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Az elnökség működése
Az elnökség előre meghatározott éves ülésrend alapján kezdte meg munkáját 2018-ban. Az
ülésekről hangfelvétel és jegyzőkönyv készült, melyeket az MPB Iroda a honlapon az közzétette.
2018. évben az elnökség három alkalommal ülésezett, valamint további 19 alkalommal hozott
döntést elektronikus szavazással. 2018-ban az MPB két közgyűlést szervezett.
Az MPB elnöksége összesen 72, a közgyűlés 18 határozatot hozott, melyeket szabály szerint az
MPB Iroda a határozatok tárában (lsd. melléklet) rögzített és az ülések emlékeztetőjével együtt a
honlapján közzétett.
Az MPB elnöksége a 2018. elnökségi ülésein és elektronikus szavazásai alkalmával az alábbi
témakörökben hozott döntést:
-

a fogyatékosok sportjával kapcsolatos állami költségvetési tételek felosztása;
az MPB működésével kapcsolatos belső szabályzatok elfogadása és módosítása;
a közgyűlés előkészítése és összehívása;
az elnökség munkatervének elfogadása;
a bizottságok létrehozása;
a tagdíj megállapítása;
a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése;
a közgyűlés által elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodás végrehajtása;
kitüntetések és elismerések adományozásának kezdeményezése, illetve
adományozása;
a paralimpiai sportágak szakágvezetőinek/vezetőedzőinek kinevezése,
a tagfelvételi kérelmek elbírálása
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-

állami és eredményességi jutalmazással kapcsolatos döntések a speciális világjátékokon és
világversenyeken elért eredmények kapcsán;

Az MPB Iroda működése
A Magyar Paralimpiai Bizottság Irodája 2018-ban tizenegy állandó és két megbízási szerződéses
jogviszonnyal (sportegészségügy és kommunikációs gyakornok) rendelkező munkatárssal látta el
feladatát.
Az MPB szerződéses jogviszonyban álló könyvelővel, könyvvizsgálóval és jogásszal dolgozik.
MPB Irodai működésének alapjait az MPB Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg,
melyben az MPB-ben az alábbi vezetői munkaköröket rögzítettük:
Elnök
Főtitkár
Sportigazgató
Nemzetközi Igazgató
Gazdasági Igazgató
Kommunikációs Igazgató

Az MPB Iroda feladatai 2018-ban:
-

-

Javaslattételre előkészítette a fogyatékosok sportjának támogatási irányelveit;
Előkészítette a sportpolitikáért felelős miniszter részére a fogyatékosok sportjával
kapcsolatos kormányzati intézkedések, szabályozási koncepciók módosításához szükséges
javaslatokat, véleményezésre előkészíti a fogyatékosok sportjával kapcsolatos jogszabálytervezeteket;
Javaslattételre előkészítette a fogyatékosok sportja stratégiai fejlesztési céljait és irányait;
Elősegítette a fogyatékosok sportját érintő integráció megvalósulását
az állami támogatás felosztását előkészítette, kezelte, adminisztrációs és szakmai
feladatok látott el,
a nemzetközi versenyeztetés közvetlen megszervezése 14 sportágban,
központi felkészülések, edzőtáborok megszervezése,
sportfelszerelések, eszközök, beszerzése, nyilvántartása, szétosztása,
Paralimpiai részvétellel kapcsolatos előzetes szervezési munkák (szállásfoglalás, utazás,
csapatirodai feladatok ellátása),
Paralimpiai részvétel megszervezése,
egészségügyi vizsgálatok, ellátások, szervezése,
klasszifikációs vizsgálatok szervezése,
doppingellenes tevékenység szervezése,
nemzetközi tagságokkal kapcsolatos feladatok ellátás,
hazai tagszervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
kommunikációs és marketing feladatok ellátása,
sportszakmai beszámolók összegzése, készítése, adminisztrációs feladatok,
MPB Iroda működésével kapcsolatos feladatok
elnökségi ülések, közgyűlések szervezése, előkészítése, döntések végrehajtása,
stratégiai döntések előkészítése, szakmai egyeztetések szervezése,
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kapcsolattartás az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával, a MOB-ban és a
sportirányítás egyéb szereplőivel,
kapcsolattatás az MPB támogatóival, szponzoraival,
adatszolgáltatások elkészítése,
Gerevich Aladár Sportösztöndíjjal kapcsolatos döntések előkészítése,
állami jutalmazással kapcsolatos döntések előkészítése,
sportdiplomáciai feladatok ellátása,
Duál karrier program elindítása.

Tagszervezetek, hazai kapcsolatok, hazai feladatok:
Az MPB tagszervezeteinek száma 2018 év elején 38 volt.
A legaktívabb hazai sportszakmai kapcsolatot tagszervezeteinken kívül a Magyar Olimpiai
Bizottsággal és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságával
tartottuk.
A Magyar Parasport Napját ezentúl minden évben február 22-én ünnepeljük, a dátum kiválasztása
szimbolikus volt. 1970-ben ezen a napon alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja
(HOSC) a Mozgásjavító Intézmény falai között. A mai magyar parasport kialakulásában döntő
jelentőségű volt az első, intézményesített sportszervezetet létrehozása, az alapításban olyan
legendák vettek részt, mint Tauber Zoltán, hazánk első paralimpiai bajnoka vagy Fejes András, aki
az első magyar paralimpiai érmet nyerte.
Az első Magyar Parasport Napjára (MPN’18) méltó programot terveztünk. Az iskolai programokkal
az ép diákokat „szólítjuk meg” a köznevelési rendszer minden elemében, az állami, az egyházi és a
magán fenntartású iskolákat is megkerestük. A hazai parasport és fogyatékosügyi szakmát pedig
egy nemzetközi konferenciára és a Magyar Paralimpiai Bizottság alapításának 20. évfordulóját
ünneplő vacsorára invitáltuk.
Nemzetközi konferencia a V4-es országok részvételével: a konferencián több, mint tíz ország
fogyatékosok sportjával foglalkozó sportszervezetének vezetője volt jelen. Vendégünk volt a
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke, Andrew Parsons és leköszönt elnöke, Sir Philip Craven
is. A konferencia védnökei Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere, Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter, Schmidt Mária kormánybiztos, Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza
Múzeum főigazgatója és Dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetségének elnöke voltak.
A külföldi résztvevők mellett 200 hazai érdeklődő követte végig az egész napos konferencia
programját, ahol hazai és külföldi előadók mutatták be a fogyatékosok sportját.
A „Lélekmozgató” iskolai programhoz 328 intézmény csatlakozott, mellyel több, mint 124 000
diákhoz és családjaikhoz jutott el a fogyatékkal élő sportolókkal kapcsolatos program híre.
Az erre az alkalomra készített sportszakmai kiadványt, segédanyagot, kilenc parasport leírásával,
jutattuk el a pedagógusoknak, illetve elérhetőek voltak az MPB és Fodisz honlapjain online. Az
iskolai program keretében elérhetővé tettük A lehetetlen határán című dokumentumfilmet.
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Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke látogatást tett a Mozgásjavító
Általános Iskolában.
Az első Magyar Parasport Nap méltó zárásaként 250 vendég részvételével a Magyar Paralimpiai
Bizottság megalakulásának 20. évfordulója alkalmából gálavacsorát szerveztünk.

