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Az elnökség működése
Az elnökség előre meghatározott éves ülésrend alapján kezdte meg munkáját 2019-ban. Az
ülésekről hangfelvétel és jegyzőkönyv készült, melyeket az MPB Iroda a honlapon az közzétette.
2019. évben az elnökség négy alkalommal ülésezett, valamint további 13 alkalommal hozott
döntést elektronikus szavazással. 2019-ben az MPB két közgyűlést szervezett.
Az MPB elnöksége összesen 80, 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 2019. 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 ezek
adományozása;
a paralimpiai sportágak szakágvezetőinek/vezetőedzőinek kinevezése,
a tagfelvételi kérelmek elbírálása
állami és eredményességi jutalmazással kapcsolatos döntések a speciális világjátékokon és
világversenyeken elért eredmények kapcsán;

Az MPB Iroda működése
A Magyar Paralimpiai Bizottság Irodája 2019-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
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Sportigazgató
Nemzetközi Igazgató
Gazdasági Igazgató
Kommunikációs Igazgató

Az MPB Iroda feladatai 2019-ben:
-

-

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,
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 2019 év elején 39 volt, év végén pedig 40.
A legaktívabb hazai sportszakmai kapcsolatot tagszervezeteinken kívül a Magyar Olimpiai
Bizottsággal és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságával
tartottuk.
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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.

