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A Magyar Paralimpiai Bizottság 2013. évben a MOB-tól 223.400.000.-Ft céltámogatásban
részesült.
A sportot felügyelő Minisztériumtól (EMMI) összesen 17.250.000.- Ft céltámogatást
kapott.
A különbözet a Magyar Sportok Háza felé iroda bérleti díjként közvetlenül került kifizetésre.
Elszámolást 205.800.000.-Ft értékben nyújtottunk be, a teljes működési kiadás
67.395.595.- Ft volt.
2013. évben is Magyar Paralimpiai Bizottság működését az előző évek gyakorlata alapján és az
érvényben lévő szabályzatainak megfelelően végezte. A Felügyelő Bizottság rendszeres
ellenőrzéseket tartott, a könyvelővel és a könyvvizsgálóval folyamatos munkakapcsolat van.
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Iroda működése:
Előző évben kialakított működést folytatva Magyar Paralimpiai Bizottság az év elején 5 fő és
egy részmunkaidős alkalmazotti jogviszonnyal rendelkező munkatársat foglalkoztatott. A
növekedett feladatok ellátása érdekében év végére két gazdasági, két sportszakmai munkatárs,
egy titkárnő és az elnök ügyvivői munkarend szerint látta el a feladatokat.
A dolgozók bérkiegészítésben nem részesültek. A közlekedési bérlet juttatásban igény szerint
lett térítve.
Az MPB szerződéses jogviszonyban álló könyvelővel, könyvvizsgálóval, jogásszal és
kommunikációs PR szakemberrel dolgozik.
Vezetői munkakörök:
A versenyigazgató/nemzetközi titkár:
A versenyigazgató az Elnökség által megbízott és jóváhagyott szerződéses munkaviszonyban
álló személy. A munkáltatói jogokat - a munkaviszony létesítése és megszüntetése kivételével
- az MPB elnöke gyakorolja. A kinevezéssel és a felmentéssel kapcsolatosan a munkáltatói
jogokat az Elnök javaslatára az Elnökség gyakorolta.
A versenyigazgató/nemzetközi titkár az elnökség által elfogadott munkaszerződésbe foglalt
munkaköri leírás alapján végzi munkáját. Feladatkörébe tartozik a nemzetközi és hazai
versenyekkel kapcsolatos előkészítő, szervezői és adminisztrációs feladatok. Szakmai
egyeztetések és kapcsolattartás az érintettekkel. A nemzetközi titkár feladatkörébe tartozik az MPB
nemzetközi kapcsolat tartása.

Dopping ellenes feladatok.
A gazdasági vezető:
A gazdasági vezető az Elnökség által megbízott és jóváhagyott szerződéses munkaviszonyban
álló személy. A munkáltatói jogokat - a munkaviszony létesítése és megszüntetése kivételével
- az MPB elnöke gyakorolja. A kinevezéssel és a felmentéssel kapcsolatosan a munkáltatói
jogokat az Elnök javaslatára az Elnökség gyakorolta.
A gazdasági vezető a munkaszerződésbe foglalt munkaköri leírás alapján végzi munkáját.
Feladatkörébe tartozik a készpénz kezelése, pénztárjelentés, pénzügyi nyilvántartások vezetése,
bankügyletek intézése, ösztöndíjak, személyi juttatások kezelése, nyilvántartása.
Az MPB iroda a következő feladatokat látta el:
- a nemzetközi versenyeztetés megszervezése több sportágban.
- központi felkészülések, edzőtáborok megszervezése,
- sportfelszerelések, eszközök, beszerzése, szétosztása,
- Téli Paralimpiai előkészületek, nevezések (Egyeztetések az IPC-vel, értekezletek a
VOCOG képviselőivel egyeztetés.)
- Téli Paralimpiai részvétellel kapcsolatos szervezési munkák. (utazás, tartózkodás,
csapatirodai feladatok ellátása)
- egészségügyi vizsgálatok, ellátások, szervezése,
- Doppig elleni tevékenység biztosítása,
- nemzetközi tagsági feladatok ellátás,
- hazai tagszervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
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-

kommunikációs és marketing feladatok,
beszámolók összegzése, készítése, adminisztrációs feladatok,
MPB működésével kapcsolatos feladatok.
elnökségi ülések, közgyűlések előkészítése, döntések végrehajtása,
stratégiai döntések előkészítése, szakmai egyeztetések szervezése,
Minisztérium, MOB kapcsolattartás,
Továbbadott támogatások előkészítése, elszámoltatás, elszámolások készítése.

A feladatok ellátásához az alapfeltételek biztosítottak, az irodai beszerzések elsősorban a
mindennapi irodai tevékenységet szolgálták. Jelentős mértékű fejlesztési kiadás nem volt.
A paralimpiai mozgalom népszerűsítése érdekében, a közvéleményt is folyamatosan
igyekeztünk tájékoztatni az MPB tevékenységéről. Ehhez kapcsolódóan grafikai költségek,
nyomdai költségek, médiaszolgáltatások és a mindennapi működéshez szükséges irodai
beszerzések telefon, informatikai, postaköltségek, egyéb beszerzések is elszámolásra kerültek.
Elnökség működése:
Az elnökség előre meghatározott éves ülésrend alapján végezte munkáját. Az ülésekről
hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. A készült jegyzőkönyv az elnökség elfogadó döntését
követően a honlapon elérhető.
2013. évben az elnökség 9 alkalommal ülésezett és 2 közgyűlést tartottunk.
Ez elnökség összesen 231, a közgyűlésen 28 határozatot hozott melyeket szabály szerint a
határozatok tárában rögzítettünk és az ülések emlékeztetőjét a honlapunkon közzétettük.
Fegyelmi eljárás kezdeményezésére nem volt szükség.
Az MPB 2013. évi elszámoltatások ellenőrzése érdekében 2014. év elején a MOB munkatársai
ellenőrzést végeztek és megállapítása szerint szakszerűen, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően végeztük munkánkat.
2007. évben megkezdett integrációs tevékenységünk a sportági szakszövetségek felé
folyamatosan épül. Sportágak önálló szakmai döntéseit szorgalmazva és támogatva a
nemzetközi elvárásoknak megfelelően az IPC (Nemzetközi Paralimpiai Bizottság) által
meghatározott irányvonalat követjük.
Az elnökségi tagok részére útiköltség térítést biztosítunk, amit az elnökség tagjai nem vesznek
igénybe.

Tagszervezetek, hazai kapcsolatok:
Tagszervezeteink száma 2013. évben 23 volt. A tagszervezetekkel a kapcsolatot képviselőiken,
szakmai vezetőkön keresztül, illetve főtitkáraik útján tartjuk.
A legnagyobb tagszervezettel, a Fogyatékkal Élők Magyarországi Sportszervezetének
Országos Szövetsége (FMSZ) előző évi napi szintű közvetlen munkaviszony az FMSZ
hozzáállása miatt megszűnt. A szövetségtől információkat nem kaptunk, egyeztetésektől
elzárkózott. Támogatásukat 2010. évtől folyamatosan jelentős mértékben emeltük. A 2012.
évben 6,5 millió Ft összeggel nem tudtak elszámolni. Az elszámolási nehézségek 2013. évben
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is folytatódtak. Az elszámolás hiányosságainak és szakmai programjainak MPB-hez nem
illeszkedő iránya miatt tagsági viszonyának megszüntetésére lett felszólítva és 2013. október
5-én tagsági viszonya megszűnt. Ezzel sajnos többéves munka, stratégiai irány lett átszervezve.
A legaktívabb kapcsolatot a szaktárcával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal tartjuk.
MPB képviselője tagja a MOB-nak, közgyűlésen és szakmai egyeztetéseken képviseli az MPB
érdekeit.
Az MPB együttműködik az Országgyűlés Sport- és Turizmus Bizottságával és rendszeresen
beszámolunk tevékenységünkről.
Dr. Kokas Péter a MOB sportorvosi bizottságának tagjaként képviseli a sportegészségügyi
egyeztetéseken az MPB-t. Több szakmai megbeszélés történt a sportegészségügyi szolgáltatás
javítása érdekében Dr. Kokas Péter javaslatának figyelembevételével.
Egyeztető megbeszéléseket kezdeményeztünk és tartottunk más fogyatékos sport terület
képviselőivel a hazai sportrendszer szerkezeti átalakulásának következményeként.
2012. év végén a törvénymódosítással kapcsolatos kezdeményezésünk eredményeként a Stv.
változása kedvező feltételeket biztosít az MPB részére és ezáltal a fogyatékkal élők minőségi
versenysportját képviselő szövetségek számára is.
Nemzetközi kapcsolatok:
Nemzetközi szinten is tisztújítások voltak.
Jelentős előrelépést értünk el az IBSA és az IWAS terén.
Kovács Brigitta IBSA gazdasági vezető,
Bíró Norbert IBSA Judo szakmai vezető,
Tardos János IBSA Judo szakmai tanácsos,
Szekeres Pál IWAS Vívás alelnök,
Barsai Emese, ITTF- para asztalitenisz Európai vezető
Több alkalommal személyes elnöki egyeztetések történtek az IPC elnöke ész az MPB elnöke
között.
A Moszkvai Paralimpiai Bizottság mellett az Azeri Paralimpiai Bizottság is együttműködési
szándékát jelzete.
Nagy sikerrel rendezünk nemzetközi versenyeket Egerben asztalitenisz, úszás, erőemelés,
csörgőlabda, vívás sportágakban. Az év végén beugróként sikerrel rendeztük meg az IBSA Judo
Eb-t.
Részt vettünk a Nemezetközi Paralimpiai és az Európai Paralimpiai Bizottságok konferenciáján
és közgyűlésén, ahol több sikeres megbeszélést folytattunk.

Közzététel:
Rendszeresen információt szolgáltatunk a honlapunkon az MPB életét érintő aktualitásokról,
melyek naprakészen jelennek meg. Ennek köszönhetően a médiapartnereink munkája
egyszerűbb lett és többen figyelik, mi történik velünk. Rendszeresen információt szolgáltatunk
a honlapunkon.
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Sajtótájékoztatókkal igyekeztünk tájékoztatást adni helyzetünkről és a média képviselőivel
szorosabb kapcsolatot ápolni.
Összefoglalva:
A Magyar Paralimpiai Bizottság szabályzatainak megfelelően működik. Döntéseit az
önkormányzati elvnek megfelelően demokratikusan hozza meg.
Átlagosan a nyári hónapok kivételével havonta tartott elnökségi üléseket és félévenként
közgyűlést.
Működési feltételei nehezen biztosítják a nemzetközi elvárásoknak megfelelő fejlődést!
Előző években jelentős átszervezések történtek, (szövetségi egyesülés, FONESZ
megszűnése) amik kiterjedt feladatokat jelentettek.
A szakmai célkitűzések mellet jelentős feladatot jelentett a folyamatos munka biztosítása,
a köztestületi feladatok ellátása.
A bizottság működését és a paralimpiai szakmai felkészülést néhány támogatónak
köszönhetően tudtuk 2013-ban megvalósítani!
A TESCO, Allianz, K&H Bank támogatása, valamint az Eger Park & Hotel meghatározó
volt.
Az évek óta csökkenő állami támogatások növekvő tendenciát vettek, de sajnos a
késlekedő fizetés miatt szoros pénzügyi fegyelemmel, naprakész Cash Flow-val és hitellel
tudtuk az éves feladatokat teljesíteni. Nagy küzdelmet kellett folytatni a korábbi években
elért MOB versenysport támogatásért. Eredményként az összeg jóváhagyásra került,
majd forráshiány miatt más területek speciális világjátékainak (Siketlimpia,
Szervátültetettek, Speciális Olimpia) támogatása erre az összegre lett terhelve. Augusztus
elején szembesültünk 54 millió Ft támogatás elvonásával.
Az állami támogatás a működési kiadásunk jelentős részét fedezi (60%-át) de sajnos ez az
érték évről évre csökken, a kiadások pedig nőnek.
Az elmúlt négy év működési költség és állami támogatások 2013-ban:
Kiadás: 71.722.000-Ft, ebből iroda bérlet: 4.376.405.-Ft Támogatás: 17.000.000.-Ft
év
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

kiadások
67 395 595
65 685 747
48 424 640
36 660 288
23 452 200
19 939 735
26 575 468
22 710 896
19 761 297

irodabérlet ÖSSZESEN támogatás
4 376 405 71 772 000
17 000 000
2 724 253 68 410 000
40 033 600
2 580 360 51 005 000
18 000 000
2 459 712 39 120 000
15 400 000
1 916 169 25 368 369
16 000 000
1 425 850 21 365 585
16 000 000
1 189 100 27 764 568
16 000 000
1 531 053 24 241 949
19 000 000
1 474 998 21 236 295
17 100 000