Megalakult a Paralimpiai Bajnokok Klubja
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2016. decemberi közgyűlése a szervezet alapszabályában
rögzítette - a Paralimpikonok Klubjának jogutódjaként - a Paralimpiai Bajnokok Klubjának
létrehozását. A klub legfontosabb céljai: a bajnokok előtti tisztelgés, a közös emlékek felidézése, a
példaképek útmutatásai az ifjú bajnokoknak és a parasport mozgalom népszerűsítése. Elnöknek
az MPB elnöksége a kétszeres paralimpiai bajnok úszót, Becsey Jánost választotta.
A klub megalakulását és az első találkozót a Nem Adom Fel Kávézóban ünnepelték a bajnokok,
akiket Nébald György, a szöuli olimpiai bajnok kardcsapat tagja, a Magyar Olimpiai Bajnokok
Klubjának elnöke is köszöntött. Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy a 25 éves hagyománnyal
rendelkező Olimpiai Bajnokok Klubja együttműködjön a Paralimpiai Bajnokok Klubjával és segítse
munkáját.
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke szintén együttműködéséről biztosította a
bajnokokat, elmondta, a legnagyobb sportolók eredményei, életpályái adják a hitet és a reményt
a következő generációknak. „Azok a történetek, amelyeket ma és a jövőben hallunk ezeken az
összejöveteleken, mindannyiunk munkáját segítik. Azok a tapasztalatok, amelyekkel a bajnokok
rendelkeznek, mindannyiunk számára nélkülözhetetlen értékek. Köszönöm, hogy bajnokaink
mindig ott vannak, ha a parasport mozgalomnak szüksége van rájuk. Kérem, hogy tegyék így a
jövőben is a Magyar Parasport Napján és minden társadalmi rendezvényünkön.”
Deutsch Tamás, a Magyar Paralimpiai Bizottság alelnöke köszöntőjében célként tűzte ki, hogy az
országban mindenkinek ismernie kell a paralimpiai bajnokok neveit és érdemeit. „Az általános
műveltség része kell legyen, hogy tudjuk, Tauber Zoltán nyerte az első magyar aranyérmet
hazánknak 1976-ban, és hogy már jóval azelőtt is mi mindent tettek ezek a sportolók a fogyatékkal
élőkért. A legnagyobb példaképeik lettek.”
Becsey János, a klub elnöke megköszönte az Olimpikonok Klubja és a Magyar Paralimpiai Bizottság
támogatását. A klub működésének kiemelt céljaként jelölte meg a bajnokok aktív részvételét a
Magyar Parasport Napjának a programjain, az elhunyt bajnokok emléke előtti tisztelgést, és
részvételt a paralimpiai mozgalom népszerűsítésben, az új sportolók keresésében. A parasport
hagyományainak ápolására felkérte Szekeres Pál háromszoros paralimpiai bajnok vívót, az IWAS
Kerekesszékes Vívó Bizottságának elnökét, miniszteri biztost és Jeszenszky Attila négyszeres
paralimpiai bajnok úszót: legyenek a segítségére, számít a tudásukra, évtizedes tapasztalataikra.
Az első magyar paralimpiai aranyérmet Tauber Zoltán 1976-ban szerezte az akkoriban még nem
hivatalos paralimpiai játékokon, Torontóban. A 2016-os riói paralimpián Tóth Tamás 100 méter
háton ért elsőként a célba. A több, mint negyven év alatt a magyar sportolók 31 aranyérmet
nyertek.
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A klub tagjai - a sporttörvénnyel összhangban - az 1984-es, New York-i játékoktól kezdve
aranyérmet nyert sportolók lehetnek, azóta 25 magyar sportoló összesen 30 aranyérmet nyert a
paralimpiai játékokon. Ebből az úszók 23, a kerekesszékes vívók 3, az atléták 2, és az
asztaliteniszezők 2 aranyéremmel gazdagították hazánkat. A klubnak első találkozóján a bajnokok
megemlékeztek az elhunyt bajnokokról, Oláh Józsefről, Dukai Gézáról és Sasváriné Paulik Ilonáról.

Duál Karrier program beindítása
Az MPB duál karrier program elindításával segítséget kívánunk nyújtani volt és jelenlegi
sportolóinknak, az élsport melletti és utáni életútjukban, kettős karrierjük megtervezésében.
Programunk keretében képzésekkel, konzultációkkal, tréningekkel, karriertanácsadással segítjük
sportolóinkat a civil életben való elhelyezkedésben és az arra való felkészülésben, hogy az
úgynevezett „átállás” időszakát is zökkenőmentesen tudják átvészelni. Kimondott célkitűzésünk,
hogy minden fogyatékos és parasportolót a kellő felkészültséggel érje a civil életbe való belépés.
A program keretében MPB ingyenes képzést szervezett fogyatékkal élő sportolók részére távoktatás
és tréning keretében. A munkába állását segítő szakmai program az MPB az Emberi Erőforrások
Minisztériumának és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
támogatásával indult el.
Inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzés indult a Testnevelési Egyetem és a Magyar Paralimpiai
Bizottság közreműködésében. Az MPB ösztöndíj-programmal támogatta képzésen résztvevő
hallgatókat.

Nemzetközi kapcsolatok
Az MPB már meglévő nemzetközi kapcsolatai 2018-ban is tovább erősödtek, bővültek.
Nagyszerű nemzetközi sportdiplomáciai siker, hogy a február 22-ei első Magyar Sport nap
alkalmából és az MPB 20 éves ünnepségére Budapestre látogatott Andrew Parson, a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság elnöke, Sir Philip Craven, az IPC korábbi elnöke, Ratko Kovacic, az Európai
Paralimpia Bizottság elnöke, és további több mint 10 országból köszönthettük a paralimpiai
bizottságok elnökeit, főtitkárait.