Nemzetközi kapcsolatok
Az MPB már meglévő nemzetközi kapcsolatai 2019-ben is tovább erősödtek, bővültek.
2019. január 31., Zágráb, Horváth Paralimpiai Bizottság, Parasport Gála
Szabó László, az MPB elnöke és Dányi Anita, az MPB nemzetközi igazgatója Ratko Kovacic, az
Európai és egyben a Horvát Paralimpiai Bizottság elnökének meghívásának eleget téve részt vett
a Horvát Év Parasportolója Díjátadó Gálán Zágrábban. Az ünnepség után a két ország bilaterális
együttműködésről és az európai tervekről is megbeszélést folytattak.
2019. február 7-8., Jasna – Közép-Kelet Európa - ifjúsági síedzőtábor
A Szlovák Paralimpiai Bizottság a KKE Paralimpiai Bizottságok együttműködését erősítve, egyhetes
sí ifjúsági edzőtábort szervezett, amelyen Magyarország is részt vett. Egy fiatal sítehetség Rescsik
Csaba és Fábián Attila szövetségi kapitány élvezte a szlovák vendégszeretetet, a szervezők nagyon
kitetettek magukért. Az edzőtábort minden résztvevő ország meglehetősen pozitívan értékelte.
A térségi és a szlovák bilaterális kapcsolatok ápolása érdekében egynapos látogatást tett Dányi
Anita, és Horváth Patrícia sportági referens az edzőtáborban, köszönetet kifejezve a tábor
megszervezéséért, valamint tárgyaltak a további együttműködésekről, ötlettervekről.
2019. február 14., Év Sportolója Gála, Budapest
Hamid El Aouni, a Marokkói Paralimpiai Bizottság elnöke és az Afrikai Paralimpiai Bizottság elnöke,
az Év Sportolója Gálán az Év fogyatékos sportcsapata kategóriában díjátadó volt. A Marokkói
Paralimpiai Bizottsággal még tavaly kötött bilaterális együttműködési megállapodást az MPB-vel,
így a budapesti látogatás során a jövőbeni tervekről is szó esett.
2019. február 10-11., Athén - Görög NPC 20 éves Gála
Szabó László, az MPB elnöke a görög elnök meghívására részt vett a Görög Paralimpiai Bizottság
20 éves fennállásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, ahol többek között
találkozott Andrew Parsons, az IPC elnökével és más európai paralimpiai bizottság elnökeivel is.
2019. február 22., Magyar Parasport Napja, Budapest – Ázsiai Paralimpiai Bizottság
Mr. Tarek Souei, az Ázsiai Paralimpiai Bizottság vezérigazgatója Szabó László elnök úr meghívására
látogatott Magyarországra és vett részt a Magyar Parasport Napja iskolai programjain, továbbá
előadást is tartott az MPB ünnepi közgyűlésén. Az előadásából megismerhettük az az Ázsia
Paralimpiai Bizottság tevékenységét, törekvéseit és újításait, továbbá átfogó képet kaphattunk az
Ázsiai Parajátékokról. Vezérigazgató úr lenyűgözőnek nevezte a kezdeményezést. „A Magyar
Parasport Napja bizonyíték arra, hogy a magyarok miért is sikeresek a fogyatékkal élők sportjában,
ez a kreatív kezdeményezés az egész világ számára példamutató lehet. Köszönöm, hogy részt
vehettem a napon és volt módunk tanulni egymás munkájából, hiszen, bár más földrészen élünk,
a célunk közös.”
Vezérigazgató úr háromnapos budapesti tartózkodása alatt számos más szakmai programon is
részt vett, többek között az Ülőröplabda Hazai-bajnokság zárófordulóján ő adta át a nyertes
csapatnak járó trófeát.
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2019. április 5. Budapest, Európai Paralimpiai Bizottságok - Kerekasztal beszélgetés
A Holland és Magyar Paralimpiai Bizottság közös kezdeményezése alapján „Európai NPC-k
kerekasztalbeszélgetést” szerveztünk, amelyen részt vett a holland, svájci, lengyel és magyar
elnök, további az MPB részéről Urr Anita főtitkár, Ligárt Balázs sportigazgató és Dányi Anita
nemzetközi igazgató is. A diskurzus célja az volt, hogy a májusi EPC közgyűlésen javaslatokat
nyújthassunk be az összeurópai együttműködés még szorosabbá, még intenzívebbé tétele
érdekében.
Áprilisi nemzetközi versenyek – Eger és Marrakech
A Marokkói Paralimpiai Bizottsággal kötött bilaterális megállapodás keretében április végén a
magyar para atlétikai válogatott tagjai részt vettek a IV. Nemzetközi Atlétikai Meetingen
Marrakeshben, ahol Kálmán Krisztina buzogányhajításban ezüstérmet, Biacsi Bernadett 1500
méteren arany, 400 méteren bronzérmet, Keresztesi Erika 400 méteren ezüst, 1500 méteren
bronzérmet nyert. A Magyar Paralimpiai Bizottság ugyanezen megállapodás keretében látta
vendégül az áprilisi egri erőemelő világkupán a marokkói csapat tagjait.
2019. május 3-5. Netanya – Európai Paralimpiai Bizottság közgyűlése
Az európai országok paralimpiai bizottságait és parasport szervezeteit tömörítő Európai
Paralimpiai Bizottság (EPC) május elején tartotta közgyűlését Izraelben. A Magyar Paralimpiai
Bizottságot Urr Anita, főtitkár és Dányi Anita, nemzetközi igazgató képviselte.
A delegációtagok a Közgyűlésen az EPC jövőbeni szakmai működésének fejlesztésére tettek
javaslatot. A tagszervezetek képviselői egyetértettek abban, hogy az európai paralimpiai
mozgalom jövője a tagszervezetek és az Európai Paralimpiai Bizottság még szorosabb
együttműködésén alapszik. A tanácskozás vendégeként Andrew Parsons, a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság (IPC) elnöke beszámolt az IPC szervezetében bekövetkezett változásokról és
köszönetét fejezte ki a kétnapos intenzív tanácskozáson résztvevő szakemberek munkájáért.
Az Európai Paralimpiai Bizottság elnöke, Ratko Kovacic a Közgyűlés zárásaként ígéretet tett arra,
hogy a Közgyűlésen elhangzott javaslatokat az EPC elnöksége ki fogja értékelni és a lehető
leghamarabb beépíti működésébe a legjobb felvetéseket. Az EPC következő Közgyűlését 2021ben, a tokiói Nyári Paralimpiai Játékokat követően szervezik majd
2019. május 10. Varsó – Lengyel NPC 20 éves Gála
Szabó László, az MPB elnöke Lukasz Szeliga a Lengyel Paralimpiai Bizottság meghívását elfogadva
tiszteletét tette a Lengyel NPC 20 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A lengyelmagyar kapcsolatok, mind bilaterális, mind V4, mind térségi szinten az egyik legfontosabb
kapcsolatunk, a tervek és remények szerint jövő év tavaszán Lengyelország ad majd otthont az
első Téli Európai Parajátékoknak. Elnök úr maximális támogatásáról biztosította a lengyel elnököt.
EPYG – Európai Para Ifjúsági Játékok, Pajulahti, Finnország
2019. június 25-30. között, idén immár 5. alkalommal került megrendezésre az Európai Para
Ifjúsági Játékok, amely történelmet írt, hiszen ez volt a legnagyobb sportolói létszámú esemény a
játékok történetében. Az eseményen 27 európai ország több mint 600 ifjú sportolója vett részt, 7
versenysportágban:
asztalitenisz, atlétika, boccia, csörgőlabda, judo, kerekesszékes kosárlabda, úszás.
Magyarország első alkalommal vett részt a közös európai ifjúsági sporteseményen, sportolóink
csörgőlabda és úszás sportágban voltak érdekeltek. Tar Réka úszónk 200 m vegyesúszásban
bronzérmet szerzett, míg a csörgőlabda válogatott összesítésben a 6. helyen végzett.
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Az Európai Para Ifjúsági Játékokon való részvétel nemcsak sportszakmai, hanem sportdiplomáciai
szempontból is fontos és kívánatos volt; az európai kontinens Paralimpiai Bizottságainak és az
Európai Paralimpiai Bizottság szorosabb együttműködésének egyik fontosa pillére ez, amely a
jövőbeni törekvések egyik alappilléreként is szolgálhat, hiszen az ifjúsági sportesemény mintájára
Európai ParaJátékok szervezése is a főbb célkitűzések között szerepel.
Csörgőlabda csapatunk számára nemzetközi klasszifikáció szempontjából kifejezetten fontos volt
a részvétel, 2 versenyzőnk a felülvizsgálat után további 3 évre, míg Körmendi Krisztofer újoncként
ugyancsak 3 évre megkapta a nk-i klasszifikációt.
Magyarország Finnországi Nagykövetségének képviseletében Szabó Endre, I. beosztott
személyesen is eljött szurkolni a csörgőlabdás srácok egyik meccsére, és ugyancsak látogatást tett
a Helsinki úszóarénában az úszószámok második versenynapján.
Szervátültettek Világjátéka, Newcastle, 2019. augusztus 17-23.
A második legeredményesebb európai csapat volt a magyaroké a Szervátültetettek XXII.
Világjátékán. Az 59 ország részvételével megrendezett játékokon a magyar csapat összesítésben
az előkelő 8. helyen végzett Newcastle-ben. Európai országként egyedül csak a házigazda Egyesült
Királyság tudott Magyarország elé kerülni az éremtábla első helyét megszerezve.
A Magyar Szervátültetett Csapat tagjai a rendkívül erős mezőnyben, 11 sportágban, 18 arany, 26
ezüst-, 33 bronzérmet szereztek. A világversenyen több mint 2300 szervátültetett sportoló vett
részt. A világjátékok nyitóünnepségén Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság is jelen volt,
sportdiplomáciai tárgyalásokat folytatott, többek között a Világszövetség elnökével Chris Tomasszal, továbbá személyesen szurkolt a magyar sportolóknak.
Pánamerikai Parajátékok, Lima, 2019. augusztus 23-25.
Augusztus 23. és szeptember 1. között rendezték meg a Pánamerikai Paralimpiai Játékokat
Limában, amelyen az Amerikai Paralimpiai Bizottság meghívására részt vett Szabó László,a Magyar
Paralimpiai Bizottság elnöke, és Dányi Anita nemzetközi igazgató. A sportszakmai és
sportdiplomáciai út során az Amerikai Paralimpiai Bizottság új elnökével, Mr. Julio César Ávilaval
is találkoztak, és személyesen hívták meg Magyarországra. A Pánamerikai Játékokon 16
sportágban mérték össze tudásukat az amerikai kontinens 30 országának sportolói. A játékokon
részt vett a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) elnöke, Andrew Parsons és az IPC
vezetőségének tagjai, akikkel szintén jó sportdiplomáciai kapcsolatot tart fent az MPB.
IPC közgyűlés, Bonn, 2019. október 24-27.
Az IPC közgyűlését idén Bonnban az IPC székhelyének otthont adó városban rendezték, tekintettel
a szervezet 30 éves jubileumi évfordulójának alkalmából. A közgyűlés programja 4 napos volt,
konferencia és közgyűlés együttesen.
Az IPC 205 tagszervezete közül 125 szavazati joggal rendelkező tag volt jelen, köztük a Magyar
