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I. 
ÁLTALÁNOS BESZÁMOLÓ 

A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG 
2015.01.01-2015.12.31.  KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

A Magyar Paralimpiai Bizottság a fogyatékkal élők sportjáért felelős legnagyobb 
nemzetközi szervezet, az IPC (International Paralympic Committee) magyarországi 
hivatalos testülete. Szervezetünk, mint a hazai paralimpiai mozgalom vezető 
intézménye több mint 20 sportág, közel 150 válogatott sportolójának pártfogója, 
támogatója. Megalakulásunk időpontjától, 1997. évtől kezdődően irányítjuk és 
felügyeljük a paralimpiai sportágak rendszerét, működtetjük a hazai paralimpiai 
mozgalmat. 
 
Magyarországon körülbelül 800-900 ezer ember él valamilyen fogyatékossággal, 
ebből a rendelkezésünkre álló adatok szerint versenyszerűen 3000 fogyatékkal élő 
sportol. A Magyar Paralimpiai Bizottság nyilvántartásában 489 sportoló szerepel, az 
utóbbi években a sportágak és ezzel arányosan a válogatott sportolók számát 
tekintve is elértük az eddigi legnagyobb létszámot.  
 
Az MPB a sportdiplomáciai kapcsolatok terén is előrelépésre törekszik, az utóbbi 
években több nemzetközi szervezet vezetőtestülete (az IPC, az IWAS és az EPC) is 
nálunk ülésezett. A nemzetközi szervezetek közül az IWAS-nak van magyar 
delegáltja.  
 
Az MPB célja a paralimpiai mozgalom eszméinek megszilárdítása és fejlesztése, a 
paralimpiai szellem elterjedésének elősegítése, az esélyegyenlőség és az integráció 
feltételeinek megteremtése. A minőségi versenysport feltételeinek megteremtése 
és a válogatott sportolók pályafutásának segítése mellett az utánpótlás nevelés is a 
legfontosabb célkitűzései közé tartozik. 
 
Az MPB operatív munkájának alappillére az állami támogatások elosztásának 
folyamatában betöltött legfelsőbb szervezeti tisztség. A parasport világát érintő 
stratégiai döntések előkészítésétől a szerződéskötések folyamatáig a Magyar 
Olimpiai Bizottsággal és az Emberi Erőforrások Minisztériumával karöltve végezzük 
tevékenységünk. Az államigazgatási rendszer megkövetelte adminisztratív 
feladatainkon túl, válogatott sportolóink nemzetközi szerepvállalásának delegálása, 
valamint hazai helyszíneken megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemények – 
többek között Világ és Európa-bajnokságok, valamint Világkupák – lebonyolítása is 
mindennapos feladatunk része. 
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II. 
A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 
2015.01.01-2015.12.31 

A Bizottság közhasznúsági jelentést meghatározó jogszabályok, belső szabályzatok 

1. 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

 

A Bizottság mérlegének főösszege 120 792 ezer forint, mely a következő 
tényezőkből tevődik össze: 

 A Befektetett eszközök értéke 41 739 ezer forint, amely a tárgyi eszközök és 
immateriális javak december 31-i nettó értékét tartalmazza. 

 A Forgóeszközök értéke 43 714 ezer forint, amely tartalmazza a 2015. december 
31-én meglévő pénzeszközöket (a Bizottság fordulónapi bank és 
pénztáregyenlegét) 38 161 eFt értékben, valamint 5 553 eFt követelést, mely 
1 760  eFt tagdíj, 333 e Ft iroda óvadék, a munkavállalók részére adott kölcsön 
500 e Ft, 2 234 eFt vevőkövetelés- ebből a Törekvés SE felé fennálló 2 081 eFt-, 
437eFt adott előleg, 289 eFt elszámolásból adódó egyéb követelés. 

 Az aktív időbeli elhatárolások között került elszámolásra az MOB 2015 évet érintő 
támogatásai melynek pénzügyi rendezése 2016. évben történik meg 35 000 eFt 
értékben. 

 A hosszú lejáratú kötelezettségek között került elszámolásra a 2015. évben 
beszerzett személygépkocsik értékének éven túl fennálló tőke és kamat tartozása 
5 551 eFt értékben. 

 A rövidlejáratú kötelezettségek között 50 259 eFt került elszámolásra, melyből a 
szállítói tartozások összege 41 900 eFt melyből az Eger Park Hotel felé történő 
kötelezettség 35 000 eFt. A tagszervezetek részére 2016. évben átadandó 
támogatások összege 2 000 eFt, a 2015.12. havi bér és megbízási díjak 
kötelezettsége 28 eFt, 3 090 ezer Ft NAV járulék, a személygépkocsik 
törlesztésének éven belüli része 2 745 eFt, 496 eFt átadással kapcsolatos egyéb 
kötelezettség. 

 A passzív időbeli elhatárolás között kerültek elszámolásra a 2015. évet érintő 
könyvelési díj és egyéb szolgáltatás díja 906 eFt összegben.  

 Az összes közhasznú tevékenység bevétele 307 872 eFt. 
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 A szerződéses támogatások összege 2015 évben 293 400 eFt MOB, 50 000 eFt 
EMMI és 2 500 eFt Eger Város Önkormányzatának támogatása.  

 A bizottság 2015.évben 1 960 eFt tagdíjbevételt számolt el. 

 Pályázati úton nyert támogatás 2015. évben nem volt. 

 A Bizottság részére gazdálkodói szervezetektől és magánszemélyektől 39 060 eFt 
támogatás érkezett.  

 A pénzügyi bevételek között került elszámolásra a bizottság kamatbevétele, 
illetve a deviza eszközök átértékelési különbözete. 

 A vállalkozási bevétel 2015. évben 1 682 eFt volt mely a kisbusz bérbeadásának 
bevétele illetve reklámbevétel. 

 A rendkívüli bevételek között került elszámolásra Gömöri Zsolt által visszafizetett 
végtörlesztés értéke 3 000.- eFt értékben. 

 A közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 517 854 ezer forint volt. 

 Anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek: anyagköltség, irodaszer-, 
nyomtatvány-, kiküldetési költség, igénybe vett szolgáltatások költségei, valamint 
a versenyek költségei. 

 A személyi jellegű ráfordítások között került elszámolásra a bizottság 
munkavállalói részére elszámolt munkabér, az elszámolt kiküldetési költségek és 
ezek járulékai valamint a bírói díjak és egyéb megbízási díjak. 

 Értékcsökkenési leírásként a 2015. évben meglévő tárgyi eszközök terv szerinti 
értékcsökkenési leírása szerepel. 

 Az egyéb ráfordítás között kerültek elszámolásra a NAV cégautóadó és a 
késedelmi pótlék összegei. 

 Rendkívüli ráfordítás 2015 évben 312 e Ft mely Tóth Veronika 
kölcsöntartozásának elengedése. 

 A Bizottság 2015. évi eredménye 9 753 eFt nyereség. 

 