A csökkenő értékű támogatás nagy megterhelést jelentett az amúgy is szűk apparátusnak, ezért
elengedhetetlen, hogy a támogatás mértékének emelésével biztosítható legyen a nyugodt
szakmai munka.
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Elszámolható működési költségek:
I. Működési típusú kiadások
1. Szövetségi, iroda működése (rezsiköltségek):
– irodabérleti díj;
– telefon – havonta legfeljebb 100 000 Ft (mobil és vezetékes együtt);
– internet-szolgáltatási díj (weblapkészítés, üzemeltetés, frissítés);
– postaköltség;
– irodaszer;
– fénymásolással, nyomtatással összefüggő kiadások;
– közüzemi díj;
– karbantartás (iroda, irodatechnika, gépjármű, takarítás).
2. Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok
Szövetségi, sportegyesületi apparátusból kizárólag a felsorolt személyek részére:
(főtitkár, igazgató, sportegyesületi elnök; titkárnő; gazdasági munkatárs)
3. Belföldi utazási költségek – legfeljebb havonta 100 000 Ft értékben
Hivatalos gépkocsi költségtérítés, bérlet, vasúti jegy költségtérítés
4. Gazdasági vezetés, könyvelés, könyvvizsgálói díj, az ezzel kapcsolatos szakanyagok,
nyomtatványok költsége, évente legfeljebb 1 200 000 Ft értékben.
5. Tagdíjak, regisztrációs díjak:
6. Sportdiplomáciai tevékenység
Nemzetközi szövetség kongresszusa (kizárólag 2 fő részvételére korlátozva):
– szállásköltség;
– utazási költség;
– étkezési költség;
– regisztrációs költség.
7. Kommunikációs, marketingkiadások
Szakkiadványok anyagai az előállítási díjak vonatkozásában (nyomdai költség, fordítási
költség, video sokszorosítás, CD, DVD írás).
8. Területi szövetségek, területi szervezetek működési kiadásai:
– irodabérleti díj;
– telefon – havonta legfeljebb 50 000 Ft (mobil és vezetékes együtt);
– internet-szolgáltatási díj (weblapkészítés, üzemeltetés, frissítés);
– postaköltség;
– irodaszer;
– közüzemi díj;
– karbantartás
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A Magyar Paralimpiai Bizottság 2013. évi sportszakmai
beszámolása
A 2013. év tevékenységének főbb jellemzői:
Az év elején a sportági vezetőktől (szövetségi kapitányoktól) bekértük a szakmai programokat.
A már előző évben elfogadott válogatási elvek alapján az elnökség elfogadta a sportáganként
„A” és „B” kerettagok névsorát.
A nemzetközi versenyeken történő részvétel jogát biztosítottuk, azzal kapcsolódó szervezési
munkákat pedig az MPB anyagi lehetőségeihez képest és a szakmai programok
figyelembevételével szerveztük meg. Kiemelt feladat volt a szükséges anyagi háttér
megteremtése.
Sajnos az elmúlt évekhez hasonlóan felszerelések és a felkészülés terén jelentős elmaradásunk
van. Központi edzéseket, edzőtáborokat egy-két kivételtől eltekintve- nem tudtunk biztosítani,
felszerelést pedig csak melegítő szintjén.
A rendszerből 2006. óta hiányzó műhelytámogatást erőn felül igyekeztünk pótolni, ami nem
sikerült. Sajnos egyesületek fejezték be munkájukat.
2013-ban állami támogatások, illetve egyesületi, egyéni befizetések terhére összesen 16
sportágban, 49 nemzetközi versenyen vettek részt sportolóink, akik világbajnokságokon
összesen 2 ezüst és 3 bronzérmet szereztek, Európa Bajnokságokon 2 arany, 3 ezüst és 9
bronz érmet, egyéb fontosabb nemzetközi ranglistás versenyeken további 119 érmet
szereztek. Összesen 138 érmet szereztünk és több mint 120 sportolói utazásról
gondoskodtunk.
Integrációs törekvés:
2007. évben megkezdett integrációs tevékenységünket folytatva a sportágak (sportági
szakszövetségek) önálló szakmai döntéseit szorgalmazva és támogatva a nemzetközi
elvárásokat az IPC (Nemzetközi Paralimpiai Bizottság) által meghatározott irányvonalat
követjük. Erősítettük a szövetségekkel való szakmai kapcsolatot és a sportágra fordított
támogatási keret felhasználásáról. A sportágara fordított keretről minden szövetségnek
kimutatást küldtünk.
Nemzetközi szakemberek:
A 2013. évben az MPB nem tudta folytatta a korábbi évben megkezdett nemzetközi
kategorizálók képzését. Elengedhetetlen, hogy ezen a területen megfelelő létszámú
szakemberek legyenek segítségünkre. Ennek érdekében a hazai klasszifikációs rendszert kell
korszerűsíteni.
A játékvezetői területen is szükséges lenne az előrelépés, hiszen jelenleg mindössze 6
sportágban (csörgőlabda, boccia, kerekesszékes vívás, judo, erőemelés, ülőröplabda)
rendelkezünk 18 nemzetközi jogosítvánnyal rendelkező játékvezetővel, zsűrivel.
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Dopping megelőzés, sportegészségügy:
Nagy hangsúlyt fektettünk a tiszta felkészülésre, a dopping ellenőrzésekre, a holléti program
betartására és a TUE engedélyek szabály szerinti kezelésére.
A sportolóink egészségét és felkészülésük doppingmentességét sajnos forráshiány miatt az
állandó, szerződéses jogviszonyban lévő sportorvos felügyelete 2010-ben megszűnt. A létrejött
call-center kialakításában véleménnyel és tanácsokkal segítettünk annak megalakulását, ami
már sportolóink számára is elérhető. Ennek ellenére sajnos a sportorvosi ellátás nem megoldott.
Sporttudomány terén a Semmelweis Egyetemmel történt szerződés jelentős előrelépést biztosít.
Prof Dr. Tóth Miklós és Ramocsa Gábor segítségével sportolóink rendszeres
szűrővizsgálatához sikerült akadálymentesített labort létrehozni.
Utánpótlás gondozás:
Sajnos még mindig nem vagyunk részesei a nemzeti utánpótlás programnak. A Heraklész és a
Sport XXI programokhoz való csatlakozás érdekében két éve elkezdődött egy szakmai munka,
reméltük, hogy a Paralimpiát követően néhány sportágat be tudunk illeszteni az utánpótlás
programokba, sajnos nem sikerült.
Szakmai szempontok alapján az utánpótlás érdekében folytattuk a „Paralimpiai Reménységek”
pályázatot, mely az MPB belső pályázata. Erre azok a tehetséges versenyzők pályázhatnak, akik
még nem vettek részt EB-n, VB-n, de teljesítményük, tudásszintjük alapján edzője és a
sportszakmai vezető támogatja pályázatát. Európai versenyek, felszerelések, edzőtábori
költségeit támogattuk a válogatott közelében lévő tehetséges versenyzőknek.
Diák- és szabadidősport:
A Magyar Paralimpiai Bizottság az utánpótlás bázis és a sport népszerűsítése érdekében saját
forrás terhére támogatja a diák- és szabadidősportot.
2010-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Fogyatékosok Diák- és Szabadidő
Sportszövetségével. FODISZ a szervezeti nehézségein túljutott, az új vezetéssel jó kapcsolat
alakult ki.
2013. évben tagszervezetünk lett a legnagyobb - összesen 260.000 tagot számláló fogyatékosokat tömörítő országos érdekvédelmi szervezet a MEOSZ. MPB kezdeményezésre
közös sportnapok kerültek megszervezésre összesen öt városban több ezer mozgáskorlátozott
bevonásával. Ebben a munkában Dani Gyöngyi segítsége meghatározó volt.
Állami támogatás:
2007-től az állami támogatás keretében a műhelytámogatás nem került külön feltüntetésre. Az
egyesületek számára az utóbbi évek szerinti műhelytámogatás (13,5 millió) sokszor a túlélést
segíthetné, ennek hiánya súlyosan érintette az egyesületeket. Jellemzővé vált az egyesületek
leépülése, területen történő tevékenységének megszűnése.
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A sportolók és edzőik Gerevich ösztöndíjban átlagosan, 25 000 Ft/hónap összegben részesültek.
Az ösztöndíj keret rendkívül alacsony. A sportegyesületek, sportolók jelentős költséget
vállaltak fel a Paralimpiai felkészülés érdekében.
A Magyar Paralimpiai Bizottság a beszámolási időszak folyamán ellátta a bizottság
adminisztratív és pénzügyi, szervezési és szakmai feladatait. Elszámolási
kötelezettségének határidőn belül eleget tett.
2013. évi szakmai beszámolók mellékelve.
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II.

NAPIRENDI PONTHOZ

A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA
2013. év
A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG 2013.évi eredményének alakulása
Ft

Kiadások

2013. évi terv

Anyag és üzemanyag
Utazási ktg. térítés
Szállítás
Bérleti díjak
Eszközök javítási ktg.
Posta, telefon
Egyéb ag. Jellegű
Egyéb nem ag. Jellegű
Bankköltség
Biztosítások, illeték
Anyag és szolgáltat. összesen I.:
Szakmai támogatások és paralimpia
Verseny- támogatás összesen II.
Munkabér és jutalom
Külföldi kiküldetés
Egyéb személyi jellegű
Bér-TB járulék, EHO
Személyi Jellegű összesen:
Értékcsökkenés
Költségek összesen:
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi ráfordítások
Vállalkozási tevékenység költsége
Ktg. és ráford.összesen:

Bevételek
Szakmai támogatások
Működési támogatás
MOB és paralimpia
Tagdíj
Kapott támogatás
Egyéb térítések
Vállalkozási bevétel
Kamatbevétel
Egyéb bevétel
Bevételek összesen:
Egyenleg:

277 870 000

2013.évi tény
2 127 000
241 000
0
4 750 000
2 658 000
2 281 000
574 000
22 682 000
1 767 000
1 000
37 081 000
179 155 000
179 155 000
26 089 000
853 000
1 171 000
6 578 000
34 691 000
4 294 000
255 221 000
312 000
1 316 000
1 253 000
258 102 000

2013. évi terv

2013.évi tény

17 000 000
236 250 000
1 140 000
18 500 000
0
500
6 000 000
278 890 500

17 000 000
178 170 000
1 640 000
15 591 000
96 898 000
5 002 000
132 000
633 000
315 066 000

Eltérés
0
0
-58 080 000
500 000
-2 909 000
96 898 000
5 002 000
131 500
-5 367 000
36 175 500

1 020 500

56 964 000

55 943 500

24 500 000
212 370 000
212 370 000
41 000 000

41 000 000
277 870 000

Eltérés

12 581 000
-33 215 000

-6 309 000
4 294 000
-22 649 000
312 000
1 316 000
1 253 000
-19 768 000
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III.

NAPIRENDHEZ

Felügyelő Bizottság beszámolója

BESZÁMOLÓ
a Magyar Paralimpiai Bizottság Felügyelő Bizottságának
2013. évet érintő vizsgálatairól.
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2013. évben 2 közgyűlést és 9 elnökségi ülést tartott, ezeken
összesen 28 közgyűlési határozat és 231 elnökségi határozat született. Az Elnökség saját
ügyrendje alapján végezte tevékenységét. Az ülések összehívása szabályosan történt,
valamennyi ülés határozatképes volt. Írásos előterjesztések készültek a napirendeknek
megfelelően. A határozatok nem törvénysértők, a szabályzatoktól nyilvántartásuk nem tér el. A
jegyzőkönyvek szabályszerűen tartalmazzák a feljegyzéseket.
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2013.évben módosította alapszabályát valamint szabályzatait
a törvényi feltételeknek megfelelően.
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2013. évi támogatásait a szerződésben foglaltaknak
megfelelően használta fel, illetve szerződte tovább. A lejárt határidejű támogatási szerződések
elszámolása két esetben lezárva, négy támogatás elszámolva a támogatási összeg kiutalására
várnak, öt esetben folyamatban van az elszámolás a MOB és az EMMI felé.
A Bizottság belső működése a szabályzatokban leírtaknak megfelelően történt.


A

Felügyelő Bizottság áttekintette az MPB gazdálkodását, szúrópróba-szerűen

ellenőrizte a pénztárakat a bankot a ki és beérkező számlákkal egyetemben, valamint
az analitikus nyilvántartások is ellenőrzésre kerültek.
A formai részt vizsgálva a Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Magyar
Paralimpiai Bizottság 2013. évben is kettős könyvvitelben könyveli a gazdasági
eseményeket. Az MPB a közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint gazdálkodott.
A gazdasági eseményeket a K+SZ Könyvelde Bt. végzi az általa megállapított
számlatükör és számlarend alapján, idősoros formában, forgalom és költséghely szerint
rögzítik.
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A számviteli törvény szerinti civil szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámoló szerint a mérleg fő összege: 145.894 eFt. Alaptevékenységből származó
bevétel 310.064 eFt ebből a közhasznú bevétel 212.401 eFt, vállalkozási
tevékenységből származó bevétel

TESCO GLOBAL Zrt. reklámszerződés

eredényeként 5.000 eFt. Az összes ráfordítás alaptevékenységből 256.849 eFt ebből
a közhasznú ráfordítás összege 179.155 eFt, a vállalkozási tevékenység összes
ráfordítása 1.253 eFt A tárgyévi eredmény alaptevékenységből 53.215 eFt,
vállalkozási tevékenységből 3.749 eFt. Mind összesen 56.964 eFt.



Ellenőrzésre került az MPB lekönyvelt házipénztárának valutapénztárának bizonylatai,
a kimenő-beérkező számlák, bankkivonatok. Előleg nyilvántartás és elszámolás.
Dolgozói kölcsönök nyilvántartása.
Megállapítások: A kimenő-beérkező számlák idősoros könyvelése megtörtént. A
devizás számlák két nyelven szabályszerűen kerültek kiállításra.



A pénztáraknál az időszaki pénztárjelentés tartalmazza a záró készpénzállomány
összegét mind forintban mind valutában (EUR és GBP) A pénztári ki- és befizetésekről
kiadási és beviteli pénztárbizonylatokat állítanak ki. A bizonylatok és azok számla-,
illetve egyéb mellékletei idősorosan könyveltek. A pénztárbizonylatok szabályosan
kerültek kiállításra, de néhol még hiányos az aláírás.



Az MPB forintos és deviza elszámolási számláját a K&H Bank vezeti.



A főkönyvi kivonat alapján a követelések értékvesztése (312 főkönyvi számla)
egyenlege 5.104 eFt a SKÁLA vevői számla ezen összeg már az előző évek is szerepelt
a beszámolóban. Követelésként szerepel a beszámolóban tagdíjhátralék 2 200 eFt és az
iroda óvadéka 333 eFt. A dolgozóknak adott kölcsön 2014 évi törlesztését a követelések
között a következő években fizetendő összeget a befektetett pénzügyi eszközök között
található az MPB mérlegben. Aktív időbeli elhatárolásként kerül elszámolásra MPB
2013. évet érintő

támogatások elszámolásával kapcsolatos pénzügyi rendezés mely

2014 évben történik. Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs az MPB-nek. A rövid lejáratú
kötelezettségek között kerültek kimutatásra
munkabér és járulékai valamint

a szállítói tartozások, december havi

2014 évben a tagszervezetek részére utalandó

támogatások. Passzív időbeli elhatárolásban a 2013. évet érintő de következő évben
kifizetett műhelytámogatások, közüzemi díjak, szolgáltatási díjak szerepelnek.


A mérleg tételek leltárral alátámasztottak, a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
tárgyi eszközöknél, immateriális javaknál megtörtént.
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Az eredmény kimutatásban az előző évhez viszonyítva az összes bevétel 3 %-kal nőtt
viszont az összes ráfordítás 11 %-kal csökkent.