Paralimpiai Bizottság képviseletében Szabó László elnök, Urr Anita főtitkár, Dányi Anita nemzetközi
igazgató és Szekeres Pál az IWAS képviseletében, IWAS vezető testületének tagja, az IWAS
Wheelchair Fencing bizottságának elnöke.
Az MPB vezetősége bilaterális egyeztetéseket folytatott többek között a lengyel, az orosz, a
georgiai, szlovák, izlandi, japán, azerbajdzsáni, máltai Paralampiai Bizottságok vezetőivel.
Tárgyalásokat folyatott továbbá Andrew Parsons-al, az IPC elnökével, Majid Rashed-al, az Ázsiai
Paralimpiai Bizottság elnökével, és Mike Peters-el is, az IPC újonnan kinevezett főtitkárával.
Az IPC a jövőben még nagyobb hangsúlyt kíván a fő prioritást élvező klasszifikációra helyezni,
tovább erősíteni a sprotolóközpontúságot. Mindemellett fő célkitűzések további nemzetközi
szponzorok beemelése a rendszerbe, valamint az IPC brand-jének megújítása is elkezdődött,
amelyről Craig Spence kommunikációs igazgató tartott ismertetőt. Egy meglehetősen fontos,
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mérföldkőnek számító bejelentésre is sor került, amely tervek szerint az IPC által menedzselt nyári
sportágakat 2028-ig, a téli sportágakat 2030-ig szeretnék kivezetni az IPC hatásköre alól. A terv
megvalósítására egy külön bizottságot állítanak fel és várhatóan hamarosan megkezdik az első
egyeztetéseket, megteszik az első lépéseket.
Az IPC következő rendes, egyben tisztújító közgyűlése 2021-ben lesz, de mivel az idén
előterjesztett változásokat, indítványokat szeretnék addig érvénybe léptetni, így az IPC vezetősége
2020-ra rendkívüli közgyűlést hirdetett. A rendkívüli közgyűlés házigazdája és helyszíne még nem
ismert, a Magyar Paralimpiai Bizottság fontolgatja az esemény megszervezését, hiszen ez nagyban
segítené, hozzájárulna nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolataink további elmélyítéséhez,
megerősítéséhez.
A 30 éves fennállás alkalmából szervezett gálavacsorán átadták a paralimpiai érdemrend
kitüntetéseket, valamint kihirdetették a 2018-as év legjobb, legeredményesebb parasportolóit
„Elbűvölő Peking” c. konferencia, Budapest, 2019. október 30.
„Elbűvölő Peking” címmel, október 30-án tartotta nemzetközi konferenciáját Peking Város Népi
Kormányzati Sajtóirodája és a Pekingi Téli Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervező Bizottsága. A
konferencián köszöntőt mondott Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, beszédében
többek között célként említette a 2022-es téli paralimpiai játékokon a magyar sportolók
kvalifikációját.
„A Csodafedezet” c. film vetítése, Stuttgart, 2019. november 28.
A Stuttgarti Magyar Főkonzulátus a helyi Magyar Intézetben filmvetítéssel egybekötött
pódiumbeszélgetést szervezett, amelynek fővendége volt Szabó László, a Magyar Paralimpiai
Bizottság elnöke. A vitéz Halassy Olivérről, a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóról, a magyar
parasport egyik legendájáról szóló film, “A csodafedezet” vetítése után, elnök úr a magyar
parasport kiválóságairól, történetéről, jövőjéről beszélt.
Fogyatékos sportolók Gálája Lengyelországban, Varsó, 2019. december 5.
A Lengyel Paralimpiai Bizottság első alkalommal rendezte meg az év fogyatékkal élő sportolók
gáláját, ahol díjazták a 2019-ben kiemelkedő eredményeket elért lengyel parasportolókat, és
kitüntették a lengyel fogyatékos sport szakmai kiválóságait. A Lengyel Olimpiai Bizottság
székházában megrendezett eseményen részt vett Andrzej Duda, Lengyelország köztársasági
elnöke is. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke Lukasz Szeliga, a Lengyel Paralimpiai
Bizottság elnökének meghívására érkezett a rendezvényre, ahol a két elnök közösen adta át a
lengyel parasport mozgalom önkénteseinek járó díjat. Lukasz Szeliga januárban Budapestre
látogat és díjátadóként részt vesz a hazai Év Sportolója Gálán.
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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.
2019. január
- az Év Sportolója Gálával kapcsolatos egyeztetések, a fogyatékos sportágak és sportolók jelölése,
a bemutatkozó lista szöveges és grafikai összeállítása
- az Év Sportolója Gála esemény hirdetése, a jelöltek és a szavazás promotálása, a sajtó-és saját
felületeken a hírek és képanyagok kommunikációja
- a Magyar Parasport Napja előkészületi feladatainak elvégzése
- Szabó László, MPB elnök 2018-as évértékelő MTI közleményének kommunikációja
- a januári versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és web
felületein
2019. február
- az Év Sportolója Gála eseményen a sportolók segítése a média nyilatkozatokban, megjelenésben
kommunikációs feladatok elvégzése a varsói vívó világkupáról, a kerékpáros Országos
Bajnokságról, a belvárosi sportközpont alapkő letételéről
- az Év Sportolója Gála díjazottjainak utó kommunikációja
- a Magyar Parasport Napjának nagyköveteinek kiválasztása, tréningelése és médiaturné
szervezése
- a Magyar Parasport Napja beharangozó sajtótájékoztató szervezése és lebonyolítása
- az Ülőröplabda Európa-bajnokság logójának média bemutatásának szervezése és lebonyolítása
Raska Gyula és Szabó Zita szereplésével
- közlemény kiadása a 2020-as paralimpiai második kvótáról, amit Dávid Krisztina szerzett
- forgatás és fotózás szervezése az ülőröplabda csapatról Mátraházán, az elkészült anyagok
utómunkálatainak koordinációja, promotálása
- részvétel a Magyar Parasport Napja eseményeinek szervezésében és lebonyolításában
- a februári versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a web
felületein
2019. március
- a márciusi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a web
felületein
- az ülőröplabda Európa-bajnokság szervezési munkálatainak megkezdése
2019. április
- 100 nappal az EB előtt- forgatás és amatőr spot készítése a sportolókkal
- 500 nappal a paralimpia előtt és az úszó VB új helyszínének kommunikációja
- média szereplések koordinálása
- részvétel az erőemelő világkupán, indító és záró közlemény megírása és kiadása, az első két
versenynap kommunikációjának koordinálása
- az áprilisi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a web
felületein
2019. május
- segítség a vakfoci sajtótájékoztató kommunikációjában
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- részvétel a paraúszó országos bajnokság szervezési munkáiban és lebonyolításában, elő-és
utókommunikációs feladatok elvégzése
- az ülőröplabda EB live stream csapat sorsolásának megszervezése, lebonyolítása és
kommunikációja
- előadás tartása a Média Hungary 2019-es konferencián a paralimpiai brand építéséről
- részvétel a Nagy Sportágválasztón az ülőröplabda EB-vel kapcsolatosan, 50 nappal az EB előtti
videó spot forgatása, szerkesztése és publikálása
- a májusi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a web
felületein
2019. június
- az Ülőröplabda Európa-bajnokság sajtótájékoztató szervezése és lebonyolítása, moderálása
- az Ülőröplabda Európa-bajnokság nyitóünnepségének és médiafeladatainak előkészületi
feladatainak elvégzése
- a júniusi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és web
felületein
2019. július
- az Ülőröplabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó sportolók segítése a média nyilatkozatokban,
megjelenésben, interjúk, média szereplések szervezése, az elkészült promóciós videó publikálása
a médiában
- az Ülőröplabda Európa-bajnokság nyitóünnepségének szervezése és lebonyolítása
- az Ülőröplabda Európa-bajnokság médiacsapatának irányítása, a verseny alatt és után a
médiakommunikáció lebonyolítása, koordinálása
- a júliusi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a web
felületein
2019. augusztus
- az augusztusi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a
web felületein
- a szegedi kajak-kenu világbajnokság beharangozó kommunikációja, elnöki látogatás szervezése
az edzőtáborba
- részvétel a szegedi kajak-kenu világbajnokságon, a parasportolók médianyilatkozatainak
segítése, saját felvételek készítése és a médiacsapat koordinálása a versenynapokról.
- részvétel a Szervátültetettek eskütételi ünnepségén, kommunikációs felkészítés az MPB elnöke
részére
2019. szeptember
- részvétel a londoni paraúszó világbajnokságon, a magyar csapat kommunikációs felkészítése,
beharangozó kommunikáció a részvételről
- a paraúszó válogatott eredményeinek azonnali kommunikációja, videós interjúk készítése a
londoni világbajnokságról, egyeztetés a nemzetközi kommunikációs stábbal a broadcast felvételek
kiadásáról és a magyar televíziókban a leadás, felhasználási jogokról.
- a szeptemberi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a
web felületein
2019. október
- az aktuális világ-és Európa-bajnokok utókommunikációjának szervezése a magyar és nemzetközi
médiában
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- sajtótájékoztató szervezésében részvétel az Emberi Erőforrások Minisztérium Sportért Felelős
Államtitkársággal
- megállapodás aláírása a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájával, részvétel
- az októberi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a
web felületein
2019. november
- Ötpróba rendezvényre egyeztetés, parasportolók szervezése
- BOM hírlevélhez parasport hírek összeállítása
- részvétel a Kajak-Kenu Szövetség partneri találkozóján
- a novemberi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a
web felületein
2019. december
- az Év Sportolója Gála fogyatékos sportolói kategória jelöltjeivel videó forgatása, a lista elkészítése
- az év végi eredménykommunikáció előkészítése, üdvözlő lapok grafikai, tartalmi elkészítése
- a sportolók részére médiaszereplések szervezése az év végi média turnusban
- a decemberi versenyek, érdekességek, hírek publikálása az MPCS és MPB közösségi média és a
web felületein

