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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A Magyar
Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról” címmel a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.

...../2017. (.....) OGY határozat
A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról
Magyarország Országgyűlése - a sportolók és a parasportolók megbecsülése érdekében - felismerve
és tudva azt, hogy a sport és a parasport presztízsének emelését minden eszközzel segíteni kell,
valamint azért, hogy minél több diákot rendszeres testmozgásra ösztönözzön,
1. a Magyar Athletikai Club által Budapesten 1875-ben megrendezett első szabadtéri sportverseny
évfordulóját, május 6-át a Magyar Sport Napjává,
2. a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Club 1970-ben történt megalakulásának napját, február
22-ét a Magyar Parasport Napjává,
3. szeptember utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává
nyilvánítja.
4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Általános indokolás
Magyarország Országgyűlése ezzel a határozati javaslattal is ki kívánja fejezni a sportolók iránti
megbecsülését, valamint a sport presztízsének növelése melletti elkötelezettségét. Minden
honfitársunk számára egyértelművé kívánjuk tenni, hogy a sport életünkben betöltött szerepét
fontosnak tartjuk. Mindezek miatt a Magyar Athlétikai Club által 1875-ben Budapesten
megrendezett első szabadtéri sportversenynek is emléket állítva május 6-át a Magyar Sport
Napjává nyilvánítjuk.
Az 1970-es évekig fogyatékosként élni Magyarországon egyet jelentett a persona non grata
státusszal. Sok egyéni próbálkozást követően Fejes András, az első magyar paralimpiai érmes
(1972. Heidelberg, atlétika, bronzérem) és Tauber Zoltán, az első magyar paralimpiai aranyérmes
(1976. Torontó, asztalitenisz) sportoló közreműködésével a Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthon tanárai és diákjai 1970. február 22-én tartott közgyűlésen megalakították a
lábszáramputált kétszeres olimpiai bajnokról elnevezett sportklubot, a Mozgásgátoltak Halassy
Olivér SC-t. Az intézmény akkori igazgatója, Zsótér Pál, valamint Vámos Károlyné, dr. Benczur
Miklósné Bartos Judit és Hajdú Levente tanárok az iskola diákságát és az intézményen kívül
akkor már egyénileg sportoló mozgáskorlátozottakat is bevonták a fogyatékosok számára
létrehozott sportegyesület alapításába. A klub első sportágai az asztalitenisz, az íjászat, a sakk, az
ülőröplabda, majd az úszás, a teke és a kispályás labdarúgás voltak. Ezekben a szakosztályokban
kezdődött el a magyar fogyatékos sport fejlesztése. Az egyesület munkája alapozta meg a
jelenkor hazai parasportját, az alapítók munkásságának, elhivatottságának köszönhetően jutott el
számos sportoló a paralimpiai játékokra.
A Mozgásgátoltak Halassy Olivér SC megalapításának dátumával méltó módon tiszteleghetünk
az első magyar paralimpiai érem, az első magyar paralimpiai aranyérem, Halassy Olivér és a
fogyatékos sport iránt elkötelezett tanárok, edzők, sportolók és segítők előtt. Halassy Olivér
személye, a sportegyesület megalakulásának körülményei és céljai egyaránt alkalmasak arra,
hogy a teljes hazai fogyatékossport-társadalom magáénak érezhesse a napot.
A Magyar Diáksport Napjának országgyűlési határozati javaslatban történő elismerése azért is
kiemelten fontos kezdeményezés, mert a sport és az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos
életmód támogatása hasznos és megtérülő társadalmi befektetés. A testmozgást népszerűsítő,
iskolához kapcsolódó programok, mint amilyen a Magyar Diáksport Napja, képes támogatni a
jövőorientált gondolkodás kialakulását a gyermekekben és a tanulókban, így felhívni a figyelmet
arra, hogy a fizikai aktivitás rendkívüli előnyökkel jár az egész élet folyamán. A kedvező
népegészségügyi hatásokon túl – mint amilyen a szív- és érrendszeri megbetegedések, egyes
daganatos megbetegedések és a diabétesz kockázatának csökkenése, az egészségesebb izomzat,
csontrendszer és testösszetétel, valamint a mentális egészség fejlődése és a gondolkodási
folyamatokra gyakorolt pozitív hatás – az ülő életmód elleni küzdelem és a rendszeres
testmozgásra ösztönzés az egészséges munkaerő biztosításának is a feltétele a 21. században, így
az hozzájárul a gazdasági növekedéshez is.
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Éppen ezért lényeges, hogy Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok ne csupán
figyelemfelhívásnak, hanem a jövőbe történő befektetésnek is tekintsék azt, hogy a
gyermekekkel, tanulókkal, valamint − az iskolák és az ott dolgozó vezetők, pedagógusok
közreműködésével − a szülőkkel és a családokkal is megismertessük a mozgás örömét, és
figyelmüket ráirányítsuk a rendszeres testmozgás és a testnevelés fontosságára, és kialakítsuk
bennük az igényt erre. A Magyar Diáksport Napja egy, a Magyar Diáksport Szövetség által
2006-ban útnak indított kezdeményezés, melynek lényege, hogy évente legalább egy napon a
testmozgás mentén tematizálja a magyarországi iskolák tevékenységét, olyan tárgyköröket
feldolgozva, mint az önkéntesség, az alulról szerveződő sport, a társadalmi befogadás vagy
éppen az egészségfejlesztő testmozgás.
A program elismertségét mutatja, hogy a magyar példa mára szerte Európában követőkre talált,
és 2017-ben már 26 európai államban rendezték meg a Magyar Diáksport Napjára épülő Európai
Diáksport Napját (European School Sport Day®). Ennek keretében 2017-ben közel kétmillió
gyerek vett részt a regisztráló iskoláknak ajánlott, legalább 120 perces programban, amely így az
Európai Sporthét (European Week of Sport) egyik legjelentősebb eseménysorozatává vált. A
kezdeményezés hazai népszerűsítéséhez, továbbá a magyar iskolák csatlakozási hajlandóságának
fokozásához is hozzájárulhat az, ha az Országgyűlés kinyilvánítja elkötelezettségét a Magyar
Diáksport Napja, annak filozófiája és eszmeisége mellett.
A kezdeményezést többpárti egyeztetést követően, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar
Paralimpiai Bizottság és a Magyar Diáksport Szövetség egyetértésével, javaslataik
figyelembevételével, közösen nyújtják be az abban résztvevő frakciók a fentiek megvalósítása
érdekében.
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