Agitos Foundation Workshop – Tallin, 2018. június 11-13.
Csuri Ferenc, az MPB sportreferense és Dányi Anita, az MPB nemzetközi igazgatója egy
háromnapos workshop-on vett részt Tallinban az Agitos Alapítvány szervezésében, amelynek
társszervezője az Észt Paralimpiai Bizottság volt. Az Agitos célja, hogy képzési, fejlődési
lehetőséget biztosítson a nemzeti NPC-k számára különböző témakörök. E workshop fő tematikája
a stratégiai tervezés volt; a résztvevőknek csapatmunkában egy fiktív NPC stratégiai tervét kellett
elkészíteni a workshop végére. A szakmai tudásbővítés mellett, kollégáinknak lehetősége nyílt a
jelenlévő NPC-ekkel való szakmai tapasztalatcserére, így Észtország, Izrael, Litvánia, Luxemburg,
Románia és Szerbia képviselőivel.
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Iráni látogatás – Teherán , 2018. június 23-24.
Szabó László, az MPB elnöke, Dányi Anita, nemzetközi igazgató és Csuri Ferenc, sportreferens az
Iráni Paralimpiai Bizottság meghívására egynapos hivatalos látogatást tett Teheránban.
A magyar delegációt Mahmoud Khosravi Vafa, az iráni Paralimpiai Bizottság elnöke, Masoud
Ashrafi főtitkár, Seyedyousef Mousavinasab nemzetközi igazgató, Maryam Shokouhi, az iráni
Fogyatékos Sport Szövetség nemzetközi menedzsere, az IWAS elnökségi tagja kísérték és kiemelt
vendéglátással, protokollal fogadták. A rövid látogatás során az MPB delegációja részt vett az iráni
nemzeti parafekvenyomó bajnokság ünnepélyes megnyitóján az Iráni Iszlám Köztársaság
Fogyatékosok Sportszövetségének sportlétesítményében.
Elnök úr és munkatársai számos iráni sportvezetővel találkozott és cserélt eszmét a magyar és iráni
fogyatékos sportok és sportolók helyzetéről, többek között az Iráni Fogyatékos Sportszövetség
elnökével, Dr. Hamidali Samimivel, Dr. Reza Gharakhanlooval, a Nemzeti Olimpiai/Paralimpiai
Akadémia elnökével.
A látogatás fő célja a két szervezet között létrejött együttműködési megállapodás aláírása volt,
amelyben a felek rögzítették, hogy a Bizottságok kölcsönösen segítik egymás munkáját,
tapasztalatcserékkel, edzőtáborozási lehetőségekkel.
CPISRA világjátékok megnyitója+ közgyűlés, Sant-Cugat 2018. augusztus 7-8.
A CPISRA a központi idegrendszeri sérültek nemzetközi sportszervezete; idén második alkalommal
került megrendezésre a CPISRA Világjátékok augusztus 6-12. között Spanyolországban; 30 ország
közel 600 sportolójának részvételével 5 különböző sportágban (atlétika, boccia, úszás, CP férfi
futball, CP női futball). Ez alkalommal először szerepelt az atlétikai versenyszámok között a „race
running” versenyszám, amelynek bekerülését kivétel nélkül mindenki nagy örömmel fogadta.
Magyar sportoló ezúttal nem indult, de törekszünk arra, hogy 2022-ben Magyarország is
képviseltesse majd magát a játékokon. A nyitóünnepségre augusztus 7-én, az azt követő napon
pedig a szervezet éves közgyűlésére került sor, amelyen 25 ország képviselője vett részt, amelyen
az MPB-t Dányi Anita nemzetközi igazgató képviselte. Az általános napi rendek pontok
megtárgyalása mellett kiemelt fontosságú együttműködésre is aláírásra került a Peter Drysdale és
Majid Rashed, az Ázsiai Paralimpiai Bizottság (APC) elnöke között, miszerint az APC a jövőben
népszerűsíti, elősegíti a CP sportágak fejlődését az ázsiai kontinensen.
IPC Gathering – Madrid, 2018. szeptember 7-9.
Az IPC új vezetőségének kezdeményezése alapján, immár a közgyűlések köztes éveiben is
szerveznek a tagok számára összejövetelt, amely főként az operatív szakmai tapasztalatcserét
hivatott elősegíteni, mind a tagok között, mind az IPC vezetőség és a tagok között. Andrew
Parsons, IPC elnök nagyon fontosnak, kívánatosnak tartja az interaktivitást. Az MPB-t Urr Anita
főtitkár, Szekeres Pál IWASF elnök és MPB tiszteletbeli elnök és Dányi Anita nemzetközi igazgató
képviselte az összejövetelen.
Az első napon szakmai prezentációkat tartottak a különböző albizottságok, szakterületek
képviselői, majd a második napon workshop jelleggel csoportokra bontva; itt fontos kiemelni, hogy
először fordult elő az, hogy az IPC tagjait nem kontinens szerint osztották be a csoportokba, hanem
„mixelték” a nemzeteket, így még inkább érdekesnek és hasznosnak bizonyult a feltett szakmai
kérdések megvitatása, az azokra adott válaszok kidolgozása.
A Gathering remek lehetőséget adott arra is, hogy a már meglévő és a fejlesztés alatt álló
projektek, tervek kapcsán is egyeztessünk más NPC képviselőivel, mint pl. Marokkói Paralimpiai
Bizottság, Ázsiai Paralimpiai Bizottság, Afrikai Paralimpiai Bizottság, Iráni Paralimpiai Bizottság.
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Portugál NPC 10 éves fennállásának ünnepsége, 2018. szeptember 26. Lisszabon,
Szabó László elnök úr a Portugál Paralimpiai Bizottság elnökének meghívásának eleget téve vett
részt a Portugál Paralimpiai Bizottság születésnapi rendezvényén 2018. szeptember 26-án. Elnök
úrnak lisszaboni látogatásának rövidsége ellenére lehetősége nyílt találkozni a Magyar
Nagykövetség I. beosztott diplomatájával.
Jakarta – Ázsia Para Játékok, 2018. október
2018. október 6-12. között került sor a nagyszabású ázsiai kontinensviadalra az Ázsia Para
Játékokra, amelynek részvételi számadatai megközelítik a nyári paralampiai játékokét; Ázsia 43
országából 3000 sportoló vett részt, 18 sportágban mérték össze a tudásukat. Szabó László, a
Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke és Dányi Anita, az MPB nemzetközi igazgatója Majid Rashed,
az Ázsiai Paralmpiai Bizottság elnökének meghívását elfogadva vettek részt a nyitóünnepségen, és
a verseny első két napján bejárták a versenyhelyszíneket. A Magyar Paralimpiai Bizottság vezetői
Európából egyedüli VIP meghívott vendégek voltak.
Az Ázsiai Paralimpiai Bizottság Egyesült Emirátusokból érkezett elnökével Majid Rasheddel, és
főtitkárával Tarek Soueivel Szabó László és Dányi Anita hivatalos tárgyalást is folytattak a jövőbeni
lehetséges együttműködésekről, ennek eredményeként megállapodtak egy közös programban,
amelynek lényege, hogy a magyar sportolók Ázsiában, az ázsiai sportolók pedig Magyarországon
tudjanak edzőtáborozni. Az APC vezetőit Szabó László elnök úr, mint kiemelt vendégeket hívta meg
a 2019. február 22-i Magyar Parasport Napjára. Az Ázsiai Paralimpiai Játékokon a sportszakmai
delegációban két magyar szakember is képviselte hazánkat, Dr. Bejek Zoltán, a Magyar Paralimpiai
Bizottság Orvos Bizottságának vezetője, az IPC nemzetközi paraúszó klasszifikátoraként, Nagy
József, a kerekesszékes vívó versenyeken a Directoire Technique Versenyigazgatóság tagjaként,
mint a Referee Commission, azaz a Bírák Bizottságának képviselője vett részt.
Tokyo – Pre-Games látogatás, 2018. november 13-16.
Az MPB 3 fős delegációja 4 napos helyszíni bejáráson járt Tokióban a 2020-as nyári játékok
helyszínén. A Magyar Paralimpiai Bizottságot Szabó Kristóf, az MPB gazdasági igazgatója, Dányi
Anita, az MPB nemzetközi igazgatója és dr. Horváth Patrícia, az MPB sportreferense képviselte a
látogatáson.
A legfőbb cél a felkészülés és az előkészületek megszervezése érdekében az volt, hogy minél több
információt gyűjtsenek össze a Tokyo 2020 Szervező Bizottság tagjaitól és Japán Magyarországi
Nagykövetsége részéről. A négy napos program tehát meglehetősen feszített volt. A helyszíni
bejárások során a Tokyo2020 Szervező Bizottság tagjai, Gavin McMAHON, az NPC Relations
igazgatója és Ryoko KAWABE, az NPC Relations koordinátora fogadták a magyar delegációt és a
főbb területek képviselői tartottak nekik előadást. Az ő szervezésükben ugyancsak megtekintették
a versenyhelyszíneket, így lehetőségük nyílt megismerni a távolságokat a paralimpiai falu és a
helyszínek között. Magyarország Tokiói Nagykövetségéről Őexcelenciája dr. Palanovics Norbert
Nagykövet Úr, Balogh Judit Konzul Asszony és dr. Kolozsy-Kiss Eszter turisztikai szakdiplomata
szervezésében számos érdekességgel és tudnivalóval gazdagodott a csapat, fontos edzőtáborozási
központok vezetőivel tárgyaltak, és számos szálláslehetőséget is feltérképeztek.
Marokkó, Rabat –Bilaterális együttműködés, 2018. november 22-25.
A Marokkói Parasport Szövetség és Magyar Paralimpiai Bizottság kétoldalú együttműködést írt alá
Marokkó fővárosában. A jövőbeni együttműködés célja a két ország közötti sportszakmai
tapasztalatcserére és a jövőbeni közös edzőtáborozási lehetőségekre irányul. A magyar delegációt
Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára, Szekeres Pál, háromszoros paralimpiai bajnok
vívó, az IWAS Fencing elnöke, Osváth Richárd, paralimpiai ezüstérmes vívó és Dányi Anita,
a Magyar Paralimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója képviselte. Az együttműködést ünnepélyes
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keretek között Hamid El Aouni, a Marokkói Parasport Szövetség elnöke és Urr Anita, a Magyar
Paralimpiai Bizottság főtitkára írta alá. Marokkóban jelenleg 10 parasportágat gyakorolnak és
űznek versenyszerűen a fogyatékkal élők, ezek között például a kerekesszékes vívás nem szerepel.
Delegációnk látogatásának szintén fontos célja volt, hogy kerekesszékes vívás bemutatóra és egy
ismertető edzés megszervezésre kerüljön sor. Az IWAS Wheelchair Fencing Bizottsága, a
sportágfejlesztési keretéből a marokkói kerekesszékes vívás beindítása érdekében nagylelkű
adománnyal járult ehhez hozzá, és egy kerekesszékes víváshoz szükséges pástot, valamint egy
versenyszéket adományozott a Marokkói Paralimpiai Bizottságnak. Az eszközöket Szekeres Pál, az
IWASF elnöke, a Magyar Paralimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke adott át személyesen Hamid El
Aouni elnöknek. Osváth Richárd és Ali Maftout, a legeredményesebb marokkói ép vívó
élőbemutatót tartott a jelenlévő közel 100 fő számára. Fontos magyar vonatkozás az
ajándéktárgyakat illetően, hiszen az IWAS mind a kerekesszékes vívópástot, mind a versenyszéket
magyar gyártócégtől rendelte meg. A nyílt edzésbemutatón sportolók, fogyatékos sportolók,
fogyatékos gyerekek, a marokkói vívószövetség képviselői és helyi sportszakemberek vettek részt.
Az esemény megszervezését és lebonyolítását Magyarország Rabat-i Nagykövetsége,
Őexcellenciája Tromler Miklós nagykövet úr és Kolozs András külgazdasági attasé koordinálta
szoros együttműködésben a két paralimpiai bizottsággal, valamint a többi marokkói
társszervezőivel, akik az alábbiak voltak: Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes
Handicapées,Centre National Mohammed VI des Handicapés. A program hivatalos támogatói
voltak: Marokkói Ifjúsági és Sportminisztérium, Marokkói Szociális, Családi és Esélyegyenlőségi
Minisztérium, Marokkói Oktatási Minisztérium, Marokkói Királyi Vívószövetség, Marokkói Olimpiai
Bizottság.

IBSA Europe meeting, Prága, 2018. december 13-15.
A főbb témák között többek között az is szerepelt, hogy a regionális, nemzeti versenyeket
lehetőség szerint tegyék nyílttá, így lehetőség nyílik vállalhatóbb költségráfordítással nemzetközi
versenytapasztalatot szerezni.

