elkezdi határozatba foglalni. A határozatok 
jegyzéke a következő: 
 
H.1/2012 
Egyhangú szavazás után az ügyrend 4. §-a kiegészül a Tagozat tagjainak utazási, 
valamint a felmerülő költségek elszámolásának lehetőségével. 
 
H.2/2012 
A jelen lévők egyhangú szavazattal elfogadták, hogy nem neveznek ki alelnököt, az 
Elnök hiányzása esetén kijelölt tag látja el a helyettesítő feladatokat. 

H.3/2012 
Egyhangú szavazással a jelenlévők elfogadták a javaslatot az ügyrend 5. §-a a 
következőkkel változik: 
- évente legalább 4 alkalommal ülést tart a Tagozat 
- a Tagozat létszáma 10 fő. A tanácskozási joggal meghívottak köréről és 

személyéről a Tagozat tagjai döntenek. 
 

H.4/2012 
Egyhangú határozattal a jelenlévők egyetértettek azzal a kezdeményezéssel, hogy a 
felsőoktatásban a fejkvóta megemelése a művészeti képzés szintjére kerüljön. 

 
H.5/2012 
Az ülésen jelen lévők egyhangú szavazattal egyetértettek azzal a kezdeményezéssel, 
hogy a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett diákolimpiai versenyek, 
bajnokságok bekerüljenek az Országos Tanulmányi Versenyek körébe, mint a 
testnevelés tantárgy tanulmányi versenye. 
 
H.6/2012 
A jelenlévők egyhangúan egyetértettek a javaslattal, amely szerint közös 
műhelymunka keretében kerül kidolgozásra az 5. és 6. napirendi pontban szereplő 
felvetés, valamint az, hogy minden felsőoktatási intézmény felvételi pontjaiba 
számítsanak bele ezek a komoly teljesítményre épülő többletpontok. 

 
5) Az ötödik tagozati ülésre 2012. május 22-én került sor (kedd, 9 óra). 
A legfontosabb kérdések tekintetében hozott határozatok jegyzéke 

 
H/7/2012 
Tóth Miklós megállapítja a Tagozat határozatképes. 
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H.8/2012 
Szavazás után megállapítja, hogy az előre kiküldött napirendi pontokat a két kiegészítő 
napirendi ponttal a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.  
 
H/9/2012 
Szavazás után megállapítja, hogy a Tagozat előző (2012. május 08.-i) ülésének 
jegyzőkönyvét a jelen lévők egyhangúlag elfogadták. 
 
H/10/2012 
A jelen lévők a javaslatot egyöntetű szavazattal elfogadják. Ennek értelmében 
szeptember első tagozati ülésén az egyetemi utánpótlás létrehozása, korhatára 
megtárgyalásra kerül. 
 
H/11/2012 
A Tagozat jelen levő tagjai egyöntetűen támogatják a Magyar Diáksport Szövetség 
előleg kérelmét, amely a diákolimpiai országos döntők 2011/12-es tanévi 
befejezéséhez szükséges. 
 
H/12/2012 
A javaslatot egyhangú szavazattal a Tagozat jelen levő tagjai elfogadták. 
Ennek értelmében a MOB főtitkára a Tagozat ülésének állandó meghívott tagja. 
 
H/13/2012 
A jelen levők egyöntetű igen szavazattal megerősítették Kiss Mihály úr személyét a 
Tagozat munkájában. 
 
H/14/2012 
A Jelen lévők egyhangú szavazattal elfogadják és megerősítik a Tagozat jelenlegi 
Tagozati tagok és meghívottak személyét 
 

6) A hatodik tagozati ülésre 2012. október 2-án került sor (kedd, 9 óra). 
A tagozat a következő napirendi pontokat tárgyalta:  