Általános, napi tevékenység
- a versenynaptár havi feltöltése az MPB weboldalaira és kiküldése a médiapartnereknek
tájékoztatásul
- naprakész versenyinformációk, a sportágak híreinek megjelenítése, „backstage hangulat”
megörökítése és bemutatása
- fotók, videók, pozitív üzenetek szerkesztése a fiatalabb generációt megcélozva az
Instagram felületre
- hírlevél összeállítása és szerkesztése a partnereink tájékoztatására
- a beérkező média megkeresések koordinálása
- a beérkező rendezvényekre, ahová parasportolót szeretnének szereplőnek, koordinálás
- a kommunikációs üzenetek, szlogenek újragondolása, kommunikációs tréningek a
sportágakban
- prezentációk frissítése.
- új kapcsolatok, rendezvények, lehetőségek keresése és kialakítása, előkészítése
- az MPB média dropboxának karbantartása, fotók és videók archiválása
Adatelemzés
- a Magyar Paralimpiai Bizottság Facebook oldalán 186 új követő június és december között
- a Magyar Paralimpiai Bizottság követői 65%-ban nők, a legmagasabb életkori csoport a 3544 éves korosztály. Átlagosan 26-65 éves korig látható a követés
- a követők között feltűntek a külföldi lokációs követők, 55 fő az Egyesült Királyságból, 31 fő
Németországból, 24 fő az Amerikai Egyesült Államokból, 20 fő Ausztriából, 20 fő
Romániából, 17 fő Olaszországból, 15 fő Szerbiából, 13 fő Indiából, 12 fő Brazíliából, 3-4 fő
a világ majd minden országából követi a Magyar Paralimpiai Bizottság facebook oldalát
- a Magyar Paralimpiai Csapat Facebook oldalán folyamatos a követők növekedése, 429 új
követő
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a Magyar Paralimpiai Csapat facebook oldalán a legnépszerűbb bejegyzés Illés Fanni
világbajnoki címe, az úszók világbajnoki szereplése, a vívók világbajnoki szereplése és
Hajmási Éva tetris challenge fotója lett, 50.000-120.000 elérésekkel. Az átlag elérés 3.0005.000 fő.
a Magyar Paralimpiai Csapat Instagram oldalán 120 új követő
a Magyar Paralimpiai Csapat facebook oldalán az elért létszám 74%-a, nő, stagnál 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
a médiamunkának köszönhetően a paraúszó válogatott látható fejlődést mutat, a
versenyeken az érzelmek kezelése, profi nyilatkozatok adása negatív, pozitív eredmény
esetén is sikeres, a versenyhelyzetek utáni kommunikációs nyilatkozatok gyakorlása
rutinszerűen beépült és ez az önbizalmuknak is és a tokiói paralimpiára készülésben is jó
hatással van. A mixed zone gyakorlása nemzetközi környezetben bebizonyosodott, hogy
fontos tényező a sportolói szakmai munka komplexitásában, helye van a
személyiségfejlődésben és hatással van a teljesítményre is.
a nemzetközi kommunikációs csapattal nélkülözhetetlen a versenyeken személyes
találkozás, hiszen az IPC profi kommunikációs törekvéseinek része, hogy nem lehet
díjmentesen fotókat és broadcast felvételeket szerezni. A magyar képernyős média viszont
jó minőségű mixed zone és vágókép nélkül nem adja le a hírt.
saját videós és fotós adatbázis, digitális archívum építése, a stúdió beszélgetések
alkalmával a szerkesztők friss vágóképeket kérnek versenyekről, edzésekről, jelenleg van
olyan sportág, ahol még mindig nincs, vagy két évvel ezelőtti felvételek vannak.
az egyes sportágaktól nem érkeznek meg az információk, nincs vagy rossz minőségű fotók
érkeznek a versenyekről.
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Állami támogatások:
A fogyatékosok sportjának 2019. évi állami támogatása Magyarország központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény alapján 460 000 000 Ft volt, mely a további 152 000 000 Ft költségvetési
támogatásnak köszönhetően összesen 612 000 000 Ft-ra egészült ki.
A költségvetési támogatás fogyatékosok sportjával fogalakozó szervezetek közötti felosztását az
MPB elnöksége az 10/2019. (01 .11.) számú MPB elnökségi határozatában, az MPB Közgyűlése a
16/2019. (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozatában fogadta el az alábbiak szerint.
A fogyatékosok sportban rendelkezésre álló központi költségvetési forrás 2019. (ezer Ft)
MEGNEVEZÉS