Kommunikáció:
Honlapunkon és közösségi oldalainkon rendszeresen, naprakész információt szolgáltatunk az MPB
életét érintő aktualitásokról. Saját felületeinken rendszeresen hírt adunk sportolóink
eredményeiről, programjainkról, pályázatokról. Az alábbiakban a Magyar Paralimpiai Bizottság
kommunikációs feladatait mutatjuk be havi bontásban.
2018. január
- Az Év Sportolója Gála rendezvényre, a fogyatékkal élő sportolók kategória jelöltjeinek
összeállítása, grafikai kivitelezése, a hármas jelöltek és a díjazottak kommunikációs és
helyszíni segítése, promotálása, a sajtó-és saját felületeken a hírek és képanyagok
kommunikációja.
- A téli olimpiai és paralimpiai játékokra kvalifikált csapatok eskütételi ünnepsége, a
csapatkönyv MPB anyagainak összeállítása, koordinálása, a rendezvényen a parasportolók
kommunikációs segítése interjúszervezéssel, az esemény utókommunikációja a saját
felületeken.
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2018. február
- A Kerekesszékes Vívó Világkupa médiamunkájának szervezése és összefogása, az esemény
elő, live és utókommunikációjának intézése. A sajtó-és saját felületeken a hírek és
képanyagok kommunikációja, saját közlemény kiadása.
- A Magyar Parasport Napja esemény promotálása kereskedelmi és közmédia felületeken,
Szabó László elnök, Varga Katalin parakajakos és Benedek Dalma kajakos nyilvános
szerepléseinek koordinálása, leszervezése, beharangozó sajtótájékoztató szervezése és
lebonyolítása a Mozgásjavító Intézményben.
- A Magyar Parasport Napja konferenciájának és gálavacsorájának rendezvényszervezési és
dekorációs feladatainak ellátása és összefogása a Várkert Bazárban.
- Részvétel a Magyar Parasport Napja konferencia szereplőinek meghívásában és
koordinálásában, a moderátorok és a műsorvezető háttérinformációs felkészítése.
- Részvétel a Magyar Parasport Napja grafikai anyagainak összeállításában és
szóróanyagainak, promóciós anyagainak kivitelezésében.
- A Magyar Parasport Napja gálavacsora műsorának szervezése, fellépőkkel egyeztetés, a
műsorvezetők szövegeinek megírása, a műsor koordinálása.
- A Magyar Parasport Napjának helyszíni és utókommunikációjának szervezése,
koordinálása.
2018. március
- A téli paralimpiára kvalifikált parasportolók edzőtáboraiba médiastáb utaztatása, az
edzések rögzítése, videóvlog forgatása.
- A téli paralimpiai játékok promotálása kereskedelmi és közmédia felületeken, Szabó László
elnök, Balogh Zsolt, Bocsi Bence, Lőrincz Krisztina és Fábián Attila észvételével,
kommunikációs tréning a sportolóknak.
- A téli paralimpiára induló sportolók sajtónyilvános búcsúztatásának megszervezése.
- A téli paralimpiai játékokon a médiastáb koordinálása, kapcsolattartás a nemzetközi
kommunikációs stábbal.
- A téli paralimpiai játékokon napi vlog forgatása, szerkesztése, vágása, napi hírek és
közlemények kiadása.
- A téli paralimpiai játékokról a csapat hazaérkezésének médiarögzítése, az
utókommunikáció koordinálása, szervezése.
2018. május
- A Paraúszó Országos Bajnokság médiakommunikációjának szervezése és lebonyolítása.
- Kommunikációs és pr stratégia felállítása a 2020-as tokiói paralimpiai játékokra.
2018. június
- Sportági fotózások elindítása.
- Médiapartneri szerződés összeállítása.
2018. június
- a MERI Sportnappal kapcsolatos egyeztetések, a fogyatékos sportágak és sportolók
invitálásában segítség, a részvétel, esemény hirdetése, promotálása, a sajtó-és saját
felületeken a hírek és képanyagok kommunikációja
- kommunikációs feladatok elvégzése a sheffieldi úszó világkupáról, a belgrádi kajak-kenu
Európa-bajnokságról, a szkander Európa-bajnokságról, a látássérült teke Európabajnokságról, a párizsi atlétika Grand Prix-ről, az MPB iráni látogatásáról.
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2018. július
- kommunikációs feladatok elvégzése a varsói vívó világkupáról, a kerékpáros Országos
Bajnokságról, a belvárosi sportközpont alapkő letételéről
- sportági fotózások szervezése és lebonyolítása (ülőröplabda edzés, taekwondoo edzés,
csörgőlabda edzés, vakfoci, kerékpáros OB, paraúszó edzőtábor)
- az MPB sportágainak részvétele az EFOTT fesztiválon, szervezés és koordinálás, a
kommunikációs feladatok elvégzése
- az MPB három éves szakmai tevékenységét összefoglaló kiadvány összeállítása, grafikai
munkálatainak koordinálása
- az MPB három éves szakmai tevékenységét összefoglaló kiadványát bemutató, a paraúszó
válogatott EB indulásával összekötött sajtótájékoztató szervezése és lebonyolítása
2018. augusztus
- kommunikációs feladatok elvégzése a szöuli taekwondoo világkupáról, a berlini para
atlétika Európa-bajnokságról, a kajak-kenu világbajnokságról
- a paraúszó Európa-bajnokságon résztvevő csapat kísérete Dublinban, helyszíni tudósítás,
videós és képi anyagok készítése és küldése a hazai médiának. Egyeztetés az IPC média
csapatával, fotók és videós anyagok díjmentes használati engedélyének tárgyalása. Rekord
számú magyar média felület számolt be így a magyar csapat eredményeiről.
2018. szeptember
- részvétel az IPC nemzetközi konferenciáján Madridban. A kommunikációs vezetőkkel való
egyeztetés során javaslattétel a világesemények fotós és videós anyagainak
hozzáféréséhez, azokban az esetekben, ha egy NPC nem tudja kiutaztatni a saját média
felelősét vagy fotósát, operatőrét. A javaslattételt elfogadta az IPC kommunikáció és
tesztjelleggel két 2019-es világbajnokságon is elindítja
- kommunikációs feladatok elvégzése a berlini para atlétika Európa-bajnokságról, a kajakkenu világbajnokságról, a régiós szlovák edzőtáborról, András yorki herceg látogatásáról,
a Paralimpiai Bajnokok Klubjának első találkozójáról, az ausztrál para triatlon világkupáról,
az olaszországi kerekesszékes vívó Európa-bajnokságról, a cseh asztalitenisz kupáról, az
atléták köszöntéséről a Magyar Sportok Házában, az MPB elnökének portugáliai
látogatásáról.
- sportolók szervezése és részvétel az Ability Fashion Show-n
- sportolók és sportágak szervezése, részvétel a BEAC sportnapon
- sportolók szervezése és részvétel a szegedi Családi Sportnapon
2018. október
- Vereczkei Zsolt Prima Primissima jelölésével kapcsolatos kampány elindítása
- kommunikációs feladatok elvégzése a stockholmi para kajak-kenu konferenciáról, a pécsi
Nemzeti Kosárlabda Akadémia megnyitójáról, az MPB részvételéről az Ázsiai Paralimpiai
Játékokon, az MPB elnökségi üléséről, a franciaországi parasportlövő világkupáról, az
ülőröplabda Magyar Bajnokságról, az erőemelők lengyelországi világkupájáról, a para
asztalitenisz egyéni világbajnokságról, a boccia Országos Bajnokságról, a para triatlonisták
portugál világkupájáról
- szervezés és részvétel az MPB elnökének előadásán a Semmelweis Egyetem Pető András
Karon
- forgatás, médiahír szervezése és részvétel a Honeybeast videóklippjének forgatásán Illés
Fannival
- médianap szervezése és lebonyolítása Baján Vereczkei Zsolttal.
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2019. november
- kommunikációs feladatok elvégzése a parasnowboard edzőtáborról Dubaiban, a MÚSZ
Halhatatlan Csarnok díjazásról, a kerekesszékes vívók georgiai világkupájáról, a madridi
karate világbajnokságról, a spanyol asztalitenisz Openről, az MPB, a MKOSZ és az MKSZ
három oldali szerződéséről, az MPB tokiói szakmai útjáról, a para asztalitenisz OB-ről, az
MPB marokkói látogatásáról, az MPB Duál Karrier Programjának elindításáról, a megyei
Prima Primissima választásról.
- sportoló szervezése és részvétel az Ötpróba Vizes Gáláján
- előadás készítése az MLSZ és MPB együttműködéséhez
- sportolók, sportágak szervezése és részvétel a VII. kerületi érzékenyítő iskolai napon
- sportolók, sportágak szervezése és részvétel a XI. kerületi Világnyitók kerületi érzékenyítő
iskolai napon
- Vereczkei Zsolt kampányának folytatása
2019. december
- kommunikációs feladatok elvégzése a belgrádi sportlövő Európa-bajnokságról, a portugál
kerekesszékes kézilabda bajnokságról, Nemzetközi Para-Karate Bajnokságról Ukrajnában,
a curling Prága Openről, a Szent Margit Kórház sajtónyilvános eseményéről, a K&H
ösztöndíj sajtónyilvános eseményéről, egyeztetés a közleményről
- részvétel a Prima Primissima díjátadón, Vereczkei Zsolt kampányának és az erre a célra
létrehozott és működtetett facebook oldalának kezelői munkáinak lezárása
- az MPB karácsonyi üdvözlő lapjának grafikai elkészítésének koordinálása és a médiának
szétküldése
- az MPB évértékeléséhez szükséges adatainak bekérése és összeállítása
- az MPB elnökének évértékelő interjújának megszervezése az MTI-vel
Adatelemzés
- a Magyar Paralimpiai Csapat Facebook oldalán 1000 új követő június és december között
- a Magyar Paralimpiai Bizottság Facebook oldalán 100 új követő június és december között
- a Magyar Paralimpiai Csapat Instagram oldalán 1000 új követő manuális be-és
kikövetésekkel elérve
- a Magyar Paralimpiai Csapat organikus elérése augusztusban mutatta a legnagyobb
számot, 65 ezer emberhez értek el a posztok, az úszó EB érte el a legnagyobb eredményt
- a Magyar Paralimpiai Bizottság közösségi média felületein továbbra is összességében
20.000 követő figyeli a napi híreinket
- a magyar parasportolókról szóló posztok elérése a közösségi felületeken napi 3.000-70.000
elérési számot mutat.
- az elért létszám 75%-a, míg az elért tömeg 62%-a nő, ami az előző félévhez képest azt
jelenti, hogy nőtt a férfi követők száma
- az elért korosztály legnagyobb százaléka még mindig a 35-44 évesek körében jelentős.
Összességében minimálisan, de nőtt a 18-24 éves nők körében a facebook oldalak
nézettsége, jelentős elérés azonban a 24-65 év közötti nők körében van. Férfiak körében
a középkorúak elérése a jelentős.
- Instagramon a napi történeteket több mint 200-an figyelik
- a hazai rendezésű versenyeken és sajtóeseményeken, rendezvényeken állandósult a
média jelenlét
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-

