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Statisztikai számjel

A vállalkozás megnevezése :

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

A vállalkozás címe, telefonszáma:
Beszámololó forduló napja:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3

2019. december 31.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklet
2019. év

Kelt.: Budapest,

2020. március 24.
a Bizpttság vezetője
(képviselője)

P.H.
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Statisztikai számjel

Beszámololó forduló napja:

2019. december 31.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
Az egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

Sorszám
1.

b
A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)

2.

I.

Immateriális javak

3.

II.

Tárgyi eszközök

4.

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

5.

B. Forgóeszközök (6-9.sorok)

6.

I.

Készletek

7.

II.

Követelések

8.

III.

Értékpapírok

9.

IV.

Pénzeszközök

10

C.

Aktív időbeli elhatárolás

a

10.

A tétel megnevezése

Adatok e.Ft-ban

c
36 751

Tárgyév

d

0

0

36 751

39 718

0

130 598

11 707

14 774

138 399

115 824

983

16 395

187 840

0

2020. márc. 24.
a Bizottság vezetője
(képviselője)

P.H.

e
39 718

0

150 106

Eszközök (aktívák) összesen (1.+5.sor)

Kelt.: Budapest,

Előző év(ek)
módosításai

Előző év

186 711
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Statisztikai számjel

Beszámololó forduló napja:

2019. december 31.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
Az egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)
Adatok e.Ft-ban

Források (passzínák)

Előző év

b
C. Saját tőke (12.-16.sorok)
I.

Induló tőke/Jegyzett tőke

II.

Tőkeváltozás/eredmény

III.

Lekötött tartalék

c
131 253

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

d

0

e
142 727

128 802

131 254

1 311

8 606

1 140

2 867

8 109

30 305

IV. Értékelési tartalék
V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (20.-21.sorok)
I

Hátrasorolt kötelezettségek

I.

Hosszú lejáretú kötelezettségek

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

G

Passzív időbeli elhatárolás

9 390

Források (passzívák) összesen:
(11.+17.+18.+19.sor)

Kelt.: Budapest,

8 109

20 915

48 478

13 679

187 840

0

2020. márc. 24.
a Bizottság vezetője
(képviselője)

P.H.

186 711

18873423-9319-549-01
Statisztikai számjel
A vállalkozás megnevezése :

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

A vállalkozás címe, telefonszáma:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3

2019. ÉV

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Beszámololó forduló napja:

2019. december 31.
adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

Előző év
Alaptevékenység

1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek
Ebből: tagdíj

Előző évek módosításai

Vállalkozási
tevékenység

51 569

Alaptevékenység

Ősszesen

1 947

53 516

Vállalkozási
tevékenység
0

Tárgyév
Alaptevékenység

Ősszesen
0

0

0

Vállalkozási
tevékenység

51 071

Ősszesen

2 867

0

53 938
0

317 753

317 753

0

0

416 345

416 345

8 500

8 500

0

0

11 700

11 700

0

0

367 469

367 469

2 000

2 000
1 563

- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

298 061

298 061

ebből: adományok

2 030

2 030

4

Pénzügyi műveletek bevételei

1 936

1 936

0

0

0

1 563

A

Összes bevétel (1+2+3+4)

371 258

1 947

373 205

0

0

0

468 979

Ebből közhasznú tevékenység bevétele

337 989

1 947

339 936

0

462 098

462 098

5.

Anyagjellegű ráfordítások

259 978

807

260 785

0

0

0

298 215

298 215

6.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

90 568

90 568

0

0

0

118 599

118 599

0

0

0

0

0

0

9 058

9 058
33 729

Ebből vezető tisztségviselők juttatásai
7.

Értékcsökkenési leírás

9 952

9 952

8.

Egyéb ráfordítás

8 534

8 534

0

33 729

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

915

915

0

772

0

460 373

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)
Ebből közhasznú tevékenység ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
10.