Fogyatékosok sportjának támogatása összesen 2019.
Magyar Paralimpiai Bizottság sportszakmai feladatai
Magyar Paralimpiai Bizottság szakmai feladatokhoz kötődő
működési kiadások
Nyári Paralimpiai Játékok (2020) felkészülési kiadások
támogatása
MPB HOP
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

20/30/26/2
költségvetési sor
alapján

25 000

Nyári paralimpiai
felkészülési
támogatás

50 000

EGYEDI
TÁMOGATÁS

77 000

ÖSSZESEN:

612 000

70 000
50 000

343 000
30 000

25 000

100 000

100 000

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

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

XXII. Szervátültetettek Nyári Világjátéka 2019.
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége
szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési
kiadások

Téli Siketlimpiai Játékok (2019) - felkészülés, előzetes és
részvétel kiadások támogatása
Siketlimpiai Játékok - felkészülés, előzetes és részvétel
kiadások támogatása

56 000

80 000
10 000

14 000

28 000
5 000

47 000
14 000

18 000
19 000

42 000

5 000

A Magyar Paralimpiai Bizottság az MPB elnökségének 11/2019. (01.11.) sz. határozata alapján
2019. évben Magyarország központi költségvetéséből alapfeladatainak ellátására, az Emberi
Erőforrások Minisztériumával kötött szerződés keretében közvetlenül 266 500 000 Ft
céltámogatásban részesült, melyből 121 50 000 Ft-ot szakmai feladatokra 95 000 000 Ft-ot a
szakmai feladatokkal összefüggő működési kiadásokra fordított. A paralimpiai felkészülést EMMI
még 50 000 000 Ft-tal támogatta.
Az MPB a Magyar Parasport Napja rendezvénysorozat lebonyolításához 9mFt, a hazai rendezésű
nemzetközi versenyek megrendezéséhez pedig további 7mFt támogatást kapott.
A sporttörvény változásának következtében az EMMI az egycsatornás finanszírozás megvalósítása
érdekében egyes sportági szakszövetségekkel közvetlen szerződést kötött, így csörgőlabda,
curling, evezés, kajak-kenu, kerekesszékes kézilabda, kerekesszékes kosárlabda, kerekesszékes
rögbi, kerekesszékes tenisz, kerékpár, szkander, taekwondo és a triatlon sportágak a fogyatékosok
sportjának támogatásából összesen 46 500 000 Ft támogatásban részesültek.
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A Gerevich Aladár - sportösztöndíj mértéke 2019-ben változatlan maradt, az előző évihez
hasonlóan 86mFt elosztására volt lehetőség. A 2019-től, a parasport edzők részére adható HOP
támogatás nagy segítséget jelentett, ugyanakkor a fogyatékkal élő sportolók hátránya még mindig
érezhető ezen a területen.
Az ösztöndíjból a fogyatékosok sportszervezetein keresztül összesen 89 versenyző és 52 edző,
sport és egészségügyi szakember részesült ösztöndíjban.

GEREVICH ALADÁR SPORTÖSZTÖNDÍJ
FOGYATÉKOSOK SPORTJA 2014-2019
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 Szövetsége 2 000 000 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
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56 000 000 Ft
73 200 000 Ft

2018.
2019.
tény
tény
63 000 000 Ft 63 000 000 Ft
9 500 000 Ft 9 500 000 Ft
6 500 000 Ft 6 500 000 Ft
7 000 000 Ft 7 000 000 Ft
86 000 000 Ft 86 000 000 Ft