A közhasznúsági beszámoló a könyvvizsgálónak átadásra került
auditálásra.

A Felügyelő Bizottság összegző megállapítása:
az MPB Elnöksége jól végzi munkáját, a működés, és a gazdálkodás terén hatékony, jelentősen
nőtt a tárgyévi eredmény, a gazdálkodás eseményeinek rögzítése valamint dokumentálása
áttekinthető.
Megköszönve a Közgyűlésnek a bizalmat, kérem a Felügyelő Bizottság beszámolójának
elfogadását.

Budapest, 2014. április 30

.

………………………………..
Csikós Mihályné sk.
elnök
a Felügyelő Bizottság megbízásából
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IV.

NAPIRENDHEZ

Könyvvizsgálói jelentés
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V.
NAPIRENDHEZ
Közhasznú egyszerűsített éves melléklet
2013. év
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Statisztikai számjel

A vállalkozás megnevezése : MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
A vállalkozás címe,
telefonszáma:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3

Beszámololó forduló napja:

2013. december 31.

A számviteli törvény szerinti civil
szervezetek egyszerűsített beszámolója
2013. év

A beszámolót könyvizsgáló nem ellenőrizte.

Kelt.: Budapest,

2014. április 23.
a Bizottság vezetője
(képviselője)

P.H.
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Statisztikai számjel
Beszámololó forduló
napja:

9

9

2

4

0

5

2

1

0

1

2013. december 31.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
Egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezetek egyszerűsített beszámolójának MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

Adatok e.Ft-ban
Előző év(ek)
módosításai

Előző év
c

1.

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.

10

C.

10.

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

Tárgyév

d
15 128

e
0

11 556

0

280

13 091

10 132

2 037

1 144

15 077

0

44 984

0
2 480

3 926

Pénzeszközök

12 597

41 058

Aktív időbeli elhatárolás

42 904

89 354

73 109

0

145 894

A beszámolót könyvizsgáló nem
ellenőrizte.

Kelt.: Budapest,

2014. ápr.. 23.
a Bizottság vezetője
(képviselője)

P.H.
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Statisztikai számjel

Beszámololó forduló
napja:

2013. december 31.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának MÉRLEGE
Források (passzívák)
Adatok e.Ft-ban
Sorszám

Források (passzínák)

a

Előző év

b

11.

C. Saját tőke (12.-16.sorok)

12.

I.

Induló tőke/Jegyzett tőke

13.

II.

Tőkeváltozás/eredmény

14.

III. Lekötött tartalék

c

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

d

35 815

e
0

92 779

16 050

35 815

19 765

53 215

18.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási
VI.
tevékenységből
E. Céltartalékok

19.

F. Kötelezettségek (20.-21.sorok)

27 527

IV. Értékelési tartalék
15.
16.

I

Hátrasorolt kötelezettségek

20.

I.

Hosszú lejáretú kötelezettségek

21.

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

G

Passzív időbeli elhatárolás

22.

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

3 749

16 151

271
27 256

16 151

9 767

36 964

73 109

0

145 894

A beszámolót könyvizsgáló nem
ellenőrizte.

Kelt.: Budapest,

2014. ápr.. 23.
a Bizottság vezetője
(képviselője)

P.H.
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Statisztikai számjel
2013. ÉV

A vállalkozás megnevezése :

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

A vállalkozás címe, telefonszáma:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3

EREDMENYKIMUTATÁS
Beszámoló forduló napja:

2013. december 31.
adatok eFtban

A tétel megnevezése

Előző év
Alaptevékenység

Előző évek módosításai

Vállalkozási
tevékenység

Ősszesen

1.

Értékesítés nettó árbevétele

0

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

3.

Egyéb bevételek
Ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés
Ebből támogatások

Alaptevékenység
0

Vállalkozási
tevékenység
0

Tárgyév
Ősszesen

Alaptevékenység

0

Vállalkozási
tevékenység
5 000

0

Ősszesen
5 000
0

306 537

306 537

0

0

309 932

309 932

1 600

1 600

0

0

1 640

1 640

197 831

197 831

0

0

195 170

216

216

0

0

132

195 170

4

Pénzügyi műveletek bevételei

5

Rendkívüli bevételek

0

0

0

Ebből alapítótól kapott befizetés

0

0

0

Ebből támogatások

0

0

A

Összes bevétel (1+2+3+4+5)

306 753

0

306 753

0

0

0

2

134

0

0

310 064

5 002

315 066

Ebből közhasznú tevékenység bevétele

103 425

103 425

0

212 401

6.

Anyagjellegű ráfordítások

238 893

238 893

0

0

0

216 881

608

217 489

7.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

37 134

37 134

0

0

0

34 140

551

34 691

Ebből vezető tisztségviselők juttatásai

8 475

8 475

0

9 982

8.

Értékcsökkenési leírás

3 731

3 731

0

4 226

68

4 294

9.

Egyéb ráfordítás

6 294

6 294

0

307

5

312

936

936

0

1 295

21

1 316

0

0
0

256 849

1 253

258 102

0

179 155

0

0

53 215

3 749

56 964

0

0

0

0

53 215

3 749

56 964

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
Ebből közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)

12

0

286 988
19 765

286 988

0

0

19 765

0

0
19 765

0

0

286 988

Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)

13

286 988

0

0

19 765

Jóváhagyott osztalék

0

0

E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D-13)

19 765

0

19 765

A beszámolót könyvizsgáló nem ellenőrizte.
Keltezés: Budapest,

2014. ápr.. 23.

a Bizottság vezetője
(képviselője)

212 401

9 982

0

179 155

0

0
0

0

0

0
53 215

3 749

56 964

Tájékoztató adatok
A
B
C
D
E
F

Összeg (eFt)
15 000

Központi költségvetési támogatás
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
EU strukturális alapjaiból illteve a kohéziós alapból nyújtott támogatás
Normatív támogatás
SZJA 1%
Közszolgáltatási bevétel

0

Közhasznúsági melléklet
1

2.
3.

4.

5.

Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
Székhely
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Bejegyző határozat száma
Pk.60101/2012/4, 2012.06.20.
Nyilvántartási szám
14876
Képviselő neve
GÖMÖRI ZSOLT
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Közhasznú tevékenységek bemutatása
- közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat
- közhasznú tevékenység célcsoportja
országos
-közhasznú tevékenységből részesülők létszáma
kb. 5000 fő
-közhasznú tevékenységek főbb eredményei
szöveges beszámoló tartalmazza
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
-felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
Tőkeváltozás alaptevékenység
47 450 sport célú felhasználás
Tőkeváltozás vállalkozási tevékenység
45 329
Cél szerinti juttatások kimutatása
- cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Tárgy év

szakmai támogatás
működési költségek
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
-tisztség
Elnök
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
-alapadatok
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. Adózott eredmény
L. Szervezet munkájában közremőködő önkéntesek száma

156 830 593
41 000 000

180 169 515
15 000 000

Előző év
8 475 000

Tárgy év
9 982 000

Előző év
306 753

Tárgy év
315 066

0
197 831

195 170

108 922
286 988
37 134
286 988
19 765

119 896
258 102
34 691
179 155
56 964

2013 évi Határozatok tára

Elnökségi határozatok tára 2013.
(Magyar Paralimpiai Bizottság)
Határozat száma

Határozat

1/20130118/EH.
sz. határozat
2/20130118/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
György Évát.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv
hitelesítőknek dr. Ari Lajost és dr. Lelik Ferencet

3/20130118/EH.
sz. határozat
4/20130118/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzőleg kiküldött
napirendi pontokat a kiküldés sorrendjében történő tárgyalásra.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző elnökségi ülés
kiküldött jegyzőkönyvét.

5/20130118/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB Diák- és
Szabadidősport Bizottsága által meghatározott felosztási alapelveket az
MPB által meghirdetett együttműködési megállapodás keretében kiírt 7
millió forintra

6/20130118/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB Diák- és
Szabadidősport Bizottsága által az Együttműködési felhívás keretében
meghirdetett 7 millió forint felosztására tett javaslatát.

7/20130118/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatta azt a javaslatot, hogy
Toponáry Gábor MOB FST tagsága visszavonásra kerüljön.

8/20130118/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
Paralimpiai Bizottság Edző Bizottságának vezetője Gömöri Zsolt legyen

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
Paralimpiai Bizottság Környezetvédelmi és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága vezetője dr. Deutsch Tamás legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
10/20130118/EH. Paralimpiai Bizottság Sportegészségügyi, Sporttudományi és
sz. határozat
Doppingellenes Bizottságának vezetője dr. Kokas Péter legyen
9/20130118/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
Paralimpiai Bizottság Sportegészségügyi, Sporttudományi és
11/20130118/EH. Doppingellenes Bizottsága alá tartozó Sportegészségügyi és
sz. határozat
Klasszifikációs Albizottságának vezetője dr. Bejek Zoltán legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
Paralimpiai Bizottság Sportegészségügyi, Sporttudományi és
12/20130118/EH. Doppingellenes Bizottsága alá tartozó Oktatási és Kutatási
sz. határozat
Albizottságának vezetője Ramocsa Gábor legyen.
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
13/20130118/EH. Paralimpiai Bizottság Jogi, Fegyelmi és Etikai Bizottság vezetője dr. Égeni
sz. határozat
Attila legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
14/20130118/EH. Paralimpiai Bizottság Diák- és Szabadidősport Bizottság vezetője dr. Lelik
sz. határozat
Ferenc legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
15/20130118/EH. Paralimpiai Bizottság Téli Sportágak Szakbizottságának vezetője dr. Kaszó
sz. határozat
Klára legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
16/20130118/EH. Paralimpiai Bizottság Stratégiai és Sportágfejlesztési Bizottságának
sz. határozat
vezetője Tardos János legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Magyar
17/20130118/EH. Paralimpiai Bizottság Utánpótlás Koordinációs Bizottságának vezetője
sz. határozat
dr. Ari Lajos legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Jogi, Fegyelmi és Etikai
Bizottság összetételét dr. Égeni Attila vezetésével és dr. Lelik Ferenc, dr.
18/20130118/EH. Kaszó Klára, valamint dr. Litavecz Anna bizottsági tagként való
sz. határozat
részvételével.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy az Utánpótlás és
Koordinációs Bizottság tagja legyen Kogon Mihály, Dani Gyöngyi,
19/20130118/EH. Mészáros Edit, valamint, hogy a negyedik tagra az FMSZ tegyen
sz. határozat
javaslatot.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja az elnök javaslatát,
20/20130118/EH. hogy Edző Bizottsági tagnak kérje fel dr. Sós Csabát, Aranyosi Pétert,
sz. határozat
Kovács Ivánt, Bíró Norbertet, valamint Schiller-Kertész Juditot.
21/20130118/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Paralimpikonok
sz. határozat
Klubjának vezetője Becsey János legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a
Paralimpikonok Klubja vagy egyesületként, vagy származtatott jogi
22/20130118/EH. személy formájában alakuljon meg a kettő közül az előnyösebb
sz. határozat
formában, melynek eldöntése az MPB feladata.
23/20130118/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a javasolt módosítással
sz. határozat
az előzetesen kiküldött Elnökségi üléstervet.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a szakágvezetői posztra
24/20130118/EH. előzetesen kiküldött pályázati felhívást a végzettség meghatározására
sz. határozat
vonatkozóan az ülésen javasolt módosítással.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja a javaslatot, hogy jelzés
25/20130118/EH. menjen a MOB felé arra vonatkozóan, hogy a Gerevich ösztöndíj
sz. határozat
szabályzat módosítás munkamenetébe vonják be az MPB képviselőjét is.
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a Gerevich
ösztöndíj szabályzat módosításakor MPB azt a szempontot képviselje,
hogy az ösztöndíj keret 10%-a kerüljön a paralimpiai
26/20130118/EH. ösztöndíjrendszerhez, melynek belső felosztási szabályzatát MPB
sz. határozat
dolgozza ki úgy, hogy szinkronban legyen a MOB szabályzatával.
27/20130221/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
sz. határozat
György Évát.
28/20130221/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv
sz. határozat
hitelesítőknek Becsey Jánost és dr. Kokas Pétert.
29/20130221/EH.
sz. határozat
30/20130221/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzőleg kiküldött
napirendi pontokat a kiküldés sorrendjében történő tárgyalásra.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző elnökségi ülés
kiküldött jegyzőkönyvét

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az MPB I. rendes
31/20130221/EH. Közgyűlésére május 17-én 14.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza
sz. határozat
földszinti tárgyalójában kerül sor.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB I. rendes
Közgyűlésnek napirendi pontjai: 1. A 2012. évről szóló Elnökségi és
szakmai tevékenységek beszámolójának elfogadása. 2. Az MPB 2012. évi
költségvetés beszámoló tárgyalása. 3. A Felügyelő Bizottság 2012. évről
szóló jelentése. 4. Könyvvizsgálói jelentés 2012. évre. 5. Az MPB 2012. évi
Közhasznú egyszerűsített éves melléklet tárgyalása. 6. Az MPB 2013. évi
költségvetés tervének elfogadása. 7. Alapszabály változtatása. 8.
32/20130221/EH. Választási szabályzat. 9. Stratégiai döntések (Paralimpikonok Klubja). 10.
sz. határozat
Felügyelő Bizottsági tag választása. 11. Egyebek
Az Elnökség az MPB Szabályzatát az Elnökség és a Felügyelő Bizottság
33/20130221/EH. tagjai részére nyújtható költségtérítésekről az előzetesen kiküldött, és a
sz. határozat
helyben javasolt módosításokkal egyhangú igen szavazattal elfogadta.
34/20130221/EH. Az Elnökség az MPB Iratkezelési Szabályzatát az előzetesen kiküldött,
sz. határozat
javasolt módosításokkal egyhangú igen szavazattal elfogadta.
Az Elnökség az MPB Elnökségi Ügyrendjét az előzetesen kiküldött,
35/20130221/EH. valamint a helyben javasolt módosításokkal egyhangú igen szavazattal
sz. határozat
elfogadta.
Az Elnökség az MPB Választási Szabályzatát az előzetesen kiküldött
36/20130221/EH. javasolt módosításokkal egyhangú igen szavazattal elfogadta a Közgyűlés
sz. határozat
elé történő módosítás beterjesztésére.
37/20130221/EH. Az Elnökség az MPB Befektetési Szabályzatát az előzetesen kiküldött,
sz. határozat
javasolt módosításokkal egyhangú igen szavazattal elfogadta.
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Az Elnökség az MPB Számviteli politika Eszközök és Források Értékelési
38/20130221/EH. Szabályzatát az előzetesen kiküldött, javasolt módosításokkal egyhangú
sz. határozat
igen szavazattal elfogadta.
Az Elnökség az MPB Számviteli politika Eszközök és Források
39/20130221/EH. Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatát az előzetesen kiküldött,
sz. határozat
javasolt módosításokkal egyhangú igen szavazattal elfogadta.
40/20130221/EH.
sz. határozat
41/20130221/EH.
sz. határozat

