MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
KÖZGYŰLÉS
2016. július 15.
2. napirend: Döntéshozatal az MPB Paralimpiai játékokon elért eredmények szerinti
jutalmazási szabályzatáról

ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése 31/2008.11.29. számú határoztában fogadta el a
paralimpiai eredmények szerinti jutalmazási irányelveket. Azóta az egyes kiemelkedő állami
jutalmáról szóló szabályozást a jogalkotó kormányrendeletbe foglalata. (200/2013. (VI. 13.)
Korm. rendelet). Szükséges a korábbi közgyűlési határozat visszavonása és egy új szabályozás
megalkotása, amely a kormányrendelet által nem szabályozott kérdésekre próbál
iránymutatást adni.
A Paralimpiai játékokon elért eredmények szerinti jutalmazási szabályzatot az előterjesztés
melléklete tartalmazza.
A szabályzatot az MPB elnöksége a 75/2016. (07. 14.) számú MPB elnökségi határozatával
elfogadta.

Budapest, 2016. július 14.
Szabó László
elnök sk.

székhely: 1146.Budapest Istvánmezei út 1-3.
adószám: 18087949-2-42
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Magyar Paralimpiai Bizottság
_________________________________________________

Paralimpiai játékokon elért eredmények szerinti
jutalmazási szabályzat

Hatályos: 2016. július 15.

A jelen szabályzat a fenti hatálybaléptetési nappal hatályos.

__________________________________________________
Szabó László
Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöke
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I. Fejezet - Általános rendelkezések

1.1.Általános rendelkezések:
1.1.1. A Paralimpiai érmekért és döntős helyezésekért adható pénzjutalmazási rendszer
szabályzatát az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013.
(VI.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg.
1.1.2. A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a paralimpiai játékok esetében
az országos sportági szakszövetségek, sportági szövetségek, fogyatékosok országos
sportszövetsége javaslata alapján az egyéni jutalmazásra az MPB elnöksége tesz
javaslatot.
1.2.Alapvető feltételek:
1.2.1. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az edzők és sportszakemberek részére
megállapítható állami jutalom összege sportáganként a versenyzők részére kifizetett
állami jutalom 60%-a lehet.
1.2.2.. A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a nevelőedző részére megállapítható állami
jutalom a versenyzők részére kifizetett állami jutalom összegének 10%-a.
1.2.3. Az edző, a nevelőedző, a sportszakember nem részesülhet magasabb összegű állami
jutalomban, mint a legeredményesebb versenyzőnek járó összeg.
1.2.4. A sportág működésében közreműködő sportági szakágvezető nem részesülhet magasabb
jutalomban,

mint

a

sportágában

legeredményesebben

szereplő

versenyző

jutalmazásának tizenöt százaléka.
1.2.5. A jutalmazás nem automatikus. A Korm. rendelet 1. § 5 pontjában foglaltakra is
figyelemmel csak olyan szakember kaphat jutalmat, aki a sportoló felkészülésében
közvetlenül részt vett, és együttműködésével aktívan segítette a mozgalom munkáját.
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II. Fejezet - Sportszakemberek jutalmazása

2.

A sportoló szakmai felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek
jutalmazására a sportolók által elért eredményességi jutalom legfeljebb 60% -a kerülhet
felosztásra.

2.1.Edzők, sportszakemberek:
Abban az esetben, amennyiben a sportágban a szakágvezető/szövetségi kapitány jutalmazásban
részesül, a sportoló felkészítését közvetlenül irányító edző, sportszakember a sportoló által elért
eredményességi jutalom legfeljebb 48 %-át kaphatja meg. Abban az esetben, ha egy edző több
feladatot is ellát (pl. edző és egyben szakág vezető), úgy a jutalmazás mértéke összeadódhat.
2.2 .A szakágvezetők/szövetségi kapitányok:
A

szakágvezetők/szövetségi

kapitányok,

amennyiben

megfelelnek

a

jogszabályban

meghatározott feltételeknek, a sportolók által elért eredményességi jutalom legfeljebb 12 %ában részesülhet.

3.

Jelen Jutalmazási Szabályzat hatálybalépésével az MPB Közgyűlés 31/2008.11.29. számú
határozatával elfogadott Paralimpiai Jutalmazási irányelv hatályát veszti.

4.

Jelen Jutalmazási Szabályzatot az MPB elnöksége az MPB 75/2016. (07.14) számú elnökségi
határozatával, 2016. július 14-én jóváhagyta.

5.

Jelen Jutalmazási Szabályzatot az MPB Közgyűlésének xx/2016. (07.15) számú MPB
közgyűlési határozatával, 2016. július 15-én jóváhagyta.

Budapest, 2016. július 15.

__________________________________
Szabó László
Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke
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