58 000 000 Ft 63 000 000 Ft 63 000 000 Ft
76 000 000 Ft 86 000 000 Ft 86 000 000 Ft
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A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége a 69/2018. (10.11.) számú MPB elnökségi határozatban,
egyhangúlag szavazta meg a Halassy Olivér Program – A Parasport Edzők Megbecsülésére
vonatkozó, 2019. január 1. - december 31. közötti időszakra érvényes koncepcióját.
A program célja:
 a legeredményesebb, legtehetségesebb edzők pályán tartása, továbbképzése,
magyarországi foglalkoztatása;
 az edzők munkavégzésére vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítása;
 a magyar sport paralimpiai eseményeken, paralimpiai sportágak felnőtt és korosztályos
világversenyein mutatott eredményességének fenntartása, illetve növelése;
 a paralimpiai sportágakra vonatkozóan szabályozott, áttekinthető, biztos finanszírozási
háttérrel rendelkező edzői álláshelyek fenntartására.
A célokat és a programba való bekerülés feltételeit megvizsgálva, valamint a szakszövetségektől
bekért javaslatok alapján az MPB Elnöksége az 1/2019. (01.04.) számú elnökségi határozattal
elfogadta a programba 2019-re bekerülő szakemberek névsorát.
Az edzők által elkészített éves felkészülési és ütemtervek alapján elkezdett szakmai munka
sikeresen haladt, lehetőséget nyújtva az év fő versenyeire, a kvalifikációs világ kupákra, Európabajnokságokra és világbajnokságokra történő felkészülésre.
A rendszeres konzultációk alkalmait, az edzéslátogatások lehetőségeit és az MPB által
kezdeményezett egyéb, a fejlődést és felkészülést segítő programok kialakítását kihasználva,
folyamatos szakmai kapcsolatot és együttműködést tartottunk fenn az edzőkkel és versenyzőikkel.
2019-ben a HOP Program keretében összesen 11 edző munkájához tudtunk anyagi támogatást
biztosítani.
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2019. évi általános sportszakmai feladatok
Hazai rendezésű nemzetközi parasport események az MPB szervezésében:
A Magyar Paralimpiai Bizottság szervezésében Magyarország 2019-ben két hazai rendezésű
nemzetközi versenynek adott otthont.
Egerben rendeztük meg az Para Erőemelő 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, klasszifikáció:
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 2019-ben is
elérhető volt sportolóink számára.
Klasszifikáció
A parasportban a sportteljesítmény mérhetősége, összehasonlíthatósága és a versenyzés során az
esélyegyenlőség biztosításának alapjául szolgál egy speciális klasszifikációs vizsgálat, amely
laboratóriumi mérések, orvosi kutatómunka alapján kidolgozott, sportág specifikus, nemzetközi
standardokra épülő a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által szabályozott eljárás.
(https://www.paralympic.org/classification) Minden sportág más módon építette fel a
kategorizálási rendszerét. A kategóriák megállapításánál meghatározó – de nem kizárólagos
szempontok – a sérültség típusa, a súlyosság mértéke, az adott sportág mozgásrepertoárja, a
sportág mozgásfunkciói (erő, dinamika, koordináció stb. figyelembevétele), a sportág
eszközigénye. A kategória besorolásokat erre specializálódott szakemberek végzik úgy
Magyarországon, mint nemzetközi szinten (ortopéd szakorvos, szemész szakorvos,
pszichológus/gyógypedagógus sérülés specifikumtól függően, valamint mozgásterapeuták:
gyógytornász, szomatopedagógus). A vizsgálatoknak szigorú szakmai és etikai szabályai vannak,
amelyek a vizsgálatot végző szakemberekre, a sportolókra és az edzőikre egyaránt vonatkoznak.
Mozgássérültek hazai klasszifikációs vizsgálatát végző csoport tagjai:
Kis Erika gyógypedagógus - szomatopedagógus mozgásszervi sérültek kategorizálásért felelős
vezető
Dr. Bejek Zoltán ortopéd szakorvos, nemzetközi klasszifikátor úszás és para kajak-kenu
sportágakban
László Anita gyógytornász, testnevelő tanár, nemzetközi klasszifikátor kerekesszékes vívás
sportágban
A klasszifikációs csoport általában évi 5-6 időpontot ad meg a mozgássérült sportolók részére,
melyből két alkalom csak úszás (a vizsgálat helyszíne a BVSC uszoda), a többi vizsgálatra a többi
sportág versenyzői jelentkezhetnek. Ezen kívül a para kajak-kenu sportág részére szervezünk külön
klasszifikációs vizsgálatot (kezdetben önállóan szervezték, 2016 óta már az MPB-n keresztül). A
megadott időpont előtt kb. 1 hónappal felkerül az MPB honlapjára a felhívás a kategória vizsgálatra
a jelentkezési határidővel. A honlapon megtalálható ezzel kapcsolatban minden információ.
(http://hparalimpia.hu/hazai-kategorizalas-idopontok-utmutato) A szükséges nyomtatványok melyeket a vizsgálatra kell a szükséges orvosi dokumentumokkal együtt magukkal vinniük a
sportolóknak - a honlapról letölthetőek.
A jelentkezéseket a Grezner Mónika gyűjti össze és egy összefoglaló táblázatban továbbítja Kis
Erikának, aki elkészíti az időbeosztást és értesíti a sportolókat. A vizsgálat lebonyolításához
minimum 3 fő, maximum 12 fő jelentkezése szükséges. A vizsgálat eredményéről, az új
sportolókról a szakágvezetőket és a sportági referenseket írásban értesítjük.
Jelenlegi alacsony klasszifikáló szakemberi létszám növelése továbbra is elengedhetetlen. Ezen felül
nagyon fontos a jelenlegi aktív klasszifikátorok nemzetközi továbbképzésének segítése.
2019-ben a hazai klasszifkiátori csapat az alábbi tagokkal bővült:
Szarka Tünde (taekwondo)
Dr. Seprődi Bence (kerekesszékes curling)
Sebők Annamária (úszás)
Látássérültek kategorizálását végző szakember:
Dr. Maka Erika szemész szakorvos (nemzetközi és hazai klasszifikátor)
Látássérültek esetében nincs előre megadott időpont, a sportolói kérések alapján egyeztetünk a
doktornővel. A vizsgálathoz szükséges dokumentumokat továbbítjuk Dr. Maka Erikának. Amennyiben
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a sportoló sérültsége alapján lefolytatható a vizsgálat, a doktornő kijelöli az időpontot. Erről értesítjük
a sportolót és a szakágvezetőt.
Értelmi sérültek kategorizálását végző szakemberek:
Dr. Mlinko Renáta értelmileg akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár, terapeuta, speciális pedagógia szakos tanár- és szakpedagógus, tanácsadó
szakpszichológus (klasszifikációs csoport vezetője)
Batki Erika klinikai szakpszichológus (INAS NEO)
A mozgássérültekhez illetve a látássérültekhez hasonló hazai klasszifikációs rendszer nincs. A
nemzetközi besorolás az INAS által előírt szabályok alapján történik. (http://www.inas.org/memberservices/eligibility-and-classification)
A nemzetközi versenyeken való részvétel feltétele a nemzetközileg elfogadott dokumentáció és
teszteredmények INAS által történő elfogadása. A vizsgálatok elvégzését az ELTE-GYOPSZ-on végzi a
klasszifikáló csoport Dr. Mlinko Renáta vezetésével, egy együttműködési megállapodásban foglaltak
szerint.
Batki Erikával megbízási szerződést kötöttünk, amelynek értelmében ellátja az INAS klasszifikációval
kapcsolatos általános feladatokat, megismeri a szabályzatokat és folyamatos nyomon követi a
változásokat, kitölti az INAS dokumentációkat és az ELTE Országos Pedagógiai Szakszolgálat
szakvéleményét angolra fordítja. Munkájáért Gerevich Aladár Sportösztöndíjat kap (aktuális vizsgálat
esetén sportolónként megbízási díjat kap). Az elvégzett tevékenységéről minden félévben beszámolót
küld.
A parasport, klasszifikáció népszerűsítése orvosok, gyógytornászok, gyógypedagógusok,
pszichológusok körében:
2019-ben a Szent Margit Kórházban és a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikán kaptunk
lehetőséget a kórház dolgozóinak tájékoztatására a magyarországi parasport helyzetéről, a
klasszifikációról. Az előadásokat Szabó László és Dr. Bejek Zoltán tartották. Meghívott vendégként
Adámi Zsanett úszó és Engelhardt Katalin erőemelő mesélt a sport jelentőségéről az életében.
A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságával is megkezdődött a közös munka, az
együttműködés részleteinek kialakítása folyamatban van.
Sportegészségügyi ellátás
Együttműködés az Országos Sportegészségügyi Intézettel (Call center) – A válogatott parasportolók
soron kívüli egészségügyi ellátása call center alapú szolgáltatás keretein belül, az Országos
Sportegészségügyi Intézetben, valamint a vele együttműködési szerződésben álló egészségügyi
szolgáltatók szakrendelésein történik. Biztosítják a sportolók sportorvosi engedélyéhez szükséges
szűrővizsgálatát, terhelésdiagnosztikai vizsgálatokat, a sérült sportolók diagnosztizálását,
rehabilitációját megfelelően képzett szakemberek és a legújabb orvostudományi módszerek
segítségével. A call center listát – amely tartalmazza a Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ)
Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (MHSSZ), Magyar
Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) válogatott sportolóinak névsorát – minden félévben aktualizáljuk
a szakágvezetőink beszámolója és az MSOSZ, MHSSZ, MSZSZ javaslata alapján. Nagyon jó a kapcsolat
az Olimpiai Rendelő vezetőjével. Amennyiben a vizsgálat kérése rajtunk keresztül történik, szinte már
másnapra vagy 1 -2 napon belül vizsgálati időpontot kapunk. A korábban problémát okozó
akadálymentesítés hiánya az új Országos Sportegészségügyi Intézetben már megoldott ,
Együttműködés a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikával – A népszerűsítő program keretében
megtartott előadássorozat előtt sor került Prof. Dr. Szőke György és Szabó László közreműködésével a
SE Ortopédiai Klinika - MPB közötti együttműködési megállapodás aláírására, amely érinti a sportolóink
operatív és rehabilitációs ellátását, az új sportolók bevonását és klasszifikátorok képzését.
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Sportpszichológia – A „Fejben is legyél ott” program a sikeres paralimpiai felkészülés és szereplés
érdekében indult Dr. Lénárt Ágota sportpszichológus és a Magyar Paralimpiai Bizottság
együttműködésével és gondozásában. Feladata a paralimpiai kvalifikációra esélyes illetve már
kvalifikált versenyzők mentális felkészítése csoportos és egyéni foglalkozások kereteiben. Dr. Lénárt
Ágotával megbízási szerződést kötöttünk, a munkájáért Gerevich Aladár Sportösztöndíjat kap. Az
elvégzett tevékenységéről félévente beszámolót küld.
2018-ben a 24 tervezett budapesti foglalkozásból 23 valósult meg. Ezen felül egy alkalommal vidéken
(Szeged) és egy alkalommal a tatai edzőtáborban több sportág (kerekesszékes vívás, atlétika) képviselői
vehettek részt egyéni és csoportos megbeszéléseken. A csoportos foglalkozások elindításakor a cél az
alapokkal való megismerkedés volt, az önismeret fejlesztése, tesztek elvégzése, a lehetséges egyénre
szabott, az egyes élethelyzetekhez igazodó gyakorlatok elsajátítása valamint relaxációs
mechanizmusok megtanulása.A sportolók versenyeztetési programjától függően 10-12 fő vett részt
állandóan a megbeszéléseken és néhányan az év közben csatlakoztak a csoporthoz. A legtöbb
alkalommal lehetőség nyílt az integrált foglalkozásokra, melyek alkalmassá váltak a közös munkára, a
tapasztalatszerzésre és cserére.
További előrelépést és fejlődést jelentett az időközben igényként is jelentkező, megkezdett egyéni
megbeszélések és órák alkalmazása.
A legjobbak által, a 2019. évben elért EB és VB helyezések és a visszajelzések alapján a program
egyértelműen egy sikeres éven van túl, bizonyítva ezzel eredményességét és szükségességét.
Vitathatatlan, hogy a jó eredmények elérése érdekében mentálisan is formaidőzítésre van szükség, és
az apró különbségek, a századmásodpercek és milliméterek az ezen a területen is felkészült sportolók
javára dönthetnek.
2020-ban ezért kiemelten fontos a program folytatása és fejlesztése.
Masszázs, fizioterápia – Papp Gábor és Grezner Mónika évek óta segíti a sportolókat felkészülési
edzőtáborokban, nemzetközi/hazai versenyeken.
Papp Gábor masszőrként elsősorban a kerekesszékes vívó válogatottal dolgozik, de a riói paralimpián
kiváló munkával járult hozzá a vívókon kívül egyéb sportág sportolóink remek teljesítményéhez.
Feladatai, a sportolók masszázskezelése a verseny időtartama alatt, a sportsérülések ellátása, a
sportoló felkészítése a következő napi versenyre, illetve a sportoló regenerálódásának elősegítése.
Tevékenységéért Gerevich Aladár Sportösztöndíjat kap.
Grezner Mónika gyógytornász az MPB sportegészségügyi koordinátori tevékenysége mellett
elsősorban az atlétika és az úszó válogatott munkáját segíti, de esetenként más sportágakkal is részt
vesz nemzetközi versenyeken. (asztalitenisz, ülőröplabda) Feladata a versenyeken/edzőtáborokban a
sportolók sérüléseinek megelőzése, a regeneráció elősegítése, sérülés esetén a rehabilitáció
biztosítása. A sportegészségügyi koordinátori tevékenységéért megbízási szerződésben foglaltak
alapján megbízási díjban és Gerevich Aladár Sportösztöndíjban részesül.
Étrend-kiegészítők – A tokiói paralimpia előtt, a kvótával rendelkező sportolók felkészülését, 2019-ben
6 havi étrend-kiegészítővel támogattuk. A sportolók által igényelt termékeket kizárólag a Magyar
Antidopping Csoport jóváhagyását követően rendeltük meg. Mivel a sportolóink eddig eltérő étrendkiegészítőket forgalmazó cégektől igényeltek termékeket, nem merült fel együttműködési
megállapodás kialakítása egyik céggel sem.
Doppingellenes tevékenység
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) támogatja a Magyar Antidopping Csoport (MACS)
doppingellenes szakmai tevékenységét. A korábbi Megbízási Keretszerződés megszűnt. Az
együttműködés egy új Megbízási Keretszerződés aláírását követően folytatódik. A szerződés pontosan
rögzíti az együttműködés tárgyát és célját, a megbízás tartalmát, létrejöttének és teljesítésnek
feltételeit, az időtartamát és megszűnését, a díjazást. Mindkét félre titoktartási kötelezettség
vonatkozik. Az együttműködő felek feladatait a doppingellenes együttműködést szabályozó
rendelkezések tartalmazzák.
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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.

