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PREAMBULUM
A jelen szabályzat célja, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége által alapított, és a
paralimpiai sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, valamint a paralimpiai mozgalomért
sokat tett embereknek, szervezeteknek adományozható díjakat meghatározza. A jelen szabályzat
az 48/2016 (06.06) számú MPB elnökségi határozatával került fogadta el.
A DÍJAK
1.

Málnai István-díj

1.1.
A díj névadójának rövid bemutatása: Málnai István úszó edző 2012-ben hunyt el. Egykori
tanítványai között szerepel: Tóth Tamás, Illés Fanni, Kézdi Réka, Pásztory Dóra, Boronkay Péter és
Csuri Ferenc. Az új generáció tagjai közül Széni András és Szabó Szilárd. Elismert és kedvelt figurája
volt a paraúszásnak. Jelmondata: „nincs megtaníthatatlan gyermek vagy felnőtt, aki saját
hiányosságának megfelelően ne tudna megtanulni úszni.”
1.2.

A díj a paralimpikonokat felkészítő edzőknek, nevelőedzőknek adományozható.

1.3.
A díj átadására az MPB Közgyűlése vagy a Magyar Paralimpiai Csapat eskütétele alkalmából
kerül sor.
1.4.
A díjból évente legfeljebb három (3) adományozható. A díj megosztva is adományozható.
1.5.
A díjazott a Málnai István-díj a paralimpikonok felkészítéséért oklevelet kapja.
2.

Halassy Olivér-díj

2.1.
A díj névadójának rövid bemutatása: Halassy Olivér az első közismert, fogyatékkal élő,
magyar sportoló, nevét egyesület, uszoda és iskola is viseli. Baleset következtében amputálni
kellett a bal lábát, de ezután is aktívan sportolt. Az UTE sportolójaként nyolcszoros úszó és 91szeres vízilabda-válogatott volt. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és 12-szer javított országos
csúcsot. Tagja volt 1931-ben a párizsi, 1934-ben a magdeburgi és 1938-ban a londoni Európabajnokságot nyert vízilabda csapatnak. 1928-ban az amszterdami olimpián második, 1932-ben a
Los Angeles-i, 1936-ban a berlini olimpián az aranyérmet megszerző vízilabdacsapat tagja volt.
2.2.
A díj a paralimpiai érmes sportolóknak adományozható.
2.3.
A díj átadására az MPB Közgyűlése vagy a Magyar Paralimpiai Csapat eskütétele
alkalmából kerül sor.
2.4.
A díjból évente legfeljebb három (3) adományozható. A díj megosztva is adományozható.
2.5.
A díjazott Halassy Olivér díj a paralimpiai eredményesség elismeréséért oklevelet kapja.

3. Plesa István-díj
3.1.
A díj névadójának rövid bemutatása: A Paralimpiai Mozgalmat támogató szakembereknek
járó kitüntetés. Ebben az egészségügyi szakemberek, gyógypedagógusok részesülhetnek.
Dr. Plesa István 1953-62-ig az ORFI-ban szervezett Ortopédiai Osztályon dolgozott, majd 1962- 70ig a Fővárosi Tanács Délpesti Rendelőintézetének Ortopédiai Osztályát vezette. 1970-től 4 éven át
a SzOT Főigazgatóságán országos főorvosként dolgozott. Vitathatatlan érdemeket szerzett a
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magyarországi csecsemő-csípőficamszűrés bevezetésében. 1974-1983-ig a Gyógyászati
Segédeszközök Gyára Igazgatója volt. 1970 és 1995 között a magyar rokkantsport orvos-vezetője
és szervezőjeként az első magyar sportdiplomata. 1983-ban nevezték ki az Országos Ortopédiai
Intézet igazgató főorvosának, amely feladat mellett ellátta az Ortopédiai Klinika
Gyermekhabilitációs Csoportjának hatáskörében a végtaghiánnyal született gyermekek
gondozását is. Ez utóbbi feladatokat nagy odaadással végezte nyugdíjba vonulása után is.
Kitüntetései: 1977.: Kiváló Orvos; 1993.: Sport érdemérem; 1995.: Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt; 1996.: Magyar Ortopéd Társaság Dollinger Gyula emlékérme; 2002.: Magyar
Paralimpiai Érdemérem.
3.2. A díj a paralimpiai mozgalmat támogató szakembereknek adományozható.
3.3. A díj átadására az MPB Közgyűlése vagy a Magyar Paralimpiai Csapat eskütétele alkalmából
kerül sor.
3.4. A díjból évente legfeljebb három (3) adományozható. A díj megosztva is adományozható.
3.5. A díjazott a Plesa István-díj a parasport mozgalom támogatásáért oklevelet kapja.
4. „MPB Paralimpiai Láng-díj”
4.1. Támogatói díj, amelyet az MPB elnöksége adományozhat céges illetve magánszemély
kategóriában. Ezzel a díjjal az MPB a tovább erősödő támogatói kört tudja honorálni. A díj
presztízsével minden egyes jövendőbeli / avagy már meglévő támogató CSR tevékenységét erősíti,
elkötelezettségét a paralimpiai mozgalom, illetve az MPB felé tovább bővíti.
4.2. A díj átadására az MPB Közgyűlése vagy a Magyar Paralimpiai Csapat eskütétele alkalmából
kerül sor.
.
4.3. A díjból évente legfeljebb egy (1) adományozható. A díj megosztva is adományozható.
4.4. A díjazott MPB Paralimpiai Láng-díj a parasport mozgalom támogatásáért oklevelet kapja.
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