Adófizetési kötelezettség

D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-10)

369 947

807

370 754

343 949

807

344 756

1 311

1 140

2 451

0

0

0

1 311

1 140

2 451

Keltezés: Budapest, 2020. márc. 24.
a Bizottság vezetője
(képviselője)

0

0

0

0

0

350 564

0

0

0

8 606

0

0

0

0

0

8 606

0

2 867

471 846

772
0

460 373
350 564

2 867

11 473
0

2 867

11 473

Közhasznúsági melléklet
1

Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Bejegyző határozat száma

0100/Pk.60822/2016

Nyilvántartási szám

01-03-0000034

Képviselő neve

SZABÓ LÁSZLÓ

2.

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása

4.

5.

6.

7.

- közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat

- Fogyatékkal élők versenysportja
- Hazai sportszervezetekkel való együttműködés

- közhasznú tevékenység célcsoportja
- közhasznú tevékenységből részesülők létszáma
- közhasznú tevékenységek főbb eredményei

Országos
kb. 3500 fő
Világ-, és Európa Bajnoki helyezések, Paralimpia

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
-felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Tőkeváltozás alaptevékenység
Tőkeváltozás vállalkozási tevékenység
Cél szerinti juttatások kimutatása
- cél szerinti juttatás megnevezése
szakmai támogatás
működési költségek
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
-tisztség
Elnök

Felhasználás célja
sport célú felhasználás

Előző év

Tárgy év

Előző év

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
-alapadatok
Előző év
B. Éves összes bevétel
- ebből
C. SZJA 1%
D. Közszolgáltatás bevétele
E. Normatív támogatás
F. AZ EU struk. Alapjaiból ill. a kohéziós alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))
H. Összes ráfordítás
I. ebból személyi jellegű
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. Szervezet munkájában közremőködő önkéntesek száma

Tárgy év
0

0

Tárgy év
373 205

471 846

0

0

0

0

373 205
370 754
78 317
345 007
2 451

471 846
460 373
78 317
350 564
11 473

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

2019. évi szakmai és működési támogatás

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.01.01. - 2020.09.30.

Támogatási összeg

216 500 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

216 500 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

216 500 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

216 500 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi

58 364 430

- ebből dologi

158 135 570

- ebből felhalmozási
Összesen

216 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást a Magyar Paralimpiai Bizottság az éves működésére, több mint 30 sportág
2019. évi szakmai programjának megvalósítására használta fel. A támogatásból
finanszírozott költségek az irodabérlet, a munkavállalói bérek és járulékok, irodaszerek és
egyéb, az iroda funkcionális működéséhez köthető kiadások, hazai és nemzetközi
világversenyek, edzőtáborok, sportfelszerelések és sporteszközök, szakmai programok
valamint népszerűsítő események költségeinek fedezetét jelentette.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

2020. évi Tokiói Paralimpia felkészülési támogatás

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.01.01. - 2020.03.31.

Támogatási összeg

50 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

50 000 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

50 000 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

49 994 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi

50 000 000

- ebből felhalmozási
Összesen

50 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A kvótaesélyes paralimpiai sportágak részére biztosította a felkészüléshez és
versenyzéshez szükséges forrásokat, sporteszközöket vásárolt, étrendkiegészítők
vásárlásával segítette a sportolók egészségmegőrzését. A sportolók részére
megszervezte a "Fejben is légy ott" sportpszichológiai programot.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

2019. évi HOP Program - a parasport edzők megbecsüléséért

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.01.01. - 2020.01.31.

Támogatási összeg

30 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

30 000 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

30 000 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

15 000 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi

30 000 000

- ebből dologi
- ebből felhalmozási
Összesen

30 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a 69/2018. (10. 11.) számú MPB elnökségi
határozatában fogadta el a Halassy Olivér Program- a parasport edzők megbecsüléséért
koncepcióját. A program 2018-ban a koncepció alapján az edzők kiválasztásával elindult.
A HOP programban 2019-ben összesen 11 vett részt. Az MPB az edzők részére a
támogatásból megbízási díjat és járulékot fizetett. A programban részt vevő edzők
tanítványai három világbajnoki címet szereztek.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

A fogyatékosok sportja területén tevékenykedő sportszövetségek és sportszervezetek
programjainak támogatása

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2018.12.01. - 2019.12.31.