Az Elnökség az MPB Munkaügyi Szabályzatát az előzetesen kiküldött, az
abban, valamint az ülésen javasolt módosításokkal egyhangú igen
szavazattal elfogadta.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2012. évi szakmai
beszámolókat.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy sí sportágban
42/20130221/EH. Fábián Attila pályázatát elfogadja és felkéri a szakágvezetői/szövetségi
sz. határozat
kapitányi tisztségre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy atlétika
43/20130221/EH. sportágban Schiller-Kertész Judit pályázatát elfogadja és felkéri a
sz. határozat
szakágvezetői/szövetségi kapitányi tisztségre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy boccia
44/20130221/EH. sportágban Lénárt György pályázatát elfogadja és felkéri a
sz. határozat
szakágvezetői/szövetségi kapitányi tisztségre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy evezés
45/20130221/EH. sportágban Nagy Gábor pályázatát elfogadja és felkéri a
sz. határozat
szakágvezetői/szövetségi kapitányi tisztségre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy judo
46/20130221/EH. sportágban Bíró Norbert pályázatát elfogadja és felkéri a
sz. határozat
szakágvezetői/szövetségi kapitányi tisztségre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy lövészet
47/20130221/EH. sportágban Pál-Plichta Györgyi pályázatát elfogadja és felkéri a
sz. határozat
szakágvezetői/szövetségi kapitányi tisztségre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy kajak-kenu
48/20130221/EH. sportágban Weisz Róbert pályázatát elfogadja és felkéri a
sz. határozat
szakágvezetői/szövetségi kapitányi tisztségre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy csörgőlabda
49/20130221/EH. sportágban Ágoston
Zsolt pályázatát elfogadja és felkéri a
sz. határozat
szakágvezetői/szövetségi kapitányi tisztségre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy triatlon
50/20130221/EH. sportágban dr. Litavecz Anna pályázatát elfogadja és felkéri a
sz. határozat
szakágvezetői/szövetségi kapitányi tisztségre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy tenisz
51/20130221/EH. sportágban Bor Péter pályázatát elfogadja és felkéri a
sz. határozat
szakágvezetői/szövetségi kapitányi tisztségre.
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta irányvonalként a három
52/20130221/EH. nemzetközi verseny MPB általi megrendezését, melyek az Asztalitenisz
sz. határozat
Open, Csörgőlabda nemzetközi verseny és Nyílt Úszó Bajnokság
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal utólag jóváhagyta a sí VB-re
53/20130221/EH. utazók névsorát. Sportolók: Lőrincz Krisztina, Dani Gyöngyi, Balogh Zsolt.
sz. határozat
Kísérők: Bocsi Bence, Kurucz Zita, Fábián Attila.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Edző Bizottság
tagságára tett javaslatot, kivéve Mihályi Andrást. Az alábbi személyeket
kell felkérni: dr. Sós Csaba, Aranyosi Péter, Schiller-Kertész Judit, Kovács Iván,
54/20130221/EH. Bíró Norbert, Bartók Árpád, Dobrotka Béla, Lénárt György, Páni Róbert, Feczer
sz. határozat
Viktor, Weisz Róbert.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a
Környezetvédelmi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságába nem kérnek
55/20130221/EH. fel tagokat, hanem a bizottság vezetője mindig adott feladathoz kérjen
sz. határozat
fel szakembereket közreműködőként.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Sportegészségügyi,
Sporttudományi és Doppingellenes Bizottság tagságára tett javaslatot. Az
alábbi személyeket kell felkérni: dr. Fülöp Csaba, dr. Klauber András,
56/20130221/EH. Ramocsa Gábor, dr. Bejek Zoltán, Komárominé Török Éva, dr. Faludi
sz. határozat
Viktória.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a
Sportegészségügyi, Sporttudományi és Doppingellenes Bizottság
albizottságának új elnevezése Klasszifikációs Albizottság legyen, valamint
57/20130221/EH. elfogadta az albizottság tagságára tett javaslatot. Az alábbi személyeket
sz. határozat
kell felkérni: Tóth Ildikó, Galba Katalin, Maka Erika, Szatmári Dóra.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Oktatási és Kutatási
58/20130221/EH Albizottság tagságára tett javaslatot. Az alábbi személyeket kell felkérni:
sz. határozat
dr. Komka Zsolt, dr. Osváth Péter, Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Diák és
59/20130221/EH. Szabadidősport Bizottság tagságára tett javaslatot. Az alábbi személyeket
sz. határozat
kell felkérni: Hodunov Edvárd, Bartos Adél, Szoboszlai Csaba
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Téli Sportágak
Szakbizottságára tett javaslatot, kiegészítve Regőczy Krisztina
megkeresésével és felkérésével. Az alábbi személyeket kell még felkérni:
60/20130221/EH. Polgár Pál, Müller Péter, Fábián Attila, dr. Egri Katalin, Bereczki Brigitta,
sz. határozat
Kovács Barnabás.
61/20130328/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
sz. határozat
György Évát.
62/20130328/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv
sz. határozat
hitelesítőknek dr. Ari Lajost és dr. Deutsch Tamást.
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63/20130328/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző elnökségi ülés
sz. határozat
kiküldött jegyzőkönyvét.
64/20130328/EH.
sz. határozat
65/20130328/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzőleg kiküldött
napirendi pontokat a javasolt módosításokkal történő tárgyalásra.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Sí VB írásos
beszámolóját.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az MPB májusi
66/20130328/EH. közgyűlésének 7. napirendi pontja legyen a Téli Paralimpia
sz. határozat
előkészületével kapcsolatos döntések.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a helyben ismertetett
67/20130328/EH. költségvetési tervezetet irányvonalként, melynek megtárgyalására a
sz. határozat
közgyűlés előtt még visszatérnek.
68/20130328/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Reménységek Pályázat
sz. határozat
1 millió forint keretösszegre, április második felében történő kiírását.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az ülésen ismertetett 5
69/20130328/EH. milliós keretösszegű Gerevich Ösztöndíj név szerinti felosztását, mely
sz. határozat
április 1-től fizetendő.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal, 1 fő (dr. Lelik Ferenc)
tartózkodásával elfogadta az ülésen a sportágak kereteként ismertetett
összegeket úgy, hogy a név szerinti felosztásra adott keretből a sportágak
70/20130328/EH. tegyenek javaslatot, melyet a sportági szövetségek elnöksége hagyjon
sz. határozat
jóvá.

71/20130328/EH.
sz. határozat
72/20130328/EH.
sz. határozat
73/20130328/EH.
sz. határozat
74/20130328/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Elnökség és a
Felügyelő Bizottság tagjai részére nyújtható költségtérítésekről szóló
Szabályzatának javasolt módosítását. Egyúttal úgy döntött, hogy
amennyiben MPB-nek lesz rá forrása, kiegészíti a szabályzatot az
átalánydíjas költségtérítési kerettel.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB Pénzkezelési
Szabályzatát a javasolt módosításokkal.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB Gazdálkodási
Szabályzatát
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB Számviteli
Politika Szabályzatát a javasolt módosításokkal.

Az Elnökségi egyhangú igen szavazattal támogatja az Alapszabály
75/20130328/EH. áttekintését és a következő Elnökségi ülésre a változások módosításként
sz. határozat
történő előterjesztését.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a tenisz által
megjelölt válogatott keretből csak Farkas László A kerettagságát fogadja
el. A továbbiakban kéri a szakágvezetőt a válogatási elvek pontosabb
76/20130328/EH. meghatározására és a sportolók kerettagságának személyenkénti
sz. határozat
indoklására.
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az evezés által
megjelölt válogatott keretből Lengyel Mónika A kerettagságát elfogadja,
77/20130328/EH. azonban kéri a szakágvezetőt, hogy Németh Szabolcs A kerettagságát
sz. határozat
indokolja részletesen
78/20130328/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy Sí sportágban A
sz. határozat
kerettag Dani Gyöngyi, Balogh Zsolt és a kísérője Bocsi Bence.
Az Elnökség egyhangú igen és 1 fő tartózkodással (Becsey János)
elfogadta, hogy atlétika sportágban A kerettag Biacsi Bernadett, Biacsi
Ilona, Kálmán Krisztina, Kara Anita, Kanyó Zsolt és Orbán Csaba, B
79/20130328/EH. kerettagok Csontos Piroska, Keresztesi Erika, Hegyi Béla, Szöllösi István,
sz. határozat
Tóth László és Hidvégi Balázs.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy kajak-kanu
sportágban A kerettag Bencze János, Szabó Sándor, Rigó Imre, Pál
Bence, Kajdi Katalin és B kerettag Horváth Zsolt és Kertész Ádám. Pálfi
80/20130328/EH. Juditnak és Juhász Tamásnak nyilatkoznia kell, hogy mely sportágban
sz. határozat
kívánnak válogatottként sportolni
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy asztalitenisz
sportágban A kerettag Pálos Péter, Bereczki Dezső, Csonka András,
81/20130328/EH. Arlóy Zsófia, Zborai Gyula, Bereczki Zsolt. B kerettag Major Endre,
sz. határozat
Kovács Ádám, Kaiser János, Molnár Dóra, Bicsák Bettina és Kuli István.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy triatlon
82/20130328/EH. sportágban A kerettag Boronkay Péter, Balogh Zoltán, Ocelka Róbert és
sz. határozat
kísérője Dáva Iván. A B keret a későbbiekben kerül meghatározásra.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy judo sportágban
83/20130328/EH. csak A kerettagok kerülnek meghatározásra, s ezek: Szabó Nikolett,
sz. határozat
Burányi Flóra, Végh Tibor és Vincze Gábor
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy lövészet
sportágban A kerettag Dávid Krisztina és Gurisattai Gyula, B kerettag
84/20130328/EH. Döme István, de nyilatkoznia kell, hogy lövészetben vagy vívásban kíván
sz. határozat
válogatottként sportolni
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a női ülőröplabda
csapat kerül az A keretbe, melynek tagjai: Csillag Edina, Hajdu Ibolya, Kovács
Adrienn, Molnár Nikoletta, Muszájné Adamik Éva, Nebehaj Barbara, Róth Erika,
85/20130328/EH. Szabóné Sipos Éva, Szilágyi Erzsébet, Szücsné Kristóf Krisztina, Tóth Julianna,
sz. határozat
Werkman Viktória.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy boccia sportágban
86/20130328/EH. A kerettag Langauer Katinka, Győri Gábor, Pulpiter Norbert, Béres Dezső,
sz. határozat
Hegedűs László.
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy csörgőlabda
sportágban női válogatott: Szakony Katalin, Lakatos Mirella, Tóthné Kiss
Orosz Mária, Kovács Judit. Férfi A keret tagjai: Bélafi Szilárd, Széll Sándor,
87/20130328/EH. Száraz Bálint, Bukta Gábor, Lakatos Bertalan. B keret tagjai: Majzik Zsolt,
sz. határozat
Puskás Dávid, Bernáth Mátyás, Gubó Gergely, Chmelik Áron.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy erőemelés
sportágban A kerettag Szávai Csaba, Tunkel Nándor, Tóth István és László
88/20130328/EH. István Zsolt. B kerettag Mezei Katalin, Kotorman László, Dudás Nikosz és
sz. határozat
Galyas Lakatos Ákos
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy vívás sportágban
női A kerettag Krajnyák Zsuzsanna, Juhász Veronika, Hajmási Éva, férfi A
kerettag Szekeres Pál, Osváth Richárd, Mató Gyula. B kerettag Jurák
Andrea és Horváth Gábor. Pálfi Judit, Juhász Tamás és Döme István
89/20130328/EH. nyilatkoznia kell a sportágat illetően, kerettagságuk utána kerül
sz. határozat
meghatározásra.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy úszás sportágban
A kerettag Adámi Zsanett, Baka Dorottya, Engelhardt Katalin, Ráczkó
Gitta, Rácz Nikolett, Kézdi Réka, Illés Fanni, Zámó Diána, Bérczi Zsófia,
Pap Bianka, Sors Tamás, Tóth Tamás, Vereczkei Zsolt, Csúri Ferenc,
Meilinger Csaba és Szécsényi András. B kerettag Szabó Szilárd, Széni
90/20130328/EH. András, Marinov Szabolcs, Kökény Mihály, Konkoly Zsófia, Kohon
sz. határozat
Dzsenifer és Sós Luca.

91/20130328/EH.
sz. határozat
92/20130328/EH.
sz. határozat
93/20130328/EH.
sz. határozat
94/20130425/EH.
sz. határozat
95/20130425/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a szakágvezetőkkel
kötendő szerződés tervezetét, mely az MPB érdekeinek figyelembe
vételével, egyedi esetekben módosítható.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy mai naptól
felveszi tagjai sorába a Magyar Judo Szövetséget.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy mai naptól
felveszi tagjai sorába a Magyar Rögbi Szövetséget.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
György Évát.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv
hitelesítőknek dr. Ari Lajost és dr. Kokas Pétert.

96/20130425/EH.
sz. határozat
97/20130425/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzőleg kiküldött
napirendi pontokat a javasolt módosításokkal történő tárgyalásra.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző elnökségi ülés
kiküldött jegyzőkönyvét.

98/20130425/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta asztalitenisz sportágban a név
szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.