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 2019-ben
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 Nemzetközi Paralimpiai Bizottság támogatása mellett a paralimpiai
felkészülést a Nivelco Zrt. is támogatta.
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG – HATÁROZATOK TÁRA
2019
MPB KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

1/2019 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése Urr Anitát jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag elfogadta.
(27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
2/2019 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőinek Csaba Attilát és Bálványosi Ildikót elfogadta.
(27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
3/2019 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a Közgyűlés napirendjét elfogadta.
(27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
4/2019 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a Szavazatszámláló Bizottságba dr. Farkas Attilát, Nagy Józsefet és Sebes
Anikót megválasztotta.
(28 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
5/2019 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a nyílt szavazáshoz hozzájárult.
(26 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
6/2019 (02. 22.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése Friedl Zsuzsannát a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségi tagjának
választotta.
Az MPB Közgyűlése felhatalmazta az MPB Irodát, hogy a változást az MPB Alapszabályában
átvezesse.
(29 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
7/2019. (02. 22.) számú MPB közgyűlési határozat
Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése
1. megtárgyalta a Kormány és Budapest Főváros közös előterjesztését képező, Budapest
2030 – Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia (továbbiakban: Stratégia) tervezetét;
2. üdvözli a Stratégia megalkotására és elfogadására irányuló hiánypótló kezdeményezést;
3. támogatja a Stratégia tervezetét és elfogadásra javasolja azt a Kormánynak;
4. üdvözli a Stratégia egységes végrehajtását és a szükséges koordinációt biztosító Budapesti
Nemzetközi Sportesemények Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) felállítását;
5. felhívja a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökét, hogy a Stratégia Kormány általi elfogadását
követően aktívan vegyen részt a Tanács munkájában és képviselje a hazai fogyatékosok sportjának
érdekeit.
(30 igen, 0 tartózkodás, 0 nem)
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8/2019. (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése Farkas Juditot jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag elfogadta.
(23 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
9/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőinek Szarka Tündét és Raska Gyulát elfogadta.
(23 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
10/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a Közgyűlés napirendjét elfogadta.
(24 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
11/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB Felügyelő Bizottsága 2018. évi jelentését elfogadta.
(25 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
12/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a 2018. évi könyvvizsgálói jelentését egyhangúlag elfogadta.
(25igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
13/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB 2018. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámolót
egyhangúlag elfogadta.
(25 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
14/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB 2018. évi költségvetési beszámolót egyhangúlag elfogadta.
(25 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
15/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB 2018. évi közhasznú egyszerűsített éves melléklet egyhangúlag
elfogadta.
(25 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
16/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB 2019. évi költségvetési tervét elfogadta.
(25 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
17/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése az MPB Felügyelő Bizottsága 2019. évi ellenőrzési tervét egyhangúlag
elfogadta.
(25 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
18/2019 (05. 15.) sz. MPB közgyűlési határozat
Az MPB Közgyűlése a Magyar Paralimpiai Bizottság tagszervezeteinek névsorát a melléklet szerint
megerősíti.
(25 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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MPB ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
1/2019. (01. 04.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a Halassy Olivér Programba – a parasport edzők megbecsüléséért 2019. évre
az alábbi parasport edzőket javasolja:
Antal Andor
185 000 Ft
Aranyosi Levente
185 000 Ft
Erdei Péter
200 000 Ft
Feczer Viktor
200 000 Ft
Györfi Tamás
200 000 Ft
Jancsik Árpád
200 000 Ft
Marsi Márton
185 000 Ft
Szabó Álmos
200 000 Ft
Szirmai Benedek
200 000 Ft
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
2/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Bánkúti Rékát egyhangú
szavazattal elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
3/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Becsey Jánost és Dr. Égeni
Attilát egyhangú szavazattal elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
4/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
5/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadta.
(7igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
6/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB elnöksége 2019. évi üléstervét a melléklet szerint elfogadja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
7/2019. (01. 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 2019. évre megerősíti.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
8/2019. (01 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége 2019. február 1-től határozatlan időre Ligárt Balázst
bízza meg az MPB Sportigazgatói feladatainak ellátásával.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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9/2019. (01.11.) 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 Para Sportlövő Európa-bajnokságon
elért eredmények alapján az alábbi eredményességi támogatást javasolja:
Versenyzői támogatás:
Dávid Krisztina 1. hely
750 000 Ft
Sportszakemberi támogatás:
Milgate Andrea
325 000 Ft
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
10/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2019. évi központi költségvetési támogatásának
felosztását a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
11/2019. (01.11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottság 2019. évi sportszakmai forrásainak felosztását
a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
12/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottság Alapszabályának 10. § 2) pontja alapján az MPB
Ünnepi Közgyűlését 2019. február 22-én 14:00-ra a Magyar Sport Házába összehívja.
Tervezett napirendi pontok:
1. napirendi pont: Tisztségviselő választás – MPB Elnökségi Tag
2. napirendi pont: A Magyar Paralimpiai Bizottság díjainak átadása
3. napirendi pont: egyebek
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
13/2019. (01.11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB Választási Szabályzatának 2.1 pontja alapján a Magyar Paralimpiai
Bizottság 2019. február 22.-i Ünnepi Közgyűlésének szabályos lebonyolítása érdekében
felállítandó Jelelő Bizottsága tagjának dr. Farkas Attilát, dr. Horváth Patricát és Sebes Anikót kéri
fel.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
14/2019. (01.11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottság 2019. február 22.-i Ünnepi Közgyűlésének
szabályos lebonyolítása érdekében felállítandó Mandátum Vizsgáló Bizottság elnökének Szabó
Kristófot, tagjainak Csuri Ferencet és Farkas Ákost kéri fel.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
15/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB Elnöksége által alapított, és adományozható Málnai István-díjat 2018.
évre Dr Jeszenszky Gézának, Antal Andornak és Illés Erikának adományozza
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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16/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB Elnöksége által alapított, és adományozható Halassy Olivér-díjat 2018.
évre Dr Jeszenszky Attilának, Pálinkás Lászlónak és Tory Györgynek adományozza
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
17/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB Elnöksége által alapított, és adományozható Plesa István-díjat 2018.
évre Dr. Benczúr Miklósnénak, László Anitának és Dr. Verrasztó Zoltánnak adományozza
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
18/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB Elnöksége által alapított, és adományozható MPB Paralimpiai Láng-díjat
2018. évre Szőllős Péternek adományozza
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
19/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB Elnöksége által alapított, és adományozható díjak szabályzatát a
melléklet szerint módosítja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
20/2019. (01. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB Elnöksége a Magyar Sport Napja alkalmából, kiemelkedő edzői
tevékenységéért Dr. Sós Csabát Bay Béla-díjra, Tauber Zoltánt, az első paralimpiai bajnokot Csík
Ferenc-díjra terjeszti fel.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
21/2019. (01.11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottsága módosított Cafetéria
Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
22/2019. (01.11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Paralimpiai Csapat vezetésével a 2020. évi
tokiói Nyári Paralimpiára dr. Horváth Patríciát bízza meg.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
23/2019. (01.11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Snowboard Szövetség (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3.) tagfelvételi kérelmét támogatja.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)

BESZÁMOLÓ AZ MPB ELNÖKSÉGI ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

26

24/2019. (01.23.) 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, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)

25/2019. (02. 08.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége jóváhagyja, hogy a Halassy Olivér Programba – a parasport edzők
megbecsüléséért 2019. évi programjába 2019. február 1-től Szirmai Benedek helyett Beliczay
Sándor vegyen részt.
Beliczay Sándor részére javasolt havi nettó edzői díj 200 000 Ft.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
26/2019. (02.14.) 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.
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
27/2019. (04. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Juditot egyhangú
szavazattal elfogadta.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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28/2019. (04. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Berente Juditot és Toponári
Gábort egyhangú szavazattal elfogadta.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
29/2019. (04. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
30/2019. (04. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadta.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
31/2019. (04. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége az MPB Alapszabályának 10. § (2) bekezdése értelmében az MPB Közgyűlését
2019. május 15-én, szerdán 15 órára a Magyar Sport Háza földszinti tárgyalójába összehívja.
Tervezett napirendi pontok:
1.napirendi pont: Az MPB Felügyelő Bizottsága 2018. évről szóló jelentésének elfogadása
2.napirendi pont: A 2018. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása
3.napirendi pont: Az MPB 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
4.napirendi pont: Az MPB 2018. évi közhasznú egyszerűsített éves melléklet elfogadása
5.napirendi pont: Az MPB 2018. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
6.napirendi pont: Az MPB 2019. évi költségvetés tervének elfogadása
7.napirendi pont: Az MPB Felügyelő Bizottsága 2019. évi ellenőrzési tevének elfogadása
8.napirendi pont: egyebek
a) Tagszervezetek megerősítése
( 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
32/2019. (04. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Az MPB 2018. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadásra javasolja az MPB Közgyűlése részére.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
33/2019. (04. 11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Az MPB 2019. évi költségvetés tervét elfogadta.
( 10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
34/2019. (04.11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az MPB Alapszabálya 20. § 1.) pont h) alpontja alapján
az MPB 2019. évi tagdíját 300 000 Ft-ban állapítja meg.
(6 igen, 4 tartózkodás, 0 nem szavazat)
35/2019. (04.11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége jóváhagyja, hogy a MPB a Tagszervezet kérésére tagdíj
kompenzációs támogatást adjon.
(6 igen, 4 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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36/2019. (04.11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB 2020. évi költségvetési koncepcióját a melléklet szerint elfogadta.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
37/2019. (04. 11.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége az MPB Felügyelő Bizottsága ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
38/2019. (04.11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Jégkorong Szövetség (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3.) tagfelvételi kérelmét támogatja.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
39/2019.(04.11.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Paralimpiai Csapat előzetes szállásfoglalását
a 2020. évi Tokiói Nyári Paralimpiai Játékokra, a melléklet szerint, 18 648 USD értékben
jóváhagyta.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
40/2019. (06.03.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a melléklet szerint jóváhagyja a Para Erőemelő Világbajnokság nevezését és
költségevetés tervét 4 037 000 Ft értékben..
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
41/2019. (06.03.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a melléklet szerint jóváhagyja a Paraúszó Világbajnokság nevezését és
költségevetés tervét 16 122 500 Ft értékben.
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
42/2019. (06.03.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a melléklet szerint jóváhagyja a Para Atlétikai Világbajnokság nevezését és
költségevetés tervét 9 824 200 Ft értékben.
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
43/2019. (06.17.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége jóváhagyja, hogy a Halassy Olivér Programba – a parasport edzők
megbecsüléséért 2019. évi programjába 2019. június 17-től Györfi Tamás helyett Pruzsina István
vegyen részt.
Pruzsina István részére javasolt havi nettó edzői díj 200 000 Ft.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
44/2019. (06.27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2019. Gerevich Aladár-sportösztöndíj 86 000 000 Ft-os
éves keretösszeg személyre szóló felosztását 2019. II. félévre a melléklet szerint javasolja.
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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45/2019. (07.12.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a 2019. évi Speciális Olimpia Nyári Világjátékán elért eredmények alapján a
versenyzői jutalmazási javaslatot a melléklet szerint elfogadja.
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
46/2019. (07.12.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a 2019. évi Speciális Olimpia Nyári Világjátékán elért eredmények alapján az
edzői és sportszakemberi jutalmazási javaslatot a melléklet szerint elfogadja.
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
47/2019. (07.17.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportját érintő, az MPB és EMMI között, az 59127-4/2018
számon létrejött szerződés keretében biztosított forrásból 2mFt-ot a Magyar Speciális Olimpia
Szövetsége, 2mFt-ot a FODISZ, 2mFt-ot a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, 2mFt-ot a Magyar
Hallássérültek Sportszövetsége feladatinak ellátására biztosít.
Az MPB Elnöksége felhatalmazza az MPB Irodát, hogy a támogatással kapcsolatos adminisztratív
feladatokat ellássa.
Felelős: Szabó Kristóf és Urr Anita
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
48/2019. (08.08.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége hozzájárul két Toyota személygépjármű lízingeléséhez azzal, hogy a
személygépjárművek beszerzésének végösszege a 16 000 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
49/2019. (08.16.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a 2019. évi Speciális Olimpia Nyári Világjátékán elért eredmények alapján a
sportszakemberi jutalmazási javaslat módosítását a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
50/2019. (09.27) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Juditot egyhangú
szavazattal elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
51/2019. (09. 27.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Berente Juditot és dr.
Tapolczai Gergelyt egyhangú szavazattal elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
52/2019. (09.27.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
53/2019. (09.27.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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54/2019. (09. 27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége a 2019. évi Speciális Olimpia Nyári Világjátékán elért eredmények után a
sportszakemberek részére adható jutalmak módosítását a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
55/2019. (09.27.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége fogyatékosok sportja 2020-2021-2022. évi költségvetési
koncepcióját a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
56/2019. (09.27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2020. évi központi költségvetési támogatásának
felosztását a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
57/2019. (09. 27.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Az MPB elnöksége által alapított és adományozható
díjak szabályzatának 5. pontja alapján felkéri dr. Égeni Attilát, Szekeres Pált és Becsey Jánost MPB
elnökségi tagokat, hogy a Bíráló Bizottság munkájában vegyenek részt.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
58/2019. (09.27.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Paralimpiai Bajnokok Klubja ügyrendjének
módosítását a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
59/2019. (09.27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a 2019. évi XXII. Nyári Szervátültetettek Világjátékán elért eredmények alapján
a versenyzői jutalmazási javaslatot a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
60/2019. (09.27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a 2019. évi XXII. Nyári Szervátültetettek Világjátékán elért eredmények alapján
az edzői és sportszakemberi jutalmazási javaslatot a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
61/2019. (09.27.) 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 2019. évi Para Úszó Világbajnokságon elért
eredmények alapján az alábbi eredményességi támogatást javasolja:
Versenyzői támogatás:
Illés Fanni 100 m mell, SB4 1. hely
1 250 000 Ft
Pap Bianka 100m hát, S9, 18 ország 2. hely
937 500 Ft
Pap Bianka 200 m vegyes, SM10, 3. hely
625 000 Ft
Száraz Evelin 100m mell S, 16 ország 3. hely
625 000 Ft
Sportszakemberi támogatás:
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Szabó Álmos, edző - Pap Bianka és Száraz Evelin eredményei alapján
Becsey János, vezetőedző - Pap Bianka és Száraz Evelin eredménye alapján
Bejek Zoltán, csapatorvos - Pap Bianka és Száraz Evelin eredménye alapján
Grezner Mónika, terapeuta - Pap Bianka és Száraz Evelin eredménye alapján
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)