Támogatási összeg

8 944 709

- ebből tárgyévre jutó összeg

8 944 709

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

8 944 709

- ebből tárgyévben folyósított összeg
Támogatás típusa

8 944 709
visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi

8 944 709

- ebből felhalmozási
Összesen

8 944 709
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A forrásból az MPB öt programot és négy fogyatékosok sportjával foglalkozó szervezetet
támogatott. A programokon több száz fogyatékkal élő gyermek sportolhatott szervezett
keretek között. A fogyatékosok sportjával foglalkozó szervezeteknek biztosított
támogatás segítette a szervezetek működtetésében lévő sportágak sportszakmai
feladatait, a speciális világjátékokra való felkészülésüket.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifikációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

Magyar Parasport Napja 2019. évi támogatás

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.01.01. - 2019.10.31.

Támogatási összeg

9 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

9 000 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

9 000 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

9 000 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi

772 010

- ebből dologi

8 227 990

- ebből felhalmozási
Összesen

9 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Magyar Országgyűlés 2017. december 12-én, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
határozatába foglalta a Magyar Sport, a Magyar Parasport, a Magyar Diáksport és a Magyar
Siketsport Napja minden évben történő megünneplését.
A 2019. évi eseményen az iskolai rendezvényekre, a Lélekmozgató programra helyeztük a
hangsúlyt. A köznevelési intézményekben a testnevelés órákon, a bármely életkorú diákok számára
kipróbálható csapatsportokat mutattunk be: a parasportok közös kipróbálása a legjobb
szemléletformálás. Az osztályfőnöki órák keretében pedig a diákok a tanáraikkal beszélgethettek a
fogyatékosokról, a parasportolókról, az elfogadásról. Ehhez segítségül kínáltuk A Csodafedezet
című dokumentumfilmet, mely Vitéz Halassy Olivér életét mutatja be. Az iskolák számára ehhez a
programhoz csatlakozás természetesen önkéntes, az iskolák számára módszertani útmutatót
biztosítottunk a testnevelés órák megtartásához és a filmet is elérhetővé tettük. A Lélekmozgató
programhoz több, mint 500 iskola és óvóda csatlakozott.
Az MPN’19 másik része a szakmai program volt. Fontosnak tartjuk, hogy a társadalmi
szemléletformálás mellett a hazai szakemberek is lehetőséget kapjanak a fejlődésre, ezért egész
napos szakmai konferenciát szerveztünk, nemzetközi szakemberek bevonásával.
A támogatást a program megvílósítására használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifikációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

2019. évi Para Erőemelő Világkupa versenyrendezési támogatás

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.03.10. - 2019.08.31.

Támogatási összeg

5 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

5 000 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

5 000 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

5 000 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi

264 159

- ebből dologi

4 735 841

- ebből felhalmozási
Összesen

5 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Két év után újra Egerben mérték össze tudásukat az erőemelők, 124 sportoló indult a
tokiói kvótaszerzésben is fontos érmekért és pontokért az erőemelő világkupán. A magyar
csapat két ezüstérmet nyert, Engelhardt Katalin a felnőtt mezőny 45 kilogrammos
súlycsoportjában, Simon Dániel a juniorok között, a 72 kilogrammos súlycsoportban
remekelt. Mezei Katalin az 50 kilogrammosok között a negyedik helyen zárt, teljesítménye
új országos rekordot ért.
A támogatásból a világversenyrendezéssel kapcsolatban felmerült költségeket: személyi
kifizetések, terembérlet, szállítási költségek, étkezési költségeket fizettünk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

2019. évi Úszó Hungarian OPEN versenyrendezési támogatás

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.03.15. - 2019.08.31.

Támogatási összeg

2 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

2 000 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

2 000 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

2 000 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi

2 000 000

- ebből felhalmozási
Összesen

2 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Több mint ötven úszó mérte össze tudását az ország minden területéről, valamint
Ausztriából a május 4-5. között, Hódmezővásárhelyen megrendezett Magyar Paraúszó
Magyar Bajnokságon. A kiemelt jelentőséggel bíró hazai versenynek harmadik éve ad
otthont a Gyarmati Dezső Sportuszoda, a parasportok közül az egyik legerősebb
sportágban évről évre, ezen a versenyen van lehetősége a kezdő sportolóknak a
bemutatkozásra.
A támogatásból uszodabérletet, versenybírói djít, szállásköltséget és utazási költséget
fizettünk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

2020. évi IWAS Kerekesszékes Vívó Világkupa versenyrendezési támogatás

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.12.02. - 2020.04.15.