99/20130425/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta atlétika sportágban a név
szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
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100/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta boccia sportágban a név
sz. határozat
szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
101/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta csörgőlabda sportágban a név
sz. határozat
szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
102/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta íjászat sportágban a név
sz. határozat
szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
103/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta judo sportágban a név szerint
sz. határozat
ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
104/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta kajak-kenu sportágban a név
sz. határozat
szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a lovaglás sportágban a
válogatott keretet: A kerettag Takács Szandra, B kerettag Szép Veronika, azzal a
105/20130425/EH. feltétellel, hogy meg kell bizonyosodni arról, hogy a versenyzési engedély és az
sz. határozat
előterjesztés megfelel a követelményeknek.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a lovaglás sportágban a név
106/20130425/EH. szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit, függőben tartva addig,
sz. határozat
ameddig az MPB iroda ellenőrzi, hogy minden megfelel-e az előírásoknak.
107/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta lövészet sportágban a név
sz. határozat
szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
108/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta sí sportágban a név szerint
sz. határozat
ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit
109/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta tenisz sportágban a név szerint
sz. határozat
ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
110/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta triatlon sportágban a név
sz. határozat
szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
111/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta úszás sportágban a név szerint
sz. határozat
ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
112/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta ülőröplabda sportágban a név
sz. határozat
szerint ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy vitorlás sportágban
113/20130425/EH. csak válogatott sportoló esetén adható ösztöndíj, melyet a Vitorlás
sz. határozat
Szövetséggel még egyeztetni kell.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta vívás sportágban a név szerint
ismertetett ösztöndíj javaslatok összegeit azzal a módosítással, hogy Dani
Gyöngyi kikerül a vívás keretből azonban a sí keretben 45 ezer forintra egészül
ki az ösztöndíja a maradvány keret terhére. Az edzők ösztöndíja úgy változik,
114/20130425/EH. hogy Hegedűs Ferenc 40 ezer, Beliczay Sándor 35 ezer, László Dezső 35 ezer. A
sz. határozat
Vívó Szövetségtől ennek megfelelő módosított javaslatot kell kérni.
115/20130425/EH. A 2013. évi költségvetést irányvonalként az Elnökség egyhangú igen szavazattal
sz. határozat
elfogadta.
116/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Műhelypályázat előzetesen
sz. határozat
kiküldött kiírását május 1-jével való megjelentetésre.
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117/20130425/EH. Az Asztalitenisz Open előzetesen kiküldött szakmai és pénzügyi beszámolóját az
sz. határozat
Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az MPB Stratégiai
Bizottságába tagnak a következő személyek kapjanak felkérést : dr. Takács Zita,
118/20130425/EH. dr. Kokas Péter, dr. Bejek Zoltán, dr. Sós Csaba, Nagy József, Kovács Iván, Becsey
sz. határozat
János, Aranyosi Péter, Ágoston Zsolt, Ramocsa Gábor, Bíró Norbert.
119/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az ülésen felvázolt nemzetközi
sz. határozat
és hazai feladatokat a stratégiai irányvonal fő fejezeteiként.
120/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja az
sz. határozat
V.§.1.bekezdésben javasolt, előzetesen kiküldött módosítást.

Alapszabály

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Alapszabály IX.fejezet 27.§át, mely a Paralimpikonok Klubjának, valamint a Támogató Testület
121/20130425/EH. létrejöttével kapcsolatos szabályokat tartalmazza, a Közgyűlés elé döntésre
sz. határozat
történő előterjesztésre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal – a helyben javasolt módosítással
122/20130425/EH. kiegészítve – elfogadta az Alapszabály X.§.4.pontot a Közgyűlés elé döntésre
sz. határozat
történő előterjesztésre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Alapszabály IX. fejezet 28.§ban a Paralimpiai Mozgalmat Támogató Testület megalakulásával kapcsolatos
123/20130425/EH. szabályok Alapszabályba foglalását a Közgyűlés elé döntésre történő
sz. határozat
előterjesztésre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Alapszabály előzetes
124/20130425/EH. kiküldött minden javasolt módosítását a Közgyűlés elé döntésre történő
sz. határozat
előterjesztésre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja Toponáry Gábor helyett Szabó
125/20130425/EH. László tagként való jelölését a MOB Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai
sz. határozat
Tagozatba.
126/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja Döme István tagként való
sz. határozat
jelölését a MOB Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai Tagozatba.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy levélben fordul a MOB
Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai Tagozathoz, valamint a MOB
Közgyűléséhez, hogy az elmúlt évek fogyatékos sport működési forrását ne
127/20130425/EH. vonja meg, illetve kérjük a MOB működési támogatásának 10%-ában
sz. határozat
meghatározni a teljes fogyatékos sport működési támogatását.
128/20130425/EH. Az Elnökség mai nappal egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy felveszi
sz. határozat
tagjai sorába a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a férfi ülőröplabda A
keretébe: Balogh Imre, Domokos András, Forró Tamás, Gloncak Gordan,
129/20130425/EH. Kertész Róbert, Kovács Gábor, Kovács László, Kovács Zsolt, Makarovszki
Sándor, Oroszi Károly, Szabó László, Vitéz Gábor.
sz. határozat
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130/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy a férfi
ülőröplabda csapat EB nevezési díjának kifizetését.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy tenisz
131/20130425/EH. sportágban A keret tagja: Farkas László, Navratyl Sándor, Farkas Attila.
sz. határozat
B keret tagja: Szabó Béla, Lelik Ferenc, Mézes János.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy úszás
132/20130425/EH. sportágban az utólag benyújtott kiegészítéssel megerősíti az előző
sz. határozat

ülésen elfogadott válogatott kerettagokat.

133/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy evezés
sportágban az A keret kiegészül Németh Szabolccsal.
sz. határozat
134/20130425/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy íjászat
sportágban A keret tagja: Peres János, B keret: Urr Krisztián.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy május 2-áig
135/20130425/EH. áttekinti a sportolói szerződés tervezetét, s a beérkezett javaslatokat
figyelembe véve készíti el a végleges szerződés szövegét.
sz. határozat
136/20130613/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
György Évát.
sz. határozat
137/20130613/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv
hitelesítőknek dr. Ari Lajost és dr. Lelik Ferencet.
sz. határozat
138/20130613/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzőleg kiküldött
napirendi pontokat a kiküldött sorrendben történő tárgyalásra.
sz. határozat
139/20130613/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző elnökségi ülés
kiküldött jegyzőkönyvét.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy az MHSSZ
elszámolásával kapcsolatos észrevételekről a szövetség elnöksége kapjon
tájékoztatást, s egyúttal MPB kezdeményezi MHSSZ elnöksége felé olyan
független ellenőrző testület felállítását, amely áttekinti, átvilágítja a
140/20130613/EH. szövetség gazdálkodását, szabályzatait és cél szerinti pénzkezelését. Az
ezzel kapcsolatos belső ellenőrzésről kérjük az MPB tájékoztatását is.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy Molnár Zoltán
141/20130613/EH. az MPB Felügyelő Bizottságának tagja kapjon felkérést arra, hogy az FMSZ
elszámolását, belső kontrollként vizsgálja meg.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az FMSZ
elnökségét tájékoztatni kell a hiánypótlással kapcsolatban és az eddig
ebben az évben finanszírozott támogatásról kérünk a szövetségtől egy
időszaki elszámolást. A jövőben MPB a későbbiekben megállapított
142/20130613/EH. költségvetési alábontás szerint finanszírozza a szövetség feladatait addig,
ameddig megnyugtatóan le nem zárul ez az elszámolási helyzet.
sz. határozat

31

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a helyben
143/20130613/EH. ismertetett 2013. évi költségvetés célszerinti felhasználását, mely a
sportágak kereteit is tartalmazza, elfogadja.
sz. határozat
144/20130613/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatta a 2014. évi
költségvetés fő irányvonalait a helyben ismertetettek szerint.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a jövőben a
145/20130613/EH. Reménységek pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása az Elnökség
hatáskörébe kerül.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a Reménységek
pályázatra beérkezett pályázatok alapján Papp Bianka (Vasas SC) részére
100.000,- forint, Konkoly Zsófia (Pécsi Sport Nonprofit Zrt). részére
146/20130613/EH. 50.000,- forint, Hajmási Éva (Törekvés SE) részére 80.000,- forint, Tarjányi
István (Nyíregyházi Vasutas SC) részére 80.000,- forint fizethető ki.
sz. határozat
147/20130613/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta Faragó Péter szövetségi
kapitányi pályázatát.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az atlétikai
148/20130613/EH. szövetségi kapitány javaslata alapján Sas Sándor az atlétikai sportág B
válogatott kerettagja.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy mai naptól
felveszi tagjai sorába a Magyar Táncsport Szakszövetséget és hogy
149/20130613/EH. kérésére – méltányossági alapon – eltekint a 2013. évi tagdíj
megfizetésétől.
sz. határozat
150/20130624/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
György Évát.
sz. határozat
151/20130624/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv
hitelesítőknek dr. Ari Lajost és Becsey Jánost.
sz. határozat
152/20130624/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzőleg kiküldött
napirendi pontokat a kiküldött napirendi sorrendben történő tárgyalásra.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Asztalitenisz EB-re
utazók névsorát a kiküldöttek szerint: Arlóy Zsófia, Bicsák Bettina, Berecki
153/20130624/EH. Dezső, Berecki Zsolt, Csonka András, Kaiser János, Major Endre, Pálos
Péter, Zborai Gyula, Frank Béla, Aranyosi Péter, Tóth Ildikó, Kovács Lajos.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Atlétika VB-re utazók
névsorát a kiküldöttek szerint: Biacsi Ilona, Biacsi Bernadett, Kanyó Zsolt,
154/20130624/EH. Kálmán Krisztina, Schiller-Kertész Judit, Antal Andor, Bosnyák Edit,
Kálmán Edgárné.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal utólag jóváhagyta a Boccia EB-re
utazók névsorát a kiküldöttek szerint: Pulpiter Norbert, Béres Dezső,
155/20130624/EH. Langauer Katinka, Hegedűs László, Győri Gábor, Lénárt György, Pulpiter
Jánosné, Sarkadi Flóra, Fazekas Tímea, Szabó Attila, Béres József.
sz. határozat
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal jóváhagyta a budapesti Vívó VB-n
résztvevők névsorát a javaslat szerint: Krajnyák Zsuzsanna, Juhász
Veronika, Hajmási Éva, Dani Gyöngyi, Jurák Andrea, Osváth Richárd,
Juhász Tamás, , Döme István, Mató Gyula és Horváth Gábor abban az
156/20130624/EH. esetben ha részt vesznek a központi edzéseken, edzők: Kovács Iván,
Feczer Viktor, Hegedűs Ferenc, Beliczay Sándor, Erdei Péter .
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal jóváhagyta a sportlövő EB-re
157/20130624/EH. utazók névsorát a kiküldöttek szerint: Gurisatti Gyula, Dávid Krisztina,
Döme István, Pál Plichta Györgyi.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal jóváhagyta az úszó VB-re utazók
névsorát a kiküldöttek szerint: Adámi Zsanett, Baka Dorottya, Engelhardt
Katalin, Ráczkó Gitta, Rácz Nikolett, Kézdi Réka, Illés Fanni, Zámbó Diána,
Bérczi Zsófia, Pap Bianka, Sós Luca, Sors Tamás, Tóth Tamás, Csúri Ferenc,
Meilinger Csaba, Tóth Ildikó, Dr. Sós Csaba, Ramocsa Gábor, dr. Anatolij
Petrov, Magyarovits Zoltán, Szabó Álmos, Tari Imre, Formaggini László,
158/20130624/EH. Kovács Brigitta. Baka Zsófia és Gyenese Ágnes kísérőként önköltséges
alapon.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal jóváhagyta az ülőröplabda EB-re
utazók névsorát a kiküldöttek szerint: Nebehaj Barbara, Szabóné Sipos
Éva, Molnár Nikoletta, Szilágyi Erzsébet, Kovács Adrien, Werkman
Viktória, Csillag Edina, Muszáj Péterné Adamik Éva, Róth Erika, Molnárné
Tóth Julianna, Hajdu Ibolya. Férfi csapat: Makarovszki Sándor, Domokos
159/20130624/EH. András, Kovács László, Vitéz Gábor, Oroszi Károly, Szabó László, Kovács
Gábor, Kertész Róbert, Kovács Zsolt, Veleg Krisztián, Stirczer József.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal jóváhagyta az Erőemelő EB-n részt
160/20130624/EH. vettek névsorát a kiküldötteknek megfelelően: Tunkel Nándor, Szávai
Csaba, Faragó Péter, Szabó Ozor János.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal jóváhagyta a triatlon VB-re utazók
névsorát azzal a kikötéssel, hogy nem lépheti túl a VB-re meghatározott
költségkeretet. A helyben tett javaslat alapján az utazók névsora:
161/20130624/EH. Boronkay Péter, Balogh Zoltán, Ocelka Róbert + kísérő, Lengyel Zsófia +
kísérő, dr. Litavecz Anna.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal és egy fő, dr. Ari Lajos
tartózkodásával úgy döntött, hogy a Siketlimpián való részvétel
érdekében – amennyiben a MOB nem biztosítja MHSSZ részére a még
szükséges összeget –, akkor a versenysport sor terhére a különbözetet,
162/20130624/EH. mely 7-8 millió közötti összeg, átcsoportosítással MPB utalja át MHSSZ
részére.
sz. határozat
163/20130903/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
György Évát.
sz. határozat
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164/20130903/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv
hitelesítőknek dr. Ari Lajost és dr. Égeni Attilát.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzőleg kiküldött
165/20130903/EH. napirendi pontokat a kiküldött napirendi sorrendben történő
tárgyalásra.
sz. határozat
166/20130903/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a részére kiküldött,
előző elnökségi ülés jegyzőkönyvét.
sz. határozat
167/20130903/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az első félévi sportági
beszámolókat.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatta azt a javaslatot, hogy
MPB az MHSSz elszámolásával kapcsolatosan készítsen egy
dokumentumot, melyben a pénzek felhasználásának hatékonyságára
168/20130903/EH. vonatkozó megállapításai is szerepelnek, s ezt tájékoztatásul megküldi
MHSSZ elnöksége, Felügyelő Bizottsága, közgyűlése részére.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy FMSZ
ellenőrzésével kapcsolatosan készüljön feljegyzés, amely kerüljön
megküldésre
FMSZ
elnökségének,
Felügyelő
Bizottságának,
Közgyűlésének kérve a helyzet jogszerűségének vizsgálatát, melyről 60
169/20130903/EH. napon belüli tájékoztatást is kérünk. MPB feljegyzése tájékoztatásul a
MOB, valamint Minisztérium részére is kerüljön megküldésre.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy miután az FMSZ
169/2/20130903/E nem tudott a kapott előleggel elszámolni, ezért további támogatást
egyelőre nem kaphat.
H. sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a támogatási
170/20130903/EH. szerződés mellékletét képező táblázatot, a helyben ismertetett adatokkal
elfogadja.
sz. határozat
171/20130903/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy MHSSZ
támogatása az elszámolás hiánypótlása után újra megtárgyalásra kerül.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy szükség esetén
rendkívüli közgyűlést hív össze, melyet az Elnökség interneten történő
172/20130903/EH. szavazással dönt el. A tervezetben szereplő novemberi ünnepi közgyűlés
pedig megtartásra kerül.
sz. határozat
173/20130903/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy MPB rendezze
meg Egerben a Judo EB-t.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Magyar Tenisz
Szövetség Gerevich Ösztöndíj felosztását, mely alapján Farkas Lászlót
174/20130903/EH. visszamenőlegesen július hónaptól havi 40.000,- Ft ösztöndíjban
részesíti.
sz. határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a pénzügyi
helyzetre tekintettel a műhelytámogatási pályázat elbírálását felfüggeszti
175/20130903/EH. úgy, hogy amennyiben forrás lesz rá a jövőben, akkor a beadott
pályázatok elbírálása megtörténhet.
sz. határozat
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a MOB
176/20130903/EH. Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai Tagozat tagjai közül visszahívja
Gódor Lászlót és helyére Wisinger János felvételét kezdeményezi.
sz. határozat
177/20130903/EH.
sz. határozat
178/20131017/EH.
sz. határozat
179/20131017/EH.
sz. határozat
180/20131017/EH.
sz. határozat
181/20131017/EH.
sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy mai nappal
felveszi tagjai sorába a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségét.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
György Évát.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv
hitelesítőknek dr. Ari Lajost és Becsey Jánost.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzőleg kiküldött
napirendi pontokat a helyben javasolt módosításokkal, valamint a
javasolt sorrendben történő tárgyalásra.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a részére kiküldött,
előző elnökségi ülés jegyzőkönyvét.