-

-

a médiamunkának köszönhetően számos parasportolónak erősödött a saját imidzse, új
sportolói nevek kerültek a köztudatba, segítve ezzel az egyéni sport karriert és a Magyar
Paralimpiai Csapat ismertségét is.
új médiafelületek foglalkoznak a parasportolókkal, divatmagazinok, bulvár magazinok,
kereskedelmi csatornák
a szerkesztők, műsorvezetők hozzászoktak a témákhoz, nem zavarba ejtően, közhelyesen
dolgozzák fel a témát, a média kapcsolatok ápolása folyamatos, a kezdeti falakat sikerült
áttörni, könnyebb bekerülni a témákkal
már nemcsak az a kommunikációs fókusz, hogy mi „hiányzik”, az embert nézik egységben
és az egyéniségekre kíváncsiak, a belső értékekre fókuszálnak
Vereczkei Zsolt kampánya a közönségszavazásra eddig példátlan módon érte el az
emberek tömegét, egyedüli sportolóként eddig ez csak Sors Tamásnak sikerült a pekingi
paralimpia után. A különbség az, hogy ezúttal kizárólag pozitív kontextusban
gondolkodtak Zsolttal kapcsolatban. Sztárok, celebek álltak Zsolt mellé és tették ki a saját
felületeikre is a kampányt.
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Állami támogatások:
A fogyatékosok sportjának 2018. évi állami támogatása Magyarország központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény alapján 460 000 000 Ft volt, mely a további 93 150 000 Ft költségvetési
támogatásnak köszönhetően összesen 553 150 000 Ft-ra egészült ki.
A költségvetési támogatás fogyatékosok sportjával fogalakozó szervezetek közötti felosztását az
MPB elnöksége az 108/2017. (12.15.) számú MPB elnökségi határozatában, az MPB Közgyűlése a
15/2018 (05. 12.) sz. MPB közgyűlési határozatában fogadta el. A központi források év közben
tovább bővültek, a MSOSZ és az MHSSZ egyedi támogatását a táblázatban rögzítettük.
A fogyatékosok sportban rendelkezésre álló központi költségvetési forrás, alapfeladatok 2018. (ezer Ft)
MEGNEVEZÉS

Fogyatékosok sportjának támogatása összesen 2018.
Magyar Paralimpiai Bizottság sportszakmai feladatai
Magyar Paralimpiai Bizottság szakmai feladatokhoz kötődő
működési kiadások
Téli Paralimpiai Játékok (2018) felkészülés és részvétel
támogatása
MPB-MPN
Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületi működési
kiadások
Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége
szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési
kiadások

20/23/6/8
költségvetési sor
alapján - terv

460 000
168 000

20/26/2
költségvetési sor
alapján

25 000

Téli paralimpiai
felkészülés és
részvétel

32 000

EGYEDI
TÁMOGATÁS

36 150

ÖSSZESEN:

553 150

70 000

310 000

32 000
15 000
25 000

100 000

100 000

Magyar Speciális Olimpia Szövetség
szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési
kiadások

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok (2019) felkészülés és
előzetes kiadások támogatása
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési
kiadások

56 000

86 000
10 000

20 000

28 000

28 000

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége
szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési
kiadások

DCL U21 Futsal Siketek Bajnokok Ligájában történő részvétel
támogatása
ICSD Téli Siketlimpiai Játékok (2019) - felkészülés és előzetes
kiadások támogatása

18 000
1 150

29 150

10 000

A fentiek alapján a Magyar Paralimpiai Bizottság 2018. évben Magyarország központi
költségvetéséből alapfeladatainak ellátására az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött
szerződés keretében közvetlenül 257 500 000 Ft céltámogatásban részesült, melyből 130 500 000
Ft-ot szakmai feladatokra 95 000 000 Ft-ot a szakmai feladatokkal összefüggő működési
kiadásokra fordított. A paralimpiai felkészülést és részvételt az EMMI még 32 000 000 Ft-tal
támogatta. Az MPB 2018. programsorozatot az EMMI további 15 m Ft-tal támogatta.
A sporttörvény változásának következtében az EMMI az egycsatornás finanszírozás megvalósítása
érdekében egyes sportági szakszövetségekkel közvetlen szerződést kötött, így csörgőlabda,
evezés, kajak-kenu, kerekesszékes kézilabda, kerekesszékes kosárlabda, kerekesszékes rögbi,
kerekesszékes tenisz, kerékpár, szkander, taekwondo és a triatlon sportágak a fogyatékosok
sportjának támogatásából összesen 39 300 000 Ft támogatásban részesültek.
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MPB TÁMOGATÁSA 2010-2018 (mFt)
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A Gerevich Aladár - sportösztöndíj mértéke 2018-ban 10mFt-tal emelkedett és a paralimpiai
kvótásoknak nyújtott kiegészítő támogatás nagy segítséget jelentett a felkészülésben, ugyanakkor
a fogyatékkal élő sportolók hátránya még mindig érezhető ezen a területen.
Az ösztöndíjból a fogyatékosok sportszervezetein keresztül összesen 83 versenyző és 63 edző,
sport és egészségügyi szakember részesült ösztöndíjban.

GEREVICH ALADÁR SPORTÖSZTÖNDÍJ
FOGYATÉKOSOK SPORTJA 2014-2018
2014
2015
2016
2017. évi
alap
alap
kiegészítés
alap
kigészítés
alap
Magyar Paralimpiai Bizottság
28 000 000 Ft 32 000 000 Ft 8 000 000 Ft 38 000 000 Ft 8 000 000 Ft 58 000 000 Ft
Paralimpiai kiegészítő ösztöndíj
10 000 000 Ft
Magyar Speciális Olimpia Szövetség 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft
800 000 Ft 6 000 000 Ft 1 800 000 Ft 8 000 000 Ft
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége
2 000 000 Ft 2 000 000 Ft
700 000 Ft 3 500 000 Ft 1 200 000 Ft 5 000 000 Ft
Magyar Szervátültetettek Szövetsége2 000 000 Ft 2 000 000 Ft
700 000 Ft 3 500 000 Ft 1 200 000 Ft 5 000 000 Ft
Összesen:
35 000 000 Ft 39 000 000 Ft 10 200 000 Ft 61 000 000 Ft 12 200 000 Ft 76 000 000 Ft
NÉV