Támogatási összeg

5 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

0

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

0

- ebből tárgyévben folyósított összeg
Támogatás típusa

5 000 000
visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi
- ebből felhalmozási
Összesen

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2020. évi IWAS Kerekesszékes Vívó Világkupát 2020. február 13-16. között rendezzük
Egerben. A támogatás felhasználása 2020-ban realizálódik.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő
programok támogatása (FSZK)

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2018.04.01. - 2019.06.30.

Támogatási összeg

5 800 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

3 104 639

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

3 104 639

- ebből tárgyévben folyósított összeg
Támogatás típusa

0
visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi

3 104 639

- ebből felhalmozási
Összesen

3 104 639
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatás felhasználsán keresztül a magyar parasportoló társadalom tagjait a Magyar
Paralimpiai Bizottság (MPB) olyan életpályamodell kialakításában támogatta, amely
sportolói karrierjük mellett és azt követően tudja segíteni munkaerő-piaci kompetenciáik
fejlesztését. Ezt a célt az MPB a Duál Karrier program elindításával kívánta megvalósítani.
A program keretén belül megvalósított föbb tevékenységek:
- Karriertanácsadás parasportolók részére (kompetencia-fejlesztés, self-branding,
munkaerő-piaci tanácsadás)
- Munkaadók, szakmai szervezetek, felsőoktatási szereplők számára szervezett
érzékenyítő programok a parasportolók munka világába történő integrációja érdekében
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

A magyar paralimpiai csapat felkészülésének támogatása

Támogató megnevezése

K&H Bank Zrt.
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.01.01. - 2019.12.31.

Támogatási összeg

5 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

5 000 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

5 000 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

5 000 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi

5 000 000

- ebből felhalmozási
Összesen

5 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Magyar Paralimpiai Bizottság a támogatás összegét a Magyar Paralimpiai Csapat
felkészülésére, nemzetközi versenyeken való részvételére, a hazai rendezésű nemzetközi
versenyek szervezésére használta fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

A fogyatékkal élő alpesi sí válogatottak szakmai feladatainak támogatása

Támogató megnevezése

Nivelco Zrt.
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.01.01. - 2019.12.31.

Támogatási összeg

1 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

1 000 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

1 000 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

1 000 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi

1 000 000

- ebből felhalmozási
Összesen

1 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság kiemelt figylemet fordít a téli sportágak fejleszésére is. A
MPB a támogatást a Magyar Paralimpiai Csapat sí és snowboard válogatottjának, valamint
a Magyar Hallássérültek sí válogatottjának felkészülésére, nemzetközi versenyeken való
részvételre használta fel.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

Inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzés támogatása (TE)

Támogató megnevezése

Allianz Alapkezelő Zrt.
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.01.01. - 2019.12.31.

Támogatási összeg

2 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

2 000 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

2 000 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

2 000 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi

2 000 000

- ebből felhalmozási
Összesen

2 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság kiemelt fejlesztési feladatának tekinti a parasport
edzőképzés fejlesztését. A támogatást az MPB a Testnevelési Egyetemen megvalósult
Inkluzív Sportoktató Szakirányú továbbképzésen részt vevő hallgatók tandíjtámogatására
használta fel.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifikációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

2020. évi Tokiói Paralimpiára készülő válogatott sportolók eszköztámogatása

Támogató megnevezése

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.01.01. - 2019.12.31.