182/20131017/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a kerekesszékes vívó
sz. határozat
szövetségi kapitány Vívó VB-ről készített beszámolóját.
183/20131017/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az úszó VB
sz. határozat
csapatvezetői és szövetségi kapitányi beszámolóját.
184/20131017/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az evezős VB
sz. határozat
beszámolóját.
185/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az atlétika VB
sz. határozat
beszámolóját.
186/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az asztalitenisz EB
sz. határozat
beszámolóját.
187/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az para kajak-kenu VB
sz. határozat
beszámolóját.
188/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a boccia EB
sz. határozat
beszámolóját.
189/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a triatlon VB
sz. határozat
beszámolóját.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy Vitéz Gábor és

190/20131017/EH.
Kovács Gábor ülőröplabda sportolók EB kapcsán történt hozzáállása
sz. határozat

ügyében vizsgálat induljon.

191/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, meghatalmazza az
sz. határozat
elnököt, hogy kérje fel a Fegyelmi Bizottságot a vizsgálat lefolytatására.
192/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Ülőröplabda EB
sz. határozat
beszámolóját.
193/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a Csörgőlabda torna
sz. határozat
beszámolóját.
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Az elnökség egyhangú igen szavazattal, egy fő (dr. Deutsch Tamás)

194/20131017/EH.
tartózkodása mellett elfogadta Kovács Tamást a kerekesszékes vívó
sz. határozat

csapat szövetségi kapitányának.

Az elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy a Paralimpikonok

195/20131017/EH.
Klubja megalakulása a Magyar Olimpiai Akadémia Vándorgyűlésének
sz. határozat

keretében, a londoni paralimpikonok részvételével történjen meg.

Az elnökség egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy az MPB
Közgyűlését november 29-én 11.00 órára a Büfé mögötti tárgyalóban a
196/20131017/EH.
következő napirendi pontokkal: 1. 2014. évi téli paralimpiával
sz. határozat
kapcsolatos döntések. 2. Stratégiai döntések. 3. 2014. év előzetes
költségvetési terve. 4. Elismerések, jutalmazások átadása. összehívja.
Az elnökség egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy a
Reménységek pályázatra beadott pályázatok közül Molnár Dóra BVSC
197/20131017/EH.
Zugló 80.000,- Ft, Tar Réka MDSE 80.000,- Ft, Szőllősi István Váci
sz. határozat
Reménység SE 80.000,- és Hegyi Béla Szegedi Vasutas SE 80.000,- Ft
támogatásban részesüljön.
198/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az EPC közgyűléséről
sz. határozat
készített beszámolót.
199/20131017/EH. Az elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a Téli
sz. határozat
Paralimpiai csapat csapatvezetője dr. Bejek Zoltán lesz.

Az elnökség egyhangú igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett (dr. Lelik
Ferenc és dr. Ari Lajos) úgy határozott, hogy Lőrincz Krisztina téli
200/20131017/EH.
paralimpiai részvételével kapcsolatosan a lehetőséget és a jogot
sz. határozat
fenntartják számára, azonban anyagi támogatást csak a megfelelő
nemzetközi szint elérése után kaphat.
Az elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy amennyiben
201/20131017/EH. Magyar Hallássérültek Sportszövetsége a 4 millió forint felhasználásáról
sz. határozat
megfelelő költségtervet tud benyújtani, akkor a fennmaradt 2 millió

forintot MPB átutalja részükre.
202/20131017/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a hallássérült
sz. határozat
labdarúgás külön támogatására jóváhagy 1 millió forint összeget.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az MHSSZ
működésével kapcsolatosan rendkívüli támogatásként jóváhagy 500 ezer
203/20131017/EH.
forintot, annak érdekében, hogy az adminisztrációjuk rendben legyen és
sz. határozat
kérjük a jegyzőkönyveket, illetve a főtitkári munkaviszony megfelelő
igazolását. Ezt a zárolás feletti összegként biztosítjuk.
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal az MPB MHSSZ 2013. évi
támogatásának 6 millió forint összeg feletti zárolásának részbeni
204/20131017/EH.
feloldásáról dönt annak tudatában, hogy még a probléma nem oldódott
sz. határozat
meg, de vállalja azt, hogy MHSSz a tavalyi év támogatásának megfelelő
összeget kapja.
205/20131017/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy mai nappal
sz. határozat
felveszi tagjai sorába az Magyar Kerékpáros Szakági Szövetséget.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy a Makkabi
Egyesület tagfelvételi kérelmét nem tudja elfogadni, mert nem felel meg
206/20131017/EH.
annak a kitételnek, hogy MPB tagszervezete országos szövetség kell,
sz. határozat
legyen. Együttműködő partneri kapcsolat közös szándék esetén
lehetséges.
207/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
sz. határozat
György Évát.
208/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta
sz. határozat
hitelesítőknek dr. Ari Lajost és dr. Lelik Ferencet.

jegyzőkönyv

209/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a részére kiküldött,
sz. határozat
előző elnökségi ülés jegyzőkönyvét.
210/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzőleg kiküldött
sz. határozat
napirendi pontokat a kiküldés sorrendjében történő tárgyalásra.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a közgyűlés elé
211/20131114/EH. terjesztésre a Téli Paralimpiára utazó sportoló Balogh Zsolt és Bocsi
sz. határozat
Bence kísérő, valamint Lőrincz Krisztina, amennyiben megkapja a
szabadkártyát.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB átszervezésére

212/20131114/EH.
az ülésen ismertetett stratégiai irányvonalat a közgyűlés elé történő
sz. határozat

beterjesztésre.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2014. évi előzetes

213/20131114/EH.
költségvetési terv fő számait és a közgyűlés elé terjeszti a költségvetési
sz. határozat

tervezés főbb irányvonalait.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a közgyűléssel

214/20131114/EH.
meg kell erősíttetni azt, hogy nemzetközi versenyrendszer támogatásban
sz. határozat

csak az a sport részesüljön, akinek hazai versenyrendszere is van.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az a

215/20131114/EH.
sportszervezet, amely sportágfejlesztési támogatásban részesül, az hazai
sz. határozat

versenyhez támogatást nem kaphat.

216/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az Év Sportolója
sz. határozat
elismerést a női sportolók közül Biacsi Ilona kapja.
217/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az Év Sportolója
sz. határozat
elismerést a férfi sportolók közül Osváth Richárd kapja.
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218/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az Év Edzője
sz. határozat
elismerést Antal Andor kapja.
219/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az Év Szövetségi
sz. határozat
Kapitány elismerést Schiller-Kertész Judit kapja.
220/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Paralimpiai
sz. határozat
Érdemérem elismerést Nádas Pál kapja.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy Szekeres Pál
221/20131114/EH. kiemelkedő sport pályafutása elismerésre kerüljön, valamint, hogy
sz. határozat
Kovács Iván szintén elismerésben részesüljön az elmúlt években a

kerekesszékes vívásban végzett szakmai munkájáért.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy jelezzük a MOB222/20131114/EH. nak miszerint a korábban jelzett szerződésmódosítástól elállunk.
sz. határozat
Módosítást majd az elszámolásnál, illetve akkor kérjen MPB, amikor a
teljes összeg látható.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy György Éva
nyugdíjba vonulására tekintettel, az elmúlt időszakban végzett munkája
223/20131114/EH.
elismeréséül a még fennmaradó lakáshitele erejéig olyan összegű
sz. határozat
bérkiegészítésben részesül, melynek eredményeként mentesül a még
fennmaradt munkáltatói kölcsön megfizetésétől.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a Sí Szövetség

224/20131114/EH.
szakmai támogatása esetén Lőrincz Krisztina a Reménységekre
sz. határozat

benyújtott pályázata alapján 150.000,- Ft-ban részesüljön.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy a sportági

225/20131114/EH.
szakszövetségekkel az integrációs egyeztetéseket folytassuk és a
sz. határozat

bárbeszédeket erősítsük meg.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a műhelytámogatási

226/20131114/EH.
pályázat előzetesen kiküldött táblázatban szereplő összegeket a pályázó
sz. határozat

egyesületek esetében. (Jegyzőkönyv melléklete)

227/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta Szekeres Pál
sz. határozat
személyesen tartott beszámolóját az IWAS Közgyűléséről.
228/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta tagfelvételi kérelmét és
sz. határozat
felvette tagjai közé a Magyar Curling Szövetséget.
229/20131114/EH. Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta tagfelvételi kérelmét és
sz. határozat
felvette tagjai közé a Magyar Röplabda Szövetséget.

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy azok a

230/20131114/EH.
szövetségek, akik ebben az évben váltak vagy válnak az MPB
sz. határozat

tagszervezeteivé, mentesülnek a 2013. évi tagdíj megfizetése alól.
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a leköszönt
231/20131114/EH. Tardos János helyére Kovács Brigittát jelöli a MOB Fogyatékosok
sz. határozat
Sportjáért Felelős Szakmai tagozat tagjának a látássérült sport

képviseletében.

Közgyűlési határozatok tára 2013
Határozat száma

határozat

1/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta György Évát
jegyzőkönyvvezetőnek

2/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítőinek László Dezsőt és Becsey Jánost.

3/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés a napirendi pontokat a kiküldött sorrendben történő
tárgyalásra egyhangú igen szavazattal elfogadta.

4/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB 2012. évről
szóló Elnökségi és szakmai tevékenységek beszámolóját.

5/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB 2012. évi
költségvetési beszámolóját.

6/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta napirendi pont
módosításaként, hogy a napirendi pontok tárgyalása felfüggesztésre
kerüljön, míg Málnai István posztumusz Paralimpiai Érdemérme a
hozzátartozók részére átadásra kerül.

7/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta a Felügyelő
Bizottság 2012. évről szóló jelentését.

8/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta a Könyvvizsgáló
2012. évről szóló jelentését.

9/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB 2012. évi

10/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta a MPB 2013. évi

Közhasznú egyszerűsített éves mellékletét.
költségvetési tervét irányvonalként.

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy MPB tegye
11/20130517/KGY. meg a szükséges lépéseket a Magyar Paralimpikonok Klubja
megalakulása ügyében.
sz. határozat
A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy MPB tegye
12/20130517/KGY. meg a szükséges lépéseket a Magyar Paralimpiai Támogató
Testületmegalakulása ügyében.
sz. határozat
A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal, a helyben javasolt szórendi
módosítással elfogadta az Alapszabály 5.§.1) bekezdését: „Az MPB
tagjai lehetnek azok a jogi személyiségű országos szövetségek, amelyek
sportága szerepel a Paralimpia programjában vagy tevékenységi köre a
fogyatékossággal élők minőségi versenysportjára, vagy fogyatékkal
13/20130517/KGY. élők egyéb sporttevékenységére kiterjed, és elfogadják az MPB
Alapszabályát.”
sz. határozat
39

14/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta az Alapszabály 9.§-át, mely
szerint az MPB szervei kibővülnek a Paralimpikonok Klubjával, valamint a
Paralimpiai Mozgalmat Támogató Testülettel.

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta az Alapszabály
10.§.(4) bekezdését a helyben javasolt kiegészítéssel: „A közgyűlésen
szavazati joggal az MPB tagszervezetei rendelkeznek a 6. pontban
meghatározottak szerint. A közgyűlésen a tagok képviselői egy-egy
szavazattal rendelkeznek, a szavazati jogot a közgyűlésen más
képviselőnek átadni (szavazat halmozás) nem lehet. A tagszervezetet a
közgyűlésen szavazati joggal csak az képviselheti, aki aktív részese a
fogyatékossággal élők sportrendszerének, mint sportszakember,
sportoló, (tag vagy a tagszervezettel sportolói szerződéses
15/20130517/KGY. jogviszonyban álló természetes személy, vagy a tagszervezet
képviseletére jogosult személy (elnök, alelnök, főtitkár).”.
sz. határozat
A Közgyűlés az Alapszabály 27.§.-át az 5.1. pontban helyben javasolt
kiegészítéssel „aki 1984-től napjainkig akkreditált versenyzőként részt
16/20130517/KGY. vett, és..” egyhangú igen szavazattal, 1 tartózkodással (dr. Ábrahám
Attila) elfogadta.
sz. határozat
A Közgyűlés az Alapszabály 28.§.-át, mely a Paralimpiai Mozgalmat
17/20130517/KGY. Támogató Testületre vonatkozó szabályokat tartalmazza, egyhangú igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal (dr. Kaiser János) elfogadta.
sz. határozat
18/20130517/KGY.
sz. határozat

A közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Felügyelő
Bizottsági tagságra Molnár Zoltánt jelöli.