MPB összesen
Fogyatékosok sportja összesen

28 000 000 Ft
35 000 000 Ft

40 000 000 Ft
49 200 000 Ft

56 000 000 Ft
73 200 000 Ft

2018.
tény
63 000 000 Ft
9 500 000 Ft
6 500 000 Ft
7 000 000 Ft
86 000 000 Ft

58 000 000 Ft 63 000 000 Ft
76 000 000 Ft 86 000 000 Ft

Összefoglalás:
A Magyar Paralimpiai Bizottság a nemzetközi, hazai jogszabályoknak, valamint saját
szabályzatainak megfelelően működik. Döntéseit az önkormányzati elvnek megfelelően,
demokratikusan hozza meg.
Az MPB működését és a paralimpiai szakmai felkészüléshez szükséges állami forrásokat 2018-ban
is támogatóinak köszönhetően tudtuk kiegészíteni.
A Telekom Nyrt, az Allianz Hungária Biztosító Zrt., a Toyota, a K&H Bank Zrt., a Coca-Cola, Eger
Megyei Jogú Városa, a Hotel Eger & Park Hotel szálloda támogatása mellett a paralimpiai
felkészülést a Nivelco Zrt. is támogatta.
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2018. évi általános sportszakmai feladatok
Hazai rendezésű nemzetközi parasport események az MPB szervezésében:
A Magyar Paralimpiai Bizottság szervezésében Magyarország 2018-ban két hazai rendezésű
nemzetközi versenynek adott otthont.
Egerben rendeztük meg az IWAS Kerekesszékes Vívó Világkupát, a májusi Para Úszó Hungarian
Opennek pedig Hódmezővásárhely adott otthont.
A világ öt kontinenséről érkező több száz résztvevő minden alkalommal elégedetten távozott
hazánkból.
A hazai rendezésű nemzetközi versenyeken lehetőséget biztosítunk minden hazai versenyző
részvételének, lehetőség szerint edző és bíróképzést is szervezünk.
Az MPB és a sportági szakszövetségek hazai rendezésű nemzetközi versenyeiről a hazai sportsajtó
minden alkalommal széles körű tájékoztatást adott.

Nemzetközi sportszakmai kapcsolatok:
A hazai parasport több kiváló, nemzetközi szinten elismert sportvezetővel rendelkezik.
Szekeres Pált az IWAS Kerekesszékes Vívó Bizottságának elnökét 2017-ben beválasztották az IWAS
elnökségébe. Az IWAS Kerekesszékes Vívó Bizottsága sportoló bizottságában, edzői és bírói
bizottságában is rendelkezünk magyar taggal, továbbá 2017-ben az IWAS Világjátékok Bizottsága
is magyar taggal bővült.
További sportdiplomáciai siker, hogy Sors Tamást beválasztották az IPC Para Úszás Sportolói
Bizottságába.
Bíró Norbert továbbra is IBSA Judo szakágának szakmai vezetője, míg Tardos János IBSA Judo
szakmai tanácsosa maradt.
Az MPB Iroda nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi szintű sport és egészségügyi szakemberek
adatbázisának folyamatos frissítésére, melyben 2018 év végén 18 sportág 65 szakemberét
tartottunk nyilván.
A fentiek ellenére azonban kijelenthető, hogy a nemzetközi szinten is jegyzett hazai
sportszakemberek, klasszifikátorok, hivatalos személyek területén még komoly lemaradással
küzdünk, a terület ugyanúgy fejlesztésre szorul, mint nemzetközi bírói, játékvezetői státuszok
fejlesztése.

Doppingmegelőzés, sportegészségügy:
Nagy hangsúlyt fektettünk a tiszta felkészülésre, a doppingellenőrzésekre, a holléti program
betartására és a TUE engedélyek szabályszerinti kezelésére. A Magyar Antidopping Csoporttal
kialakított együttműködés és munkakapcsolat – munkatársaink elkötelezett munkavégzésének
köszönhetően – példaértékű volt.
A sportolóink egészségét és felkészülésük tisztaságát a feladatait szerződéses jogviszonyban ellátó
MPB munkatárs irányítása mellett oldottuk meg. Dietetikus, gyógytornász-masszőr kollégák álltak
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a sportolók és felkészítésüket irányító szakemberek rendelkezésére. A callcenter 2018-ban is
elérhető volt sportolóink számára.
A fentiek ennek ellenére sajnos a sportorvosi ellátás a parasport területén további fejlesztést
igényel.
Sportolóink rendszeres szűrővizsgálatának területén a korábban kialakított szerződéses keretek
nem kerültek teljes mértékben kihasználásra. Ezek megújítása, tartalommal való megtöltése
további feladat.
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG – HATÁROZATOK TÁRA
2018
MPB KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
1/2018 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése Urr Anitát jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag elfogadta.
(21 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
2/2018 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőinek Csaba Attilát és Toponári Gábort elfogadta.
(21 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
3/2018 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a Közgyűlés napirendjét elfogadta.
(21 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
4/2018. (02.22.) sz. MPB közgyűlési határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése hozzájárul a XII. Téli Paralimpiai Játékokra utazó Magyar
Paralimpiai Delegáció és a Magyar Paralimpiai Csapat személyi összetételére, akkreditációs és utazási
tervére tett javaslatot és elfogadja az előterjesztésben felsorolt személyek paralimpiai akkreditálását,
valamint nevezését.
(22 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
5/2018 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése Szekeres Pált a Magyar Paralimpiai Bizottság tiszteletbeli elnökének egyhangúlag
megválasztotta.
(22 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
6/2018 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése dr. Tapolczai Gergelyt az MPB Alapszabály 17. § 7. pont c) pontja ca) alpontja
alapján a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségi tagjának választotta.
Az MPB Közgyűlése felhatalmazta az MPB Irodát, hogy a változást az MPB Alapszabályában átvezesse.
(22 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
7/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése Bánkúti Rékát jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
8/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőinek dr. Tamás Henriettét és Nátrán Rolandot elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
9/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a Közgyűlés napirendjét elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
10/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB Felügyelő Bizottsága 2017. évi jelentését elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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11/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB 2017. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámolót
egyhangúlag elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
12/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB 2017. évi költségvetési beszámolót egyhangúlag elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
13/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves melléklet egyhangúlag elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
14/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a 2017. évi könyvvizsgálói jelentését egyhangúlag elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
15/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB 2018. évi költségvetési tervét elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
16/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB Felügyelő Bizottsága 2018. évi ellenőrzési tervét egyhangúlag elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
17/2018. (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a XII. Téli Paralimpiáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
18/2018 (05. 17.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a Magyar Paralimpiai Bizottság tagszervezeteinek névsorát a melléklet szerint
megerősíti.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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MPB ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
1/2018. (01.10.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a támogatja a Magyar Parasport Napja rendezvénysorozat, az MPN’18
megszervezését a mellékelt költségterv elfogadásával.
(0 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
1/2018. (01.10.) számú MPB
elnökségi határozat melléklete

MAGYAR PARASPORT NAPJA RENDEZVÉNY
2018. február 22.
költségterv
GRAND

MINDÖSSZESEN:
Iskolai szemléletformáló program
Tájékoztató tematikus anyag grafikai tervezése
Tájékoztató tematikus anyag tartalmi összeállítása (játékleírás
10 sportága)
Tájékoztató tematikus anyag nyomtatása
Honlap szerkesztés
Rajz és videó pályázat díjazás 2 kategória
Iskolák részére biztosított juttatás
útiköltség 20 helyszínre
eszközök beszerzése
sportolók tiszteletdíja járulékkal (2x15.000x20+járulék)
Programigazgató, programszervezők
Helyi lebonyolítók (20 helyszín)

Lehetetlen határán DVD sokszorosítás
Sokszorosítás 10 000 db
DVD borító grafika tervezés
DVD borító nyomtatás
Postázás

9 140 000 Ft
50 000 Ft
150 000 Ft
450 000 Ft
200 000 Ft
440 000 Ft
4 000 000 Ft
600 000 Ft
500 000 Ft
750 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft

5 650 000 Ft
2 600 000 Ft
50 000 Ft
1 000 000 Ft
2 000 000 Ft

KONFERENCIA
Technikai költségek
MPN'18 program koordinátora (mb. díj+járulék)
Helyszínbérlés (Várkert Bazár)
Parkolási díj
Hangtechnika
Világítástechnika
Színpadépítés
előadói technika, vetítő vászon vagy led
Szinkrontolmács, fülke, füles, tolmács
Technikusi, helyszíni személyzeti díj
Berendezés
kiállítói tér berendezése (paravánok, regisztráció, molinók)
hosstes

Catering (150 fő)
érkező csomag (kávé, üdítő)
food fingers ebéd
italcsomag
könyöklők catering Várkert 1100FT+áfa/db x 20 db
Személyzet
Egyéb eszközök bérlése (tányér, pohár, evőeszköz)

előadói díjak
5 fő szállás (Grand: 150.-EUR, ECO: 110.-EUR, 2 éjszaka)
5 fő EU-n kívüli repülőjegy
VIP vendégek helyi személyszállítás költsége
magyar előadók útiköltsége (5 fő)
előadói tiszteletdíjak (5 fő)
moderátori díj (2 fő)

Kommunikáció
Fotós
Grafikus
kiadványok nyomdaköltsége
Vizuáltechnika
fizetett hirdetések

MPB20 ünnepi vacsora
Technika
Helyszínbérlés (Várkert Bazár)
Személyzet

Catering vacsora 150 résztvevő
Catering (előétel, főétel, desszert),
italcsomag (pezsgő, üdítő, borok)
körasztalok
felszolgáló személyzet
eszközök, tányérok, poharak stb.