Támogatási összeg

10 000 000

- ebből tárgyévre jutó összeg

10 000 000

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

10 000 000

- ebből tárgyévben folyósított összeg

10 000 000

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi

5 499 000

- ebből felhalmozási

4 501 000

Összesen

10 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A paralimpia közeledtével a Magyar Paralimpiai Bizottság kiemelt figyelmet fordít a sportolók fizikai
és mentális állapotának megfelelő fejlesztésére, segíti a kvalifikációs versenyeken való részvételt,
szervezi a parasportolók egészségügyi ellátását. Ennek a folyamatnak a részeként a Magyar
Paralimpiai Bizottság a sikeres, eredményes paralimpiai felkészítéshez szükséges megfelelő
minőségű és mennyiségű sporteszköz biztosítására kapott támogatást a Szerencsejáték Service
Nonprofit Kft-től.
A támogatásból a korábbi paralimpiákon is eredményesen szereplő sportágak kaphattak
sporteszközöket, így az asztaliteniszezők részére ütőborítást, a kerekesszékes vívók részére
pengéket, a kajakosnak hajókat, a sportlövőknek pedig lőszereket vásároltunk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

2019. évi szakmai és működési feladatok támogatása

Támogató megnevezése

International Paralympic Committee
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2019.01.01. - 2019.12.31.

Támogatási összeg

4 855 350

- ebből tárgyévre jutó összeg

4 855 350

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

0

- ebből tárgyévben folyósított összeg
Támogatás típusa

4 855 350
visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi
- ebből dologi
- ebből felhalmozási
Összesen

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A paralimpia közeledtével a Magyar Paralimpiai Bizottság kiemelt figyelmet fordít a
sportolók fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztésére, segíti a kvalifikációs
versenyeken való részvételt, szervezi a parasportolók egészségügyi ellátását. Ennek a
folyamatnak a részeként a Magyar Paralimpiai Bizottság a sikeres, eredményes
paralimpiai felkészítéshez szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű sporteszköz
biztosítására kapott támogatást a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságtól.
A támogatást az MPB 2020-ban fogja felhasználni.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifkiációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2019. ÉV

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

Magyar Paralimpiai Bizottság

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Támogatási program elnevezése

IPC Agitos Foundation szakmai és működési támogatása

Támogató megnevezése

IPC Agitos Foundation
Központi költségvetés

Támogatás forrása

Önkormányzati költségvetés
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó

Támogatás időtartama

2017.01.01. - 2019.12.31.

Támogatási összeg

14 687 100

- ebből tárgyévre jutó összeg

14 687 100

- ebből tárgyévben felhasznált összeg

14 687 100

- ebből tárgyévben folyósított összeg

14 687 100

Támogatás típusa

visszartérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

- ebből személyi

4 173 434

- ebből dologi

10 513 666

- ebből felhalmozási
Összesen

14 687 100
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Magyar Paralimpiai Bizottság az IPC Agitos Foundationtól kapott támogatást a
paraboccia sportág fejlesztésére, az MPB akadálymentesítési programjának költségeire,
valamint a Magyar Parasport Nappal kapcsolatos kiadások fedezésére használta fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019-ben 30 sportág szakmai munkájának irányításában
vett részt. Közvetlenül 15 paralimpiai sportág működtetésével kapcsolatos feladatokat
látott el. A sportágak részére biztosította a felkészüléshez, versenyzéshez szükséges
forrásokat, sporteszközöket vásárolt, szervezte a sportolók egészségügyi ellátását és
koordinálta a doppingellenes feladatokat. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek
szervezésével segítette egyes sportágak fejlődését, esélyt biztosítva a magyar
versenyzőknek a paralimpiai kvalifikációs ranglistás helyeik megerősítéséhez. A
fogyatékosok sportjának népszerűsítése érdekében megszervezte a Magyar Parasport
Napját és egyéb érzékenyítő programokban vett részt. A parasport edzők,
klasszifikátorok, versenybírók képzési programjait támogatta, valamit működtette a
Halassy Olivér Programot – a parasport edzők megbecsüléséért. Köztestületi feladatként
akadálymentesítéssel kapcsolatos tanácsadásban vett részt, jogi tanácsadást biztosított,
a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok erősítésre érdekében programokat szervezett,
konferenciákon, eseményeken vett részt, közreműködött az életjáradékkal kapcsolatos
jogszabályváltozás következtében keletkezett feladatok ellátásában és a speciális
világversenyeken elért eredmények után adható jutalmazással kapcsolatos feladatokban.
A fogyatékkal élő sportolók civil éltbe való beilleszkedésének segítésére Duál Karrier
Programot hozott létre.

