
 
 
 
 

 
 

                                                
 
 

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG 
1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3. 
Tel./Fax: +36 1 460-6804 

e-mail: info@hparalimpia.hu 
web: www.hparalimpia.hu 

Adószám: 18087949-2-42 
Bankszámla: 10409015-00005696-00000000 

8. napirend 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése 2016. április 11-i ülésére: 

 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Alapszabály módosításának elfogadása 

 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Alapszabályának 10. § 6) bekezdése részletesen tartalmazza 
a közgyűlés és a tagozatok összetételét, ugyanakkor a megfogalmazás pontosításával 
egyértelművé teszi a küldöttek meghatározását. Javaslom, hogy az MPB Alapszabály 10.§ 6) 
bekezdésébe az alábbi szöveg kerüljön: 
 
„6.)A közgyűlés és a tagozatok összetétele: 

a) Alanyi jogon minden tagszervezet 1 képviselővel vesz részt az MPB közgyűlésén 
valamint a működését meghatározó fogyatékossági sportterületen az MPB adott 
tagozatának működésében.  

b) a 6.) a) pontban szerzett alanyi képviseleti jogán felül további képviselő delegálására 
jogosult az a tagszervezet amely:  
- több sérültségi területen rendelkezik sportolóval; és  
- sérültségi területenként legalább 10-10 versenyengedéllyel rendelkező 

sportolóval rendelkezik az MPB által elismert hazai versenyrendszer keretében.  
c) Paralimpiai sportágak további egy-egy képviseletre jogosultak a közgyűlésben” 

 
Az MPB Alapszabály 18. § 6) bekezdése foglakozik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek 
készítésével. A megfogalmazás pontosítást az alábbiak szerint javasolom: 
„6.) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és 
javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.  
A nyomtatásban készült jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és az elnökségi ülés elején 
megválasztott személy hitelesíti, valamint aláírja a jegyzőkönyvvezető is. 
A hitelesítést követően a hozott határozatokról az érintett szerveket, személyeket és az 
MPB tagjait a 10. § (2) bekezdésében meghatározott módon kell értesíteni. „ 
 

A Magyar Paralimpiai Bizottság az elmúlt évek tapasztalata alapján szükségesnek tartotta 
megváltoztatni a Paralimpikonok Klubjával kapcsolatos szabályozást. Az MPB Alapszabálynak 
28.§-a által szabályozott módosításokat aláhúzással jelöltük a mellékelten megküldött, 
egységes szerkezetű módosított dokumentumban.  
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Javaslom a Közgyűlésnek, hogy az előzetesen elhangzottak, és a mellékletben foglaltak 
alapján fogadja el az MPB Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot. 
 
Budapest, 2016. március 23. 
 
  Szabó László 
  elnök sk. 

  
 

            
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

..../2016. (IV.11.) számú MPB közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése a Magyar Paralimpiai Bizottság Alapszabály 
módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja. 

 
 

 
 
 
 