19/20130517/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy a Felügyelő
Bizottság tagját nyílt szavazással választja meg.

20/20130517/KGY.
sz. határozat
21/20131129/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal megválasztotta a Felügyelő
Bizottság tagjává Molnár Zoltánt, a MOB volt főtitkárát.
A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta György Évát
jegyzőkönyvvezetőnek.
A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítőinek Dani Gyöngyit és Weisz Róbertet.
A Közgyűlés a napirendi pontokat a kiküldött sorrendben történő
tárgyalásra egyhangú igen szavazattal elfogadta.

22/20131129/KGY.
sz. határozat
23/20131129/KGY.
sz. határozat

24/20131129/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta a Téli Paralimpiával
kapcsolatos tájékoztatást, valamint az utazó csapat összetételét:
Balogh Zsolt sportoló, Bocsi Bence kísérő, valamint Lőrincz Krisztina,
amennyiben megkapja a szabadkártyát. Csapatvezető és csapatorvos
egy személyben dr. Bejek Zoltán, csapatedző Fábián Attila és
gyógytornász Kurucz Zita.

25/20131129/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az MPB
elnöksége által meghatározott, az MPB szerkezeti átalakításához
szükséges – helyben ismertetett – stratégiai irányvonal alapján a
következő közgyűlésre készítse elő az Alapszabály módosítását.
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26/20131129/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy nemzetközi
versenyrendszer támogatásban csak az a sportág részesüljön, akinek
hazai versenyrendszere is van.

27/20131129/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy hazai
versenyrendszer értékelésének alapja kategóriában kerül besorolásra,
mely alapja a nemzetközi versenyrendszerben való részvétel
támogatásának.

28/20131129/KGY.
sz. határozat

A Közgyűlés 18 igen szavazattal, valamint 5 ellenszavazattal (Szabó
Álmos, Formaggini László, dr. Pécsi Annamária, László Dezső és Polgár
Pál), továbbá 3 tartózkodással (Szlatényi György, Regényi Tamás, Elek
István) elfogadta, hogy az a sportszervezet, amely sportágfejlesztési
támogatásban részesül, az hazai versenyhez támogatást nem kaphat az
MPB-től.
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VI.
NAPIRENDHEZ
2014 évi költségvetési terv elfogadása

A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TERVEZETE FŐ FEJEZETI SORONKÉNT
MPB 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE FŐ FEJEZETI
SORONKÉNT
2013
2014

KIADÁS

317 750 000

247 028 077

Működés

4 000 000

68 250 000
19 000 000
24 150 000
20 100 000
5 000 000

20 500 000

4 000 000

11 250 000

0

51 128 077

iroda működése

18 977 277

személyi juttatások

24 150 800

nemzetközi feladatok

4 000 000

Kommunikáció

Tagszervezetek működése
Paralimpiai részvétel
Kiemelt nemz./ Spec. világjáték
Nemzetközi feladatok
VB / EB
nemzetk özi ranglistás versenyek

Hazai versenyrendszerek
Eszközbeszerzés, sportfelszerelés
Központi felkészülés
Műhelytámogatás
Sportágfejlesztés, felzárkóztatás
Sportegészségügy, Sporttudomány
Szakember képzés
Diáksport (szövetségen keresztül)
Szabadidősport (szövetségen ker.)
Utánpótlás, (reménységek pályázat)
Hazai rendezésű nemzetközi
Integrációs programok
Társadalmi szerepvállalás, szociállís feladatok
Következő 1/4 évre áthúzódó kiadás
Árfolyam változási tartalék

BEVÉTEL
MOB
működés
Paralimpiai részvétel
Versenysport támogatás
Fogyatékos Sportszakmai feladatok
2013 évi áthozott.

Minisztérium
Hazai rendezésű nemzetközi
Miniszteri keret
Műhelytámogatás

0

0

96 150 000
65 050 000

112 500 000
62 500 000

31 100 000

50 000 000

22 000 000

13 000 000
2 000 000
21 000 000

8 000 000

30 000 000

10 500 000

9 000 000

5 000 000

10 000 000

0

2 000 000

0

4 000 000

0

1 000 000

1 500 000

1 500 000

10 000 000

22 500 000

0
3 000 000
5 000 000
3 000 000
2013

12 000 000
5 000 000
2014

310 890 000

318 480 000

275 250 000

198 400 000

17 000 000
11 250 000
70 000 000
105 000 000

168 400 000
30 000 000

10 000 000

102 500 000

12 000 000

22 500 000
50 000 000
30 000 000

50 000 000
0

Saját bevétel

25 640 000

17 580 000

Szponzorok

18 500 000

15 000 000
2 080 000
500 000

tagdíj

1 140 000

egyéb b evétel

6 000 000

Egyenleg

63 861 923

730 000
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Alapszabály módosítás

A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ALAPSZABÁLYA
2014

A Magyar Paralimpiai Bizottság közgyűlése által elfogadva 2012. január 27-én, és a
2012 május 18.-i, a 2013. május 17-i valamint a 2014. május …-i módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva. A módosítások vastagított betűkkel szedve.
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I. fejezet
Általános Rendelkezések
1.§.
1) A Magyar Paralimpiai Bizottság (továbbiakban: MPB) az olimpiai eszme megtartásával, a
magyar parasport és a paralimpiai eszmének a sportmozgalomban meglévő hagyományai
ápolására, valamint a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (International Paralympic Committee,
továbbiakban: IPC) alapszabályában és szabályzataiban a nemzeti paralimpiai bizottságok és
tagszervezetei részére megállapított célkitűzések és feladatok ellátására fogyatékosok
országos sportszövetségeként a Magyar Olimpiai Bizottsággal (a továbbiakban: MOB)
együttműködve, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény ( a továbbiakban: Civil tv.) a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban :Ptk ) és a sportról szóló
2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) alapján létrehozott önkormányzati elven, különös
egyesületi formában, sportszövetségként működő, közhasznú szervezet.

2.) Az MPB jogi személy, működése felett törvényességi ellenőrzést az Ügyészség
gyakorolja. Az MPB-t a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván.

3.) Az MPB az Stv. 29.§ (3) bekezdése alapján, figyelemmel az Stv. 21.§ (2) bekezdésére
jogosult elnevezésében a „magyar” megjelölésre, továbbá Magyarország címerének és
zászlójának használatára.

4.) Az MPB elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tartja az IPC alapszabályában, a
Paralimpiai Chartában és az IPC Kézikönyvben foglaltakat, annak szabályaival és elveivel
összhangban, elítéli a hátrányos megkülönböztetés minden formáját.

5.) Az MPB közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól nem fogad el.

6.) Az MPB működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről elfogadott beszámolóját,
közhasznúsági mellékletét, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén független könyvvizsgálói
jelentését köteles az MPB (www.hparalimpia.hu) honlapján közzétenni.

7.) Az MPB közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az MPB tagságán kívül
bármely más harmadik személy is igénybe veheti.
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2.§.
1.) Az MPB neve: Magyar Paralimpiai Bizottság. Rövidített neve: MPB

2.) Az MPB angol nyelvű elnevezése: Hungarian Paralympic Committee, rövidítve: HPC

3.) Az MPB székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

4.) Az MPB működési területe: Magyarország

5.) Az MPB jogutódja a társadalmi szervezetként 1997. szeptember 13-án alapított, és a 2004.
május 12-én köztestületté alakult MPB-nek.

6.) Az MPB a Civil tv 4.§(1) bekezdése alapján - különös formában működő egyesület sportszövetség és a (2) bekezdés szerint önálló jogi személy.

7.) Az MPB logója: A kompozíció színvilága utal a magyar zászló színeire (piros-fehér-zöld).
Az emblémához minden megjelenési formátumban kapcsolódik a Nemzetközi Paralimpiai
Bizottság (IPC) piktogramja (alul, középre zárva) és fekete színű felirat.
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II. fejezet
Célok és feladatok
3.§.
Az MPB célja:
- Az MPB célja a paralimpiai mozgalom eszméinek megszilárdítása és fejlesztése, a
paralimpiai szellem elterjedésének elősegítése különösen az ifjúság körében, hozzájárulva
ezzel is a népek közötti barátság, kölcsönös megértés, a békés egymás mellett élés, valamint
az esélyegyenlőség az integráció és az inklúzió feltételeinek megteremtése.

4.§.
1.) Az MPB feladatai elsősorban

a) az IPC alapszabályában és egyéb szabályzataiban (sportági versenyrendszerében) a
b)
c)
d)
e)
f)

g)

nemzeti paralimpiai bizottságok és tagszervezeteik részére megállapított célkitűzések
és feladatok végrehajtása,
a fogyatékossággal élő személyek szabadidő-, diák-, és utánpótlás, valamint minőségi
versenysportjának hazai és nemzetközi fejlődésének elősegítése, népszerűsítése,
elsősorban a paralimpiai sportágak területén,
a sportági szakszövetségekkel, sportszövetségekkel együttműködve a sportolók
paralimpiai játékokra történő felkészülésének, kvalifikálásának, ill. részvételének
szakmai elősegítése,
a paralimpiai mozgalom fejlesztése, a paralimpiai sportágak Eb, vb és egyéb
nemzetközi felkészülési versenyeknek, valamint a mindenkori nyári és téli
paralimpiákon való részvétel kizárólagos szervezése és lebonyolítása,
a paralimpiai mozgalom érdekében paralimpiai játékok jelképeinek védelme,
a paralimpiai mozgalom eszményének jegyében érintett ifjúság testi, erkölcsi és
kulturális nevelésének segítése, a tisztességes doppingmentes (fair play) játék
szellemében való versenyzés támogatása, fellépés a sportmozgalomban ható káros
jelenségek ellen,
együttműködés az állami szervekkel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és azok
tagozataival, a sportági szakszövetségekkel, sportági szövetségekkel, egyéb
sportszövetségekkel, önkormányzatokkal és minden olyan szervvel, személlyel, akik
segítik a sportstratégiai fejlesztési céljainak megvalósításában.

2.) Az MPB feladatai az állami sportirányítás által nyújtott sportcélú támogatásokkal
összefüggésben – az Stv-ben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a
következők:
a) a MOB-ban a paralimpiai mozgalmat képviselve közreműködik a magyar sport
állami támogatása elosztási arányaira vonatkozó javaslat kialakításában,
b) a fogyatékosok országos sportszövetségeivel közösen javaslatot dolgoz ki a
fogyatékosok versenysportjára vonatkozó feladatokra, valamint a fogyatékosok
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versenysportja pályázati úton történő támogatására szolgáló állami támogatások
felhasználására,
c) dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatás felhasználásáról
3.)Az MPB kizárólagosan jogosult az IPC előírásaival összhangban:
a) az MPB nemzetközi tagságaival összefüggésben lévő sportágak és sportolók
nevezésére különös tekintettel az IPC sportágak EB-VB versenyeire és a paralimpiai
játékokra,
b) kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a rábízott minden vagyonnal és pénzeszközzel,
c) paralimpiai jelkép, zászló, jelvény, jelmondat, himnusz kereskedelmi vagy egyéb célú
használatára, ill. ezek mások általi használatának, hasznosításának engedélyezésére,
a „paralimpia” elnevezés bármely célú használatára, valamint a hasznosításának
feltételekhez kötött engedélyezésére az IPC előírásaival összhangban,
d) az MPB kizárólagos jogosultsága az IPC által felügyelt sportágak hazai
versenyrendezésének engedélyezése.

4.) Az MPB közreműködik az olimpiai/paralimpiai és akadálymentes sportközpontok
fejlesztésében, ill. szakmai tevékenységének kidolgozásában.

5.) Az MPB a Civil tv 2.§-ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége a Civil
tv. 2.§-ának 19. pontban meghatározott és az Stv. 49.§ d), e), h), m) pontok szerinti állami
feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint:

a) a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban,
valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint részt vesz a fogyatékosok sportjának a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az
iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, valamint a helyi
önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatásában,
b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a fogyatékosok sportját, azon belül a gyermekés ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok sportolását,
c) elősegíti a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget
biztosító, egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására
alkalmas létesítmények létrehozását,
d) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak
részvételét az olimpiákon, paralimpiákon és siketlimpiákon, és más, az épek és
fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein.
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III. fejezet
Az MPB tagjai
5.§.
1.) Az MPB tagjai lehetnek az Stv 15.§ (2) b) pont szerint az (1) bekezdésben megjelölt
sportszervezetek, a 19.§ (3) bekezdésében felsorolt jogi személyiségű
sportszövetségek, a 20.§ (2) bekezdés szerinti sportiskolák és utánpótlás nevelés
fejlesztését végző alapítványok, egyéb sérülésspecifikus országos szövetségek
amelyek sportágai szerepelnek a Paralimpia programjában vagy tevékenységi körük a
fogyatékossággal élők minőségi versenysportjára, vagy fogyatékkal élők egyéb
sporttevékenységére kiterjed, és elfogadják az MPB Alapszabályát. A sportszervezetek,
sportiskolák és utánpótlás nevelés fejlesztését végző alapítványok közvetlenül csak
akkor lehetnek tagjai az MPB-nek, ha tevékenységüknek megfelelő sportszövetség nem
működik vagy az nem tagja az MPB-nek.

2.) Fogyatékossági ágak szerint sérülés-specifikusan szerveződő szakszövetségek, országos
sportági szövetségek és a fogyatékosok országos sportszövetségei közül sportáganként csak
egy szervezet lehet az MPB tagja.

3.) Az MPB tagjairól nyilvántartást vezet.

6.§.
1.) Az MPB különleges jogállású „tiszteletbeli tagja” cím azoknak a természetes
személyeknek vagy szervezeteknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel az
MPB célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását huzamosabb ideig eredményesen
segítették elő, illetőleg erkölcsi vagy anyagi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel
kiemelkedően támogatják a MPB tevékenységét.

