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A Magyar Diáksport Szövetség a teljes körű iskolai sport tehetséggondozás, a sporttevékenységek
és sportágak népszerűsítése, valamint a tanulók egészséges életmódra nevelése céljával hirdeti meg
évről évre – a 2017/2018. tanévben immáron 31. alkalommal - az ország valamennyi általános és
középiskolájában a Diákolimpiát.

A Diákolimpia® tehetséggondozó és versenyrendszerében minden olyan tanuló jogosult részt venni,
aki az adott tanévben bármely magyarországi köznevelési intézménybe beiratkozott, így a
jogosultak száma évről-évre, rendszeresen mintegy 1,2 millió gyermek.

A 2016/2017. tanévtől az MDSZ az oktatásért felelős miniszterrel közösen hirdeti meg az iskolai
sport egyetlen országos tanulmányi versenyét.

A Diákolimpián® az országos döntőkön elért 1–3. helyezések felvételi többletpontok megszerzésére
jogosítanak a felsőoktatási felvételi eljárásban.

Diákolimpia®



A versenyek felmenő rendszerben zajlanak, azaz az iskolai, körzeti, kerületi bajnokok megyei elődöntőkön,

döntőkön mérik össze tudásukat, ahonnan a legjobbak az országos elődöntőkbe, döntőkbe jutnak.

A 6-20 éves általános és középiskolások számára 13 sportágban (asztalitenisz, atlétika, duatlon, floorball,

futsal, grundbirkózás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, strandkézilabda, torna, úszás), valamint a

Játékos sportverseny, Kis iskolák sportversenye, Dr. Mező Ferenc – Szellemi Diákolimpia során nemenként,

hat korcsoportban talál gazdára a tanév „Diákolimpia® Bajnoka” cím.

Kiemelt, megkülönböztetett jelentősége van a Diákolimpia® tehetséggondozó és versenyrendszerében a

Kis iskolák sportversenye – A sportoló nemzedékért elnevezésű versenysorozatnak, amely az idei tanévben

az Új Nemzedék Központtal való együttműködés keretében újul meg.

Az MDSZ a Magyar Olimpiai Akadémiával közösen szervezi továbbá a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpiát,

ahol az általános és középiskolás tanulók hazai és a nemzetközi olimpiatörténeti kérdésekben adhatnak

számot felkészültségükről.

Diákolimpia®



Pályázat neve: A Nemzeti Tehetség Program, valamint a legkiválóbb tehetséggondozó személyek, 
programok, közösségek, és az esélyegyenlőséget célzó tehetséggondozó programok bemutatása a 
kulturális, sport, képzőművészeti rendezvényeken és a médiában támogatására

Projekt neve: Diákolimpia tehetséggondozó program arculatának kialakítása, megismertetése 
tárgyában

Azonosító száma: NTP-TPB-MPA-12-02

Elnyert támogatás: 10 000 000 HUF

Eredmények:

Diákolimpia® arculat tervezése, kisarculat és arculati útmutató elkészítése

Megvalósított projektek 2013



Eredmények:

• Tájékoztató kiadvány elkészítése testnevelők és intézményvezetők

részére (Versenykiírás)

• Tájékoztató brosúra elkészítése a rendezvényeket szervező

MDSZ megyei tagszervezetek részére az arculat alkalmazásáról és

az egységes versenyprotokollról

• Kommunikációs eszközök: Diákolimpia® zászló, Diákolimpia® molinó, Diákolimpia® plakát, Diákolimpia® 
matrica

• Szponzori bemutató csomag a lehetséges 
támogatók részére

• Diákolimpia® évnyitó szakmai konferencia
• Facebook kampány
• PR kampány

Megvalósított projektek 2013



Társadalmi célú reklámfilm gyártása és sugárzása (TCR)

Megvalósított projektek 2013



Megvalósított projektek 2013

Pályázat neve: Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása

Projekt neve: A Diákolimpia tehetséggondozó és versenyrendszerének támogatása 
tárgyában

Azonosító száma: NTP-SV-M-13-001

Elnyert támogatás: 55 000 000 HUF

Eredmények:

• Megyei Diákolimpia® versenyek megrendezése

• Számítástechnikai eszközök biztosítása a megyei Diákolimpia® versenyek szervezői 
részére (netbook, nyomtató, monitor)

• Fogyatékkal élők versenyeinek megrendezése (FODISZ): 8 Diákolimpia verseny került 
megrendezésre. A versenyek során az úszás és asztalitenisz mellett a diákok 
megismerkedhettek a boccia sportággal is.



Megvalósított projektek 2013

Indikátorok:

Indikátor neve: vállalt teljesített

A programban résztvevő tanulók/fiatalok száma 40 000 59 302

A programban megvalósuló sportversenyeken az 5 000 26 633

összes díjazott száma

A program során megvalósuló összes sportverseny 200 413

száma



Megvalósított projektek 2015-

Pályázat neve: Tehetségek kiválasztását segítő diáksport versenyek támogatása

Projekt neve: Diákolimpia® tehetséggondozó és versenyrendszerének támogatása (2015/2016. tanév) 

Azonosító száma: NTP-TV-M-15-00002

Elnyert támogatás: 45 000 000 HUF

Projekt neve: Diákolimpia tehetséggondozó és versenyrendszerének támogatása 2016/17. tanév

Azonosító száma: NTP-TV-M-16-0001

Elnyert támogatás: 40 000 000 HUF

Projekt neve: Diákolimpia® tehetséggondozó és versenyrendszerének támogatása 2017/2018. tanév

Azonosító száma: NTP-TMV-M-17-0001

Elnyert támogatás: 40 000 000 HUF

Megvalósítás folyamatban



Megvalósított projektek 2015-

Indikátorok:

Indikátor neve
2015/2016 tanév 2016/2017 tanév

vállalt teljesített vállalt teljesített

Körzeti versenyek száma 1 000 10 719 1 000 10 886

Résztvevő iskolák száma 500 2 015 - 2 280

Résztvevő diákok száma 80 000 136 872 80 000 142 794

Díjazott versenyzők száma 10 000 64 868 10 000 66 049

Díjazott felkészítők száma 1 000 4 037 1 000 3 071



Összefoglalva

4 SIKERESEN MEGVALÓSÍTOTT PROJEKT

melynek keretében:

Megújult arculat

22 018 esemény 338 968 résztvevő diák (3 év alatt)

A programnak köszönhető hogy a Diákolimpia® alapszintű (körzeti) 
versenyek megrendezésre kerülhettek



Köszönöm a figyelmet!
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