 Területi sportirányítás életben tartása érdekében tett MOB intézkedések. Ezzel 
kapcsolatos jövőbeni feladatok.(előterjesztő: Daragó Lászlóné) 
 A közoktatásban működő felekezeti és szakszervezeti diáksport szervezetek 
programjainak és ehhez kapcsolódó működési kiadásainak 2013.évi tagozati 
támogatása a mellékelt feladat-, és költségterv alapján. (előterjesztő: Szlatényi 
György) 
 A tagozat álláspontja, stratégiája a 2012. évi TAO megtakarítások diák, 
főiskolai és egyetemi sport területre történő átáramoltatásáról és a TAO jövőbeni 
kiterjesztésének lehetőségéről a diáksport területére; egyetemi utánpótlás 
létrehozása, korhatár megtárgyalása. (előterjesztők: Szlatényi György, Székely 
Mózes) 
 Tájékoztató a Magyar Diáksport Napja diák szabadidős rendezvényekről, 
valamint az MDSZ 25 éves Jubileumi ülésének előkészületeiről. (előterjesztő: 
Szlatényi György) 
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 A  Samsung magyarországi vállalata  által meghirdetett "Smart Sport a 
gyermekekért" jótékonysági akció eredményének ismertetése. (előterjesztő: 
Molnár Zoltán) 
 Tájékoztató a Hajós Alfréd tervről. (előterjesztő: Székely Mózes) 
 Tájékoztató a tagozat működési költségeinek 2013. évi tervezéséről, illetve 
2013-as évre szóló költségtervezet megtárgyalása. (előterjesztő: Tóth Miklós) 
 A tagozat 2012. évi II. félévének ülés- és munkatervének megtárgyalása. 
(előterjesztő: Tóth Miklós) 

 
A legfontosabb kérdések tekintetében hozott határozatok jegyzéke: 
 

H/1/2012 
Szavazás után a jelenlévők elfogadják, hogy az előre elektronikus úton 
megküldött pontok egy kiegészítő napirendi ponttal bővüljenek. 
 
H/2/2012 
A Tagozat jelen lévő egyhangúlag elfogadják, hogy Györfi János jelen 
értekezlettől kezdve a tagozati ülések állandó meghívottja lesz. 
 
H/3/2012 
A tagozat tagjai kérik, hogy a MOB Elnökség határozatban tegyen arra ígéretet, 
hogy intézkedni fog a területi sportirányítás biztosításának ügyében. 
 
H/3/2012 
A jelen lévő tagok egyöntetűen támogatják a közoktatásban működő felekezeti és 
szakszervezeti diáksport szervezetek költségvetési igényének plusz költségként 
történő megjelenését a tagozat költségvetési igényén belül. 
 
H/4/2012 
A tagozati tagok támogatják a TAO-s sportágakon belüli korhatár emelését. 
 
H/5/2012 
Tóth Miklós: összefoglalja az elhangzottakat: 

• A korábban működéssel és tudományos tevékenységgel kapcsolatban 
említett százalékos felosztást a MOB teljes költségvetésének terhére kellene 
megvalósítani; 
• az MDSZ számára megígért jövő évi 90 milliós támogatás a legégetőbb 
feladat jelen helyzetben; 
• a tagozat működési költségének megigénylése, mert az jár ennek a 
tagozatnak is. 
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1. számú melléklet 
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 

DIÁK- ÉS FŐISKOLAI-EGYETEMI SPORTÉRT FELELŐS SZAKMAI TAGOZATÁNAK 

 

ÜGYRENDJE 

 

Elfogadta a Tagozat a …/2012. számú határozatával 

1.§  
Az ügyrend tárgya és célja 

 
A diák- és főiskolai-egyetemi sportért felelős szakmai tagozat (a továbbiakban: a „Tagozat”) szervezetére és 
működésére vonatkozó szabályok megállapítása annak érdekében, hogy a Tagozatban képviselettel rendelkező 
diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetségek és sportszervezetek egységes állásponttal végezhessék 
munkájukat érdekeik minél magasabb szintű érvényesítése céljából. 
 