Produkció, fellépők
Érdi Tamás zongorista
Műsorvezetők díj (2 db)
Zenés produkció
Operaénekes Himnusz

9 670 000 Ft
3 920 000 Ft
900 000 Ft
900 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft
220 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft

1 600 000 Ft
300 000 Ft
700 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft
200 000 Ft

2 950 000 Ft
500 000 Ft
1 500 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
500 000 Ft
200 000 Ft

1 200 000 Ft
50 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
250 000 Ft
500 000 Ft

5 300 000 Ft
200 000 Ft
0 Ft
200 000 Ft

3 200 000 Ft
2 000 000 Ft
500 000 Ft
200 000 Ft
300 000 Ft
200 000 Ft

850 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
500 000 Ft
100 000 Ft

Egyéb
Díjak, oklevelek
Dekoráció
Távozó ajándék
VIP ajándék
zongora bérlés

NPC+V4 vendégek 50 fő
szállás 50fő/2éjszaka
Grand: 120 EUR; Eco: 90 EUR
MPB20 ünnepi vacsora
napközbeni catering (24-26 sorok 50 főre)
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34 820 000 Ft

1 050 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
400 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft

5 060 000 Ft
3 700 000 Ft
850 000 Ft
510 000 Ft
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2/2018. (01. 19.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Bánkúti Rékát egyhangú szavazattal
elfogadta
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
3/2018. (01.19.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Becsey Jánost és Toponáry Gábort
egyhangú szavazattal elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
4/2018. (01.19.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúan elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
5/2018. (01.19.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
6/2018. (01.19.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségének 2018. évi üléstervét a melléklet
szerint elfogadja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
6/2018. (01.19.) számú MPB elnökségi határozat melléklete
AZ MPB Elnökségének 2018. évi ülésteve
2018. április 12., csütörtök
 az MPB közgyűlésének összehívása
 szabályzatok módosításnak elfogadása
2018. július 12., csütörtök
 szabályzatok módosításnak elfogadása
 Gerevich Aladár Sportösztöndíjjal kapcsolatos döntések
2018. október 11., csütörtök
 döntéshozatal az MPB által alapított díjak odaítéléséről
 szabályzatok módosításnak elfogadása
 Gerevich Aladár Sportösztöndíjjal kapcsolatos döntések
7/2018 (01.19.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottság Alapszabályának 10. § 2) pontja alapján az MPB
Ünnepi Közgyűlését 2018. február 22-én 17:30-ra a Várkert Bazárba összehívja.
Tervezett napirendi pontok:
1. napirendi pont: A 2018. március 9-18. között megrendezésre kerülő XII. Téli Paralimpián részvevő
magyar delegáció összetételének jóváhagyása
2. napirendi pont: A Magyar Paralimpiai Bizottság tiszteletbeli elnökének megválasztása
3. napirendi pont: Az MPB Alapszabálya 11. § 7) ca) pontja szerinti, a Magyar Hallássérültek
Sportszövetsége alanyi jogon jelölt elnökségi tagjának megválasztása
4. napirendi pont: egyebek
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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8/2018. (01. 19.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége, az MPB elnöksége által alapított és adományozható díjak szabályzata értelmében
2017-re a díjakat az alábbiak szerint ítéli oda:
Málnai István díj- edzők és nevelőedzők részére adományozható:
Batizi Sándor, Koller István, Magyar András.
Halassy Olivér díj – paralimpiai érmeseknek adományozható:
Szekeres Pál, Vereczkei Zsolt, Becsey János
Plesa István díj – sportegészségügyi szakember részére adományozható:
Dr. Bejek Zoltán, Kiss Erika, Szarka Tünde
MPB Paralimpiai Láng - a paralimpiai mozgalom támogatója részére adományozható:
Toponári Gábor
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
9/2018. (01. 19.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége, az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján az alábbi felterjesztéseket javasolja:
Bay Béla díj- dr. Sós Csaba.
Csík Ferenc díj –Vereczkei Zsolt
Eszterházi Miksa díj – Bartos Adél, Urr Anita
Kerezsi Endre díj - Toponári Gábor
Kemény Ferenc díj - dr. Litavecz Anna
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
10/2018. (01. 19.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége felhatalmazza Urr Anita főtitkárt, hogy az emberi erőforrások minisztere által
adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján az MHSSZ, MSOSZ és
MSZSZS által megküldött felterjesztéséket az EMMI felé a Magyar Paralimpiai Bizottság nevében
továbbítsa.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
11/2018. (01. 19.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége az alábbi világversenyek szakmai beszámolóját elfogadja:
Boccia Európa-bajnokság
2017. okt. 25. – nov. 02., PÓVOA DE VARZIM, Portugália
IWAS Kerekesszékes Vívó világbajnokság
2017. november 6-13., Róma, Olaszország
Para Erőemelő Világbajnokság
2017. december 2-8., Mexikóváros
Para Úszó Világbajnokság
2017. december 2-7., Mexikóváros
Szervátültetettek Téli Világjátéka
2018.január 7-12., Anzére, Svájc
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
12/2018. (01. 19.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság pályázatot nyújtson be a
Nemzetközi Paralimpiai Bizottsághoz a 2019. évi Para Úszó Világkupa, valamit a 2020. évi Para Úszó
Európa-bajnokság megrendezésével kapcsolatban azzal, hogy a költségterv elfogadásáról egy későbbi,
elektronikus szavazás alkalmával dönt.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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13/2018. (01. 19.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége a Magyar Tollaslabda Szövetség (1143 Budapest,
Istvánmezei út 1-3.) tagfelvételi kérelmét egyhangúlag támogatta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
14/2018. (01. 29.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság a 2019. évi Para Úszó
Világkupa, valamit a 2020. évi Para Úszó Európa-bajnokság megrendezésével kapcsolatban a mellékelt
költségterv alapján, a pályázati eljárás részeként a kormányzati garancia iránti igényét benyújtsa.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
15/2018. (01.31.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2018. Gerevich Aladár-sportösztöndíj szervezetek és
paralimpiai sportágak közötti felosztására a melléklet szerinti javaslatot teszi.
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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16/2018. (02.28.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2018. Gerevich Aladár-sportösztöndíj 86 000 000 Ft-os
keretösszeg személyre szóló felosztását a melléklet szerint javasolja.
(9 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)
17/2018. (03.09.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a 2017-2018. tanév II. féléves Sportcsillagok Ösztöndíjat az alábbiak szerint
javasolja:
Adámi Zsanett, úszó: I/B
Illés Fanni, úszó: I/B
Veres Amarilla, kerekesszékes vívó: I/A
Berkes Gergő, boccia: III/B
(12 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
18/2018. (04. 12.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Bánkúti Rékát egyhangú szavazattal
elfogadta
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
19/2018. (04.12.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Deutsch Tamást és Dr. Égeni
Attilát egyhangú szavazattal elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
20/2018. (01.19.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúan elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
21/2018. (01.19.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
22/2018. (04. 12.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége az MPB Alapszabályának 10. § (2) bekezdése értelmében az MPB Közgyűlését 2018.
május 17-én, csütörtökön 14 órára a Magyar Sport Háza földszinti tárgyalójába összehívja.
Tervezett napirendi pontok:
1.napirendi pont: Az MPB Felügyelő Bizottsága 2017. évről szóló jelentésének elfogadása
2.napirendi pont: Az MPB 2017. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
3.napirendi pont: Az MPB 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
4.napirendi pont: Az MPB 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves melléklet elfogadása
5.napirendi pont: A 2017. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása
6.napirendi pont: Az MPB 2018. évi költségvetés tervének elfogadása
7.napirendi pont: Az MPB Felügyelő Bizottsága 2018. évi ellenőrzési tevének elfogadása
8.napirendi pont: Beszámoló a XII. Téli Paralimpiáról
9.napirendi pont: egyebek
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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23/2018. (04.12.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Csuri Ferenc ideiglenes boccia szakágvezetői kinevezését
támogatja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
24/2018. (04.12.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az MPB 2018. évi tagdíját 250 000 Ft-ban állapítja meg.
(6 igen, 0 tartózkodás, 2 nem szavazat, (dr. Tapolczai Gergely és Toponári Gábor))
25/2018. (04. 12.) számú MPB Elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottság Felügyelő Bizottságának 2018. évi ellenőrzési tervét
a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
26/2018. (04. 12.) számú MPB Elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége a XII. Téli Paralimpia beszámolóját elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
27/2018. (04. 12.) számú MPB Elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége a Magyar Parasport Napja beszámolóját elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
28/2018. (04. 12.) számú MPB Elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége megköszöni a Jogi és Etikai Bizottság munkáját és előterjesztését.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
29/2018. (04. 12.) számú MPB Elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége felhívja a Magyar Erőemelő Szövetséget, hogy haladéktalanul folytasson fegyelmi
eljárást az ügyben.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
30/2018. (04. 12.) számú MPB Elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége felkéri a Jogi és Etikai Bizottságot és a Paralimpiai Bajnokok Klubját, hogy 2018.
június 30. közösen dolgozzák ki el a Magyar Paralimpiai Bizottság Etikai Kódexét, abban különös
tekintettel a sportolók szabálysértési és büntető eljárásokkal kapcsolatos jelentéstételi
kötelezettségének betartásának szabályaira.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
31/2018. (04.27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB 2017. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
32/2018. (04.27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB 2017. évi költségvetési beszámolóját elfogadja.
(7 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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33/2018. (04.27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB 2017. évi egyszerűsített közhasznúsági mellékletét elfogadja
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
34/2018. (04.27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB 2018. évi költségvetés tervét elfogadja
(7 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)
35/2018. (05.11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a 17/2017 (02.09.) számú MPB elnökségi határozatában az
