
 

 

MPB/7252/9/2021 

MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége  
az MPB Alapszabály 10.§ 2.) pontja és a 17. §-a, 

valamint a 15/2021. (04.27.) számú MPB elnökségi határozata alapján 
 

2021. május 27-én, csütörtökön 14 órára 
 

ZOOM meeting keretében összehívta a Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlését, 
 

melyre tisztelettel meghívjuk! 

 
Napirendi pontok: 

1. napirendi pont: Az MPB Felügyelő Bizottsága 2020. évről szóló jelentésének elfogadása  
2. napirendi pont: Az MPB 2020. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 
3. napirendi pont: Az MPB 2020. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 
4. napirendi pont: Az MPB 2020. évi egyszerűsített közhasznúsági melléklet elfogadása 
5. napirendi pont: A 2020. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
6. napirendi pont: Az MPB 2021. évi költségvetés tervének elfogadása 
7. napirendi pont: Az MPB Felügyelő Bizottsága 2021. évi ellenőrzési tervének elfogadása 
8. napirendi pont: Beszámoló a tokiói Paralimpiai Játékok helyzetéről 
9. napirendi pont: egyebek. 

 
A veszélyhelyzetre, illetve arra tekintettel, hogy az MPB Alapszabály 17. §-a lehetőséget ad arra, 
hogy az MPB Közgyűlésének tagjai tagságukból eredő jogaikat személyes részvétel helyett 
elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével (online videohívás) gyakorolják, a Küldöttgyűlést a 
Zoom meeting alkalmazás használatával hívta össze az elnökség. 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy az MPB Alapszabályának 11. § 1.) pontja 
értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele jelen van. A Ptk. 
3:76. § (3) bekezdése kimondja, a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az 
eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül 
határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő 
időpontra hívják össze. A fentiek alapján, amennyiben az MPB Közgyűlése 14:30-ig nem lesz 
határozatképes, akkor a Ptk. 3:76. § (3) bekezdése szerint 2021. május 31-én, hétfőn 15 órától 
megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor. 
 
Az MPB Alapszabályának 10. § 3.) pontja alapján a Közgyűlésen a tagszervezet képviseletére 
jogosult képviselő csak az a természetes személy lehet, aki aktív részese a fogyatékossággal élők 
sportrendszerének, mint sportszakember, sportoló vagy a területen dolgozó egészségügyi vagy 
oktatási szakember (tag vagy a tagszervezettel sportolói szerződéses jogviszonyban álló 
természetes személy), vagy a tagszervezet képviseletére jogosult személy.  



 

 

Az MPB Alapszabályának vonatkozó rendelkezése vagylagosságot állapít meg a tagszervezeteket 
képviselők vonatkozásában: 

-vagy olyan természetes személy lehet képviselő, aki aktív részese a fogyatékossággal élők 
sportrendszerének, mint sportszakember, sportoló vagy a területen dolgozó egészségügyi vagy 
oktatási szakember (tag vagy a tagszervezettel sportolói szerződéses jogviszonyban álló 
természetes személy); 

- vagy olyan természetes személy lehet képviselő, aki a tagszervezet képviseletére jogosult.  

 
Amennyiben nem a tagszervezet képviseletére jogosult személy képviseli a tagszervezetet, abban 
az esetben - az Alapszabályban foglalt vagylagosság okán - kizárólag olyan személy lehet jogosult 
meghatalmazottként bármely tagszervezet képviseletére, aki: 
 
- okirattal igazolni tudja, hogy meghatalmazással rendelkezik a tagszervezet képviseletére 

jogosult személytől arra vonatkozóan, hogy az MPB Közgyűlésén a tagszervezetet képviselje;  
 

- megfelel azoknak a szakmai kritériumoknak, hogy aktív részese a fogyatékossággal élők 
sportrendszerének, mint sportszakember, sportoló vagy a területen dolgozó egészségügyi vagy 
oktatási szakember (tag vagy a tagszervezettel sportolói szerződéses jogviszonyban álló 
természetes személy).  

 
Kérjük ezért a Tisztelt Képviselő Asszonyt/Urat, hogy az MPB Közgyűlésén szervezetük 
képviseletéről az MPB Alapszabály 10. § 3.) pontja alapján személyesen vagy meghatalmazott 
útján gondoskodni szíveskedjen! A meghatalmazást mellékelten megküldjük. 
 
Kérem, hogy a résztvevő nevét és email címét, szükség esetén a meghatalmazást a Közgyűlés 
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében legkésőbb 2021. május 17-ig küldje meg Urr Anita, 
főtitkár részére az anita.urr@hparalimpia.hu email címre.  
 
Az MPB Közgyűlésén való részvételt biztosító linket az MPB Iroda legkésőbb 2021. május 21-ig 
megküldi. 
 

 
Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk! 

 
Budapest, 2021. április 27. 

Sportbaráti üdvözlettel: 
 

  Szabó László 
elnök sk. 
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