2.) A „tiszteletbeli tag” cím adományozásáról az elnökség javaslatára a közgyűlés ünnepélyes
keretek között határozattal dönt.

3.) A közgyűlés az „MPB tiszteletbeli tagjává” választja azt a személyt vagy szervezetet, aki
az MPB paralimpiai érdemérmét megkapja.

7.§.
1.) Az MPB tagjának jogai:
a) képviselője útján részt vehet az MPB tevékenységében, rendezvényein, közgyűlésén
és egyéb szerveinek munkájában,
b) képviselője útján választhat és választható az MPB szerveibe,
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c) javaslatokat tehet, és véleményt nyilváníthat az MPB működésével, tevékenységével
kapcsolatban.
2.) Az MPB tagjának kötelezettségei:
a) a paralimpiai mozgalom fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) az MPB alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a hozott határozatok
megtartása, illetőleg megtartatása,
c) az MPB célkitűzéseinek népszerűsítése,
d) tagdíj megfizetése,
e) az MPB tagjai magukra nézve kötelezőnek ismerik el az MPB keretorvosának
ajánlásait, a teljesítményfokozók használatával kapcsolatos döntéseit,
f) kötelesek betartani és betartatni a doppingellenes küzdelem minden nemzetközi és
hazai szabályait,
g) olyan magatartást tanúsítani, amellyel nem veszélyeztetheti az MPB jó hírét és
céljainak megvalósítását.
3.) A tiszteletbeli tag jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet az MPB szerveinek (közgyűlés, elnökség)
döntéshozatalában, de, vezető tisztségviselővé nem választhatók
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az MPB működésével kapcsolatban,
c) javaslatot tehet az MPB és az MPB szerveit érintő kérdések megtárgyalására.
4.) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a) a paralimpiai mozgalom fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) az MPB alapszabálya és egyéb szabályzatainak, valamint a hozott határozatok
megtartása, illetve megtartatása,
c) az MPB célkitűzéseinek népszerűsítése.
5.) A tagsági díj mértékét az MPB elnöksége állapítja meg. A tagsági díj mértékét a
közgyűlésen képviseleti joggal résztvevők számával arányosan állapítja meg. A tagsági díj
változásáról a tagot az elnökség írásban értesíti. A tag az értesítéstől számított harminc
napon belül köteles a tagdíjat megfizetni.

6.) Az MPB különleges jogállású pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki
az MPB alapszabályában foglalt célokkal egyetért, és annak tevékenységét csak vagyoni
hozzájárulással (pénzzel vagy más anyagi javakkal) támogatja. A pártoló tagok jogaira és
kötelezettségeire a tiszteletbeli tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályok az
irányadók.
7.) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
8.) Az MPB tagjait egyenlő jogok illetik és egyenlő kötelezettségek terhelik kivéve a
különleges jogállású tagokat Ptk 3:65.§ (2) valamint a képviseleti jog terjedelmét és
az annak megfelelő tagsági díjat. (Stv 24.§ (1) b) pont)
9.) Az MPB tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
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10.)Az MPB tagja nem veszélyeztetheti az MPB jó hírét, céljainak megvalósítását és
tevékenységét.

A Tagsági viszony keletkezése és megszűnése
8.§.
1.) Az MPB tagság alapításkor a nyilvántartásba vétellel keletkezett (alapító tagok) azt
követően a belépési kérelem elnökség által történő elfogadásával. A kérelmet
írásban kell az elnökséghez benyújtani. Az elnökség a soron következő ülésén
köteles a kérelemről dönteni. A tagfelvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező
szervezet a jogszabályokban és az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel,
az MPB alapszabályát, egyéb szabályzatait magára nézve kötelezően elfogadja, és a
tagsági díjat megfizeti. A tagsági viszony az elnökség határozatának meghozatala napján
jön létre. A tagfelvételt elutasító, valamint a kizáró határozat ellen, annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül az MPB Közgyűléséhez lehet jogorvoslatért fordulni.
2.) Megszűnik a tagsági jogviszony:
a)
b)
c)
d)
e)

a tag kilépésével,
a tag kizárásával,
a tagsági jogviszony MPB általi felmondásával
a tag jogutód nélküli megszűnésével,
a paralimpiai játékokon szereplő sportágak és/vagy szervezet az IPC tagsági
jogviszonyában beálló törlése, változása esetén

3.) A tiszteletbeli tagi címről a tiszteletbeli tag lemondhat, illetve az adományozó azt
visszavonhatja érdemtelenség esetén. Érdemtelenné válik a tiszteletbeli címre az a tag,
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítél,
b) aki jogerős sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

4.) Kilépéssel a tagsági viszony a tag akaratából szűnik meg. A tagsági jogviszonyt a tag az
MPB képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül
megszüntetheti. Kilépés esetén a tagsági viszony a nyilatkozatban megjelölt
időpontban annak hiányában a nyilatkozat átvétele napján szűnik meg. A kilépés
visszamenőleges hatályú nem lehet. A kilépési naptól kezdődően megszűnnek a
tagsági jogok, a tag nem teljesített kötelezettségeiért a polgári jog szabályai szerint felel.

5.) Kizárással szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag jogszabályokban, az MPB
alapszabályában, közgyűlési határozatában és más szabályzataiban meghatározott
előírásokat súlyosan vagy ismételten megszegi. Az MPB a tagját sportfegyelmi
eljárás keretében az MPB-ből kizárhatja, illetve a pártoló vagy tiszteletbeli tag
sportfegyelmi büntetésként az MPB-n belüli tevékenységtől eltiltható. (Stv.13.§ (3)
n) pont és 14.§) Az MPB-ből való kizárásnak bármely tag vagy MPB szerv
kezdeményezésére akkor van helye, ha a tag jogszabályt, alapszabályt, egyéb
szabályzatot vagy testületi határozatot súlyosan vagy ismételten megsérti.(Ptk 3:70.§)
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A kizárásról első fokon a Fegyelmi Bizottság, másodfokon az elnökség a soron
következő ülésén, dönt. A kizáró határozatot írásba kell foglalni és indokolással
ellátni, melynek tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni.
A tagsági jogviszony megszűnik a közgyűlés határozatának jogerőre emelkedése
napján.

6.) A tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel az elnökség írásban felmondhatja, ha az
alapszabályban foglalt feltételeknek a tag utóbb nem felel meg, így:
- ha a tagszervezet sportága és/vagy összes versenyszáma lekerül a paralimpiai játékok
programjáról és/vagy
- a sérülés-specifikus szervezet az IPC tagsági jogviszonyában beálló megszűnése
esetén,
- a tagsági viszony létesítésére vonatkozó bármelyik egyéb feltétel megszűnésével,
- valamint a tagdíj megfizetésére előírt határidő elmulasztásával.

A felmondásról az MPB elnöksége a soron következő ülésén dönt. Felmondás előtt
az MPB törvényes képviselője a tagot határidő tűzésével, írásban felszólítja a felmondás
okának orvoslására, és figyelmezteti mulasztásának jogkövetkezményére. A felmondás
ellen jogorvoslatért a felmondó határozat közlésétől számított 30 napon belül az
MPB Közgyűléséhez lehet fordulni. A fellebbezést a közgyűlés a következő
közgyűlésén tárgyalni köteles.

7) A tagsági viszony a tag megszűnésével a nyilvántartást végző szervezet végzésének, vagy
határozatának jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

8) A tagfelvételt megtagadó, a kizáró és a felmondó jogerős határozat ellen a
kézbesítéstől számított 30 napon belül jogorvoslatért, keresettel a Fővárosi
Törvényszékhez lehet fordúlni.

IV. fejezet
A MPB Szervezete és működése
9.§.
1.) A MPB szervei:
a) közgyűlés,
b)
c)
d)
e)
f)

elnökség,
Felügyelő Bizottság,
tagozatok,
szakbizottságok,
MPB Iroda
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g) Paralimpikonok Klubja
h) Paralimpiai Mozgalmat Támogató Testület
2.) Az MPB vezető tisztségviselői:
a) elnök,
b) alelnök,
c) elnökségi tagok,
d) Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai

A Közgyűlés
A Közgyűlés összehívása
10.§.
1.) Az MPB legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, mely a tagok összessége. A rendes
közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni.

2.) A közgyűlés időpontját a MPB elnökségének 30 nappal korábban meg kell állapítania, és
annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a
tagok képviselőit postai úton, vagy – ha arra az érintett tag/tagszervezet vezetője
általános érvényű felhatalmazást adott írásban – elektronikus úton értesíteni kell. A
részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról
nyilvánosan az MPB www.hparalimpia.hu honlapján közzététel útján, vagy más megfelelő
módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre az MPB elnöksége és elnöke a részvételre
jogosultakon kívül mást is meghívhat.

3.) Az MPB közgyűlésen az állami sportirányítás vezetője, a MOB elnöke, a MOB
tagozatainak vezetői, az MPB tisztségviselői – ha nem képviseleti joggal vesznek részt –
és a meghívott egyéb személyek tanácskozási joggal vesznek részt.
4.) A Közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek a 6. pontban
meghatározottak szerint. A közgyűlésen minden képviselő egy-egy szavazattal
rendelkezik, a szavazati jogot a közgyűlésen más képviselőnek átadni (szavazat
halmozás) nem lehet. A képviselő csak az a természetes személy lehet, aki aktív
részese a fogyatékossággal élők sportrendszerének, mint sportszakember, sportoló (tag
vagy a tagszervezettel sportolói szerződéses jogviszonyban álló természetes személy),
vagy a tagszervezet képviseletére jogosult személy (elnök, alelnök, főtitkár).
5.) A közgyűlés végleges napirendi pontjait, az ahhoz készített vitaanyagot, határozati
javaslatokat a közgyűlést megelőzően legkésőbb 14 nappal előbb kell megküldeni a
képviselőknek a 10. § (2) bekezdésében meghatározott módon.
6.) A közgyűlés és a tagozatok összetétele:
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a) Alanyi jogon minden tagszervezet 1 képviselővel vesz részt az MPB közgyűlésén
valamint a működését meghatározó fogyatékossági sportterületen az MPB adott
tagozatának működésében.
b) További képviseletre jogosult az a tagszervezet a közgyűlésben és abban a
fogyatékossági tagozatban, mely fő fogyatékossági területén felül legalább 10
versenyengedéllyel rendelkező sportolója van és az MPB által elismert hazai
versenyrendszert működtet,
c) A tagszervezet a sportág Paralimpiai, Siketlimpiai rendszeréhez tartozó
nemzetközi tisztségviselője után további képviseletre jogosult,
d) Világszövetségekben (IPC, EPC, IBSA, IWAS, ISCD) sportághoz nem köthető
tisztségviselő
tagszervezete
további
egy
képviselővel
(nemzetközi
tisztségviselő) vesz részt a közgyűlésen és saját választása alapján a nemzetközi
tisztségének megfelelő fogyatékos tagozat munkájában.
e) Paralimpiai sportágak további egy képviseletre jogosultak,
7.) A nemzetközi tisztségviselők személyes képviseletét a tagszervezeteknek kell
biztosítani.

A Közgyűlés határozatképessége
11.§.
1.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok képviselőinek több mint fele jelen van.

2.) Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik határozatképessé,
megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést legkorábban a
határozatképtelen közgyűlést követő fél óra utáni időpontra lehet összehívni és megtartani
abban az esetben, hogyha az eredeti közgyűlésre kiküldött meghívóban az ismételt
közgyűlés összehívásáról is rendelkeztek. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti
napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes,
amennyiben a tagok figyelmét a meghívóban erre kifejezetten felhívták.

A Közgyűlés napirendje
12.§.
1.) A közgyűlés napirendjére a MPB elnöksége tesz javaslatot és terjeszti a közgyűlés elé.

2.) Az MPB évi közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

az elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása,
a pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló (mérleg) elfogadása,
a Felügyelő Bizottság beszámolója,
az MPB tagjai által előterjesztett javaslatok,
a közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása,
költségvetés megállapítása (elfogadása)
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3.) A közgyűlés napirendjében nem szereplő napirendi pontot, abban az esetben lehet
napirendre tűzni, napirendet kiegészíteni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt
legalább 15 nappal írásban, indokolással ellátva, benyújtották az Elnökséghez. Ha a
napirend kiegészítéséről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés arról,
a napirendek elfogadása előtt külön dönt.

A Közgyűlés hatásköre
13.§.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása,
b) az MPB más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának elhatározása,
c) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása,
ezen belül az Elnökségnek az MPB vagyoni helyzetéről szóló jelentésének
elfogadása;
d) a paralimpiai játékokkal kapcsolatos célkitűzések, a felkészülési irányelv
meghatározása,
e) az elnök, az alelnök, az elnökség, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, valamint a
könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása,
f) az elnökség éves szakmai beszámolójának, és a Felügyelő Bizottság éves
beszámolójának elfogadása,
g) a közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása,
h) befektetési szabályzat – a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követően –
elfogadása,
i) a paralimpiai részvétel kérdésében való döntés, illetőleg a paralimpián résztvevő
küldöttség összetételének jóváhagyása,
j) az „MPB tiszteletbeli tagja” cím adományozása,
k) az MPB rendelkezésére bocsátott állami támogatás felhasználásáról való döntés,
l) tagfelvételi, tagsági viszony felmondása és kizárási eljárásban hozott döntés ellen
benyújtott fellebbezés elbírálása,
m) megadni a felhatalmazást az egy évnél hosszabb időre megkötött hirdetési, reklám
illetve közvetítési jogokkal kapcsolatos szerződések megkötésére,
n) dönteni az MPB továbbműködéséről a Civil törvény 9.§-a alapján indult
végelszámolás során,
o) dönteni az MPB valamely szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánításáról,
p) vezető tisztségviselők felett a munkaviszony létesítése és megszüntetése
munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az MPB-vel
munkaviszonyban áll,
q) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az MPB saját tagjával,
Vezető
tisztségviselőjével,
Ellenőrző
Testület
tagjával
vagy
ezek
hozzátartozójával köt
r) a jelenlegi és a korábbi MPB tagok, a vezető tisztségviselők és az Ellenőrző
Testületi tagok vagy az MPB más szerve tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