MPB könyvvizsgálatára 2017. február 10-től 2020. december 31-ig felkért Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda
Kft.-t felkérését 2018-ra megerősíti.
(10 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)
36/2018. (05.25.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a mellékelt MPB Adatkezelési Szabályzatot elfogadja.
(9 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)
37/2018. (05.25.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége adatkezelési felelősnek Urr Anita főtitkárt választotta.
(9 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat
38/2018. (06.28.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2018. Gerevich Aladár-sportösztöndíj 86 000 000 Ft-os
keretösszeg személyre szóló felosztását 2018. II. félévre a melléklet szerint javasolja.
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
39/2018. (08.10.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a Paralimpiai Bajnokok Klubja ügyrendjét a melléklet alapján elfogadja.
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
40/2018. (08.10.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a Paralimpiai Bajnokok Klubja elnökének Becsey Jánost választja.
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
41/2018. (09.10.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége kerekesszékes curling sportágban a pekingi paralimpiai
ciklusra szakágvezetőnek Palancsa Dorottyán nevezi ki azzal, hogy a határozott ideig tartó kinevezés
2018. szeptember 10-től 2022. április 30-ig tart, melyet az MPB elnöksége 2020. március 31-ig
felülvizsgál.
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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42/2018. (09. 17.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13. )
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés b) pontja alapján az 2018. évi Paraúszó Európa-bajnokságon elért
eredmények alapján az alábbi eredményességi támogatást javasolja:
Versenyzői támogatás:
Pap Bianka 100m hát 1., 400m gyors 2., 200m vegyes 3. hely
1 406 250 Ft
Illés Fanni 100m mell 3. hely
625 000 Ft
Iván Bence 200m vegyes 2., 50m pillangó 3. hely
781 250 Ft
Tóth Tamás 100m hát 3., 200m vegyes 3. hely
625 000 Ft
Konkoly Zsófia 400m gyors 3. hely
312 250 Ft
Sportszakemberi támogatás:
Szabó Álmos – Pap Bianka és Illés Fanni eredményei alapján
1 031 250 Ft
Jancsik Árpád – Iván Bence és Konkoly Zsófia eredményei alapján
375 000 Ft
Horváth Péter – Tóth Tamás eredményei alapján
187 500 Ft
Becsey János – a válogatott mellett végzett munkája alapján
187 500 Ft
Grezner Mónika – a válogatott mellett végzett munkája alapján
93 750 Ft
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
43/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Bánkúti Rékát egyhangú szavazattal
elfogadta
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
44/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Berente Juditot és Lengyel Lajost
egyhangú szavazattal elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
45/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúan elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
46/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
47/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége felhatalmazza Szabó Lászlót, az MPB elnökét, hogy folyatasson egyeztetést a BOM
a Magyar Sportért Alapítvánnyal az együttműködési lehetőségről.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
48/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2018. Gerevich Aladár-sportösztöndíj 86 000 000 Ft-os
keretösszeg személyre szóló felosztását 2018. IV. negyedévre vonatkozóan a melléklet szerint
javasolja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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49/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Vígh Zsolt asztalitenisz szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5901/24/2017 számú a szakágvezetői
szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
50/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Oroszi Zsuzsanna atlétika szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5918/24/2017 számú a szakágvezetői
szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
51/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Csuri Ferenc boccia szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/6231/24/2018 számú a szakágvezetői
szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
52/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Dr. Mandlné Mayer Éva erőemelés szakágvezető/szövetségi
kapitány munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5935/24/2017 számú a
szakágvezetői szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést
hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
53/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Nagy Gábor evezés szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5893/24/2017 számú a szakágvezetői
szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
54/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Bíró Norbert judo szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB elnökségének 23/2017 (02.09.) számú a
határozatában foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért szakágvezetői megbízását
hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
55/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Weisz Róbert kajak-kenu szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB elnökségének 24/2017 (02.09.) számú a
határozatában foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért szakágvezetői megbízását
hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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56/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Bor Péter kerekesszékes tenisz szakágvezető/szövetségi
kapitány munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5889/24/2017 számú a
szakágvezetői szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést
hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
57/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Nemcsik Zsolt kerekesszékes vívás szakágvezető/szövetségi
kapitány munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5829/3/2017 számú a
szakágvezetői szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést
hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
58/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Steiner György kerékpár szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5924/24/2017 számú a szakágvezetői
szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
59/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Dr. Tatár András paralovas szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB elnökségének 51/2017 (03.29.) számú a
határozatában foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért szakágvezetői megbízását
hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
60/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Pocsai Balázs triatlon szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5888/24/2017 számú a szakágvezetői
szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
61/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Dr. Sós Csaba paraúszás szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/6261/24/2017 számú a szakágvezetői
szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
62/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Orsós Zsolt csörgőlabda szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB elnökségének 20/2017 (02.09.) számú a
határozatában foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért szakágvezetői megbízását
hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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63/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Windischmann Mercédesz íjászat szakágvezető/szövetségi
kapitány munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB elnökségének 22/2017 (02.09.)
számú a határozatában foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért szakágvezetői
megbízását hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
64/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Szarka Tünde taekwondo szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5900/24/2017 számú a szakágvezetői
szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
65/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Raska Gyula ülőröplabda szakágvezető/szövetségi kapitány
munkájának felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy MPB/5909/24/2017 számú a szakágvezetői
szerződésben foglaltakat a szakágvezető maradéktalanul teljesíti, ezért a szerződést hatályban tartja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
66/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Az MPB elnöksége által alapított és adományozható díjak
szabályzatának módosítását a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 1 tartózkodás (dr. Ralovich Zsolt), 0 nem szavazat)
67/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Az MPB elnöksége által alapított és adományozható díjak
szabályzatának 5. pontja alapján felkéri Égeni Attilát, Becsey Jánost és Szekeres Pált MPB elnökségi
tagokat, hogy a Bíráló Bizottság munkájában vegyenek részt.
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
68/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13.)
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés b) pontja alapján az 2018. évi IWAS Kerekesszékes Vívó Európabajnokságon elért eredmények alapján az alábbi eredményességi támogatást javasolja:
Versenyzői támogatás:
Osváth Richárd tőr A 3. hely
312 500 Ft
Veres Amarilla párbajtőr A 3. hely, kard A 3. hely
625 000 Ft
Sportszakemberi támogatás:
Beliczay Sándor – Osváth Richárd eredménye alapján
Kovács Iván – Veres Amarilla eredménye alapján
Body István – Veres Amarilla eredménye alapján
Pákey Béla – Veres Amarilla eredménye alapján
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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69/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Halassy Olivér Program – A Parasport Edzők
Megbecsüléséért koncepcióját a melléklet szerint elfogadja azzal, hogy koncepció 2019. január 1. –
december 31. között érvényes. Az MPB elnöksége 2019. őszén megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy
2020-ra a programot az összes fogyatékossági ágra kiterjessze.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
70/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az MPB Etikai Kódexét a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
71/2018. (10.29.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége sportlövészet sportágban a tokiói paralimpiai ciklusra
szakágvezetőnek Karácsony Gyulát nevezi ki. A határozott ideig tartó kinevezés 2018. november 1-től
2020. december 31-ig tart.
(0 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
72/2018. (11. 16.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13.)
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés b) pontja alapján az 2018. évi ITTF Para Asztalitenisz úszó Európabajnokságon elért eredmények alapján az alábbi eredményességi támogatást javasolja:
Versenyzői támogatás:
Pálos Péter egyéni 2. hely
1 125 000 Ft
Sportszakemberi támogatás:
Marsi Márton – Pálos Péter eredménye alapján
562 500 Ft
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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