2.§   
A Tagozat feladatai 

 
A Tagozat a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: a „MOB”) szervezeti keretein belül: 
 

(i) Megállapítja a szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat és megválasztja és visszahívja 
tisztségviselőit, a szakmai tagozat elnökét, akit a MOB alelnökének jelöl; 

(ii) elkészíti saját munkatervét; 
(iii) meghatározza stratégiai irányvonalait; 
(iv) javaslatot tesz a MOB Elnöksége részére a tevékenységének támogatására szolgáló állami 

sportcélú támogatás felhasználására; 
(v) közreműködik az állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási feladatok 

előkészítésében; 
(vi) meghatározza a MOB Közgyűlésében való képviseletének szabályait; 
(vii) véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol a szakmai területeit érintő ügyekben; 
(viii) egyetértési jogot gyakorol a szakmai területére készített sportstratégiával kapcsolatban; 
(ix) biztosítja a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetségek és sportszervezetek közötti szakmai 

feladatok összehangolt ellátását; 
(x) megszervezi a diák- és főiskolai-egyetemi sport kiemelkedő sporteseményein való magyar 

részvételt és az arra való felkészülést. 
 
3.§   

A Tagozat tagjai 
 

A MOB Közgyűlésébe legfeljebb 10 fő MOB-tag jelölésére jogosultak a magyar bíróság által jogerősen 
nyilvántartásba vett egyetemi, diák és iskolai sportszervezetek magyarországi tagszervezetei (diák- és 
főiskolai-egyetemi sportért felelős szakmai tagozat). 
A Tagozat tagjainak megbízatása a Tagozat általi visszahívásig vagy tisztségükről történő lemondásukig szól. 
 
 

4.§   
A Tagozat működése 
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A Tagozat tevékenységét a Tagozat önállóan szervezi és irányítja. A Tagozat ügyeiben a Tagozat tagjai a 
MOB alapszabálya szerint saját hatáskörben döntenek. 
 

5.§   
A Tagozati ülés, döntéshozatal 

 
A Tagozat legfőbb szerve a Tagozati ülés, amely a Tagozat tagjainak összességéből áll. A Tagozati ülést 
szükség szerint, de legalább évente egyszer a Tagozat elnöke hívja össze.  
 
Rendkívüli Tagozati ülést kell összehívni, ha a tagok 1/3-a - az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri. A 
rendkívüli Tagozati ülést az összehívás napjától számítva tizenöt napon belül meg kell tartani.  

 
A Tagozati ülés időpontját a Tagozat elnöke legalább egy hónappal korábban megállapítja és annak 
helyéről, idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a Tagozat tagjait írásban értesíti. 
A Tagozati ülésen minden Tagozati tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem ruházható át.  
 
A Tagozati ülés határozatképes, ha azon a Tagozat tagjainak több mint fele jelen van. Ha a Tagozati ülés 
nem határozatképes, akkor el kell halasztani, és 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az 
ismételten összehívott Tagozati ülés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelent Tagozati tagok 
számára tekintet nélkül határozatképes.  
 
A Tagozat tagja akadályoztatás esetére állandó írásbeli meghatalmazással – tanácskozási joggal 
helyettesítő személyt jelölhet meg. A Tagozat elnöke indokolt esetben az ülésre külső személyt (érintett, 
szakértő) is meghívhat. 
 
A Tagozati ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Tagozati elnök 
szavazata dönt. 
 
A Tagozati ülésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyv vezetője, a Tagozat 
elnöke és egy tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek az ülés időpontjától számított 10 napon belüli 
elkészítéséről, a tagozat valamennyi tagja illetve a MOB részére történő megküldéséről a 
jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott tag gondoskodik. A MOB főtitkárát, vagy az általa delegált 
helyettesítő személyt kötelezően meg kell hívni a tagozati ülésekre. 
 
A Tagozat – az elnök vagy helyettese kezdeményezése alapján – jogosult írásban (telefaxon vagy e-mail-
en) ülés tartása nélkül is érvényes határozatot hozni. Ebben az esetben a határozati javaslatot és az arra 
vonatkozó írásos előterjesztést a Tagozat tagjainak meg kell küldeni, akik kötelesek szavazataikat a 
kézhezvétel napját követő naptól számított legfeljebb 3. napon az előterjesztésben meghatározott 
elérhetőségre eljuttatni. Amennyiben az érintett tag határidőben nem adja le szavazatát, úgy kell tekinteni, 
hogy a határozathozatalban nem vett részt.   