1 050 000 Ft
418 750 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft

62/2019. (09.27.) 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 2019. évi IWAS Kerekesszékes Vívó
Világbajnokságon elért eredmények alapján az alábbi eredményességi támogatást javasolja:
Versenyzői támogatás:
Krajnyák Zsuzsanna tőr A kategória 3. hely 16 ország
625 000 Ft
Hajmási Éva tőr A kategória 2. hely 19 ország
937 500 Ft
Madarászné dr. Mező Boglárka kard B kategória 2. hely 16 ország
937 500 Ft
Sportszakemberi támogatás:
Feczer Viktor – Krajnyák Zsuzsanna párbajtőr eredménye alapján
Beliczay Sándor - Hajmási Éva tőr eredményei alapján
Erdei Péter – Madarászné dr. Mező Boglárka kard eredménye alapján
Szirmai Benedek - Hajmási Éva tőr eredményei alapján
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)

312 500 Ft
328 125 Ft
468 750 Ft
140 625 Ft

63/2019. (09.27.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Sakk Szövetség (1055 Budapest, Falk Miksa u.
10.) tagfelvételi kérelmét támogatja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
64/2019. (10. 14.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2019. Gerevich Aladár-sportösztöndíj 86 000 000 Ft-os
éves keretösszeg személyre szóló felosztását 2019. IV. negyedévre a melléklet szerint javasolja.
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
65/2019. (10. 25.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottság Doppingellenes Szabályzatát a melléklet szerint
elfogadja.
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
66/2019. (12.06) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Farkas Juditot egyhangú
szavazattal elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
67/2019. (12.06) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Berente Juditot és dr.
Tapolczai Gergelyt egyhangú szavazattal elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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68/2019. (12.06) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
69/2019. (12.06) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadta.
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
70/2019. (12.06.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a 2020. évi Paralimpiai Játékokra utazó magyar csapat
vezetőjének Szabó Kristófot választotta.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
71/2019. (09.27.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a MPB 2020. évi költségvetési forrásának sportszakmai felosztását a melléklet
szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
72/2019. (12.06.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2020. évi Gerevich Aladár-sportösztöndíj keret
szervezetek és paralimpiai sportágak közötti felosztására a melléklet szerinti javaslatot teszi.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
73/2019. (12.06.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB elnöksége Halassy Olivér Program, a magyar parasport edzők támogatásáért koncepció
módosítását a melléklet szerint elfogadja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
74/2019. (12.06.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége, az MPB elnöksége által alapított és adományozható díjak szabályzata
értelmében 2019. évi díjakat az alábbiak szerint ítéli oda:
Málnai István díj- edzők és nevelőedzők részére adományozható:
Pass Ferenc, Szűcs István, Varjasné dr. Kovács Edit
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
75/2019. (12.06.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége, az MPB elnöksége által alapított és adományozható díjak szabályzata
értelmében 2019. évi díjakat az alábbiak szerint ítéli oda:
Halassy Olivér díj – paralimpiai érmeseknek adományozható:
Dr. Tóth András, Horváthné Pálffy Judit, Tauber Zoltán
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)

BESZÁMOLÓ AZ MPB ELNÖKSÉGI ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

33

76/2019. (12.06.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége, az MPB elnöksége által alapított és adományozható díjak szabályzata
értelmében 2019. évi díjakat az alábbiak szerint ítéli oda:
Plesa István díj – sportegészségügyi szakember részére adományozható:
Dr. Mező Róbert, Dr. Tiszeker Ágnes, Papp Gábor
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
77/2019. (12.06.) számú MPB elnökségi határozat
Az MPB Elnöksége, az MPB elnöksége által alapított és adományozható díjak szabályzata
értelmében 2019. évi díjakat az alábbiak szerint ítéli oda:
MPB Paralimpiai Láng - a paralimpiai mozgalom támogatója részére adományozható:
Nemzeti Színház
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
78/2019. (12. 06.) 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 2019. évi Paraatlétikai Világbajnokságon elért
eredmények alapján az alábbi eredményességi támogatást javasolja:
Versenyzői támogatás:
Ekler Luca 100m síkfutás 2. hely 17 ország
Biacsi Ilona 1500 m síkfutás 3. hely 17 ország
Sportszakemberi támogatás:
Szalma László - Ekler Luca eredménye alapján
Antal Andor – Biacsi Ilona eredménye alapján
Grezner Mónika - - a válogatott mellett végzett tevékenysége alapján

937 500 Ft
625 000 Ft

400 000 Ft
300 000 Ft
81 250 Ft

(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
79/2019. (12.06.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az előterjesztést támogatja.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
80/2019. (12.06.) számú MPB elnökségi határozat
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége egyetért, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottságot
Berente Judit, Toponáry Gábor, Becsey János, dr. Tapolczai Gergely képviselje a jutalmazási
kormányrendelet módosításával kapcsolatban a kormányzat tagjaival folytatott tárgyalásokon.
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)
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