 
6.§  

 
A Tagozat tisztségviselőinek feladata és hatásköre 

 
A Tagozat Elnöke: 
 
A Tagozat tagjai maguk közül választják meg és jelölik a MOB Alelnökévé, a MOB Alelnökének pedig a 
MOB Közgyűlése választja. 
 
1.) MOB Alelnöki feladatok: 
 
a) a MOB Elnök megbízása alapján helyettesítik a MOB Elnököt; 
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b) a MOB Elnök megbízása alapján szervezik és irányítják a MOB egyes szakterületeinek tevékenységét; 
és 

c) a MOB Elnök megbízása alapján részt vesznek a MOB gazdasági, pénzügyi, marketing, tudományos, 
sportszakmai, doppingellenes és területi munkájának tevékenységében. 

 
2.) Tagozati Elnöki feladatok: 

 
a) segíti a Tagozat tagszervezeteinek munkáját, kapcsolatot tart a tagszervezetek elnökeivel, 

valamint a Tagozatot támogató jogi- és magánszemélyekkel, sportszakmai körökkel; 
b) javaslatot tesz a tagozat éves munkaprogramjára és üléstervére; 
c) összehívja és vezeti a Tagozati üléseket, aláírja a jegyzőkönyvet és a kiadásra kerülő 

határozatokat; 
d) ellenőrzi a Tagozati ülés határozatainak végrehajtását; és 
e) irányítja, ellenőrzi és felügyeli a Tagozat működését. 

 
A Tagozat Elnökét akadályoztatás esetén - a MOB Alelnöki feladatai ellátásának kivételével – az általa 
megjelölt Alelnök helyettesíti. 
 
 
 

7.§   
Záró rendelkezések 

 
A jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdések tekintetében a MOB mindenkor hatályos Alapszabálya, a 
Sporttörvény és egyéb sporttal kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok és a Polgári törvénykönyv 
rendelkezései irányadóak. 

 
 

Határozatok 
 

H. 1/2012 
Az ügyrend 4. §-a kiegészül a Tagozat tagjainak utazási, valamint a felmerülő költségek elszámolásának 
lehetőségével. 
 
H. 2/2012 
Egyhangú szavazás után a jelen lévők elfogadták, hogy nem neveznek ki alelnököt, az Elnök hiányzása esetén 
kijelölt tag látja el a helyettesítő feladatokat. 
 
H. 3/2012 
Az ügyrend 5. §-a következők szerint változik: 

 évente legalább 4 alkalommal ülésezik a Tagozat 
 a Tagozat létszáma 10 fő marad. A tanácskozási joggal meghívottak köréről és személyéről a 

Tagozat tagjai döntenek. 
 

H. 4/2012 
Egyhangú határozattal a jelenlévők egyetértettek azzal a kezdeményezéssel, hogy a Felsőoktatásban a fejkvóta 
megemelése a művészeti képzés szintjére emelkedjen. 
 
H. 5/2012 
Az ülésen jelen lévők egyhangú szavazattal egyetértettek azzal, hogy a Magyar Diáksport Szövetség által 
rendezett diákolimpiai versenyek, bajnokságok bekerüljenek az Országos Tanulmányi Versenyek körébe, mint 
a testnevelés tantárgy tanulmányi versenye. 
 
H. 6/2012 
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A jelenlévők egyhangúan egyetértettek azzal a javaslattal, miszerint közös műhelymunka keretében kerül 
kidolgozásra az 5. és 6. napirendi pontban szereplő feltevés, valamint az, hogy minden felsőoktatási intézmény 
felvételi pontjaiba számítsanak be a komoly teljesítményre épülő többletpontok. 
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2. számú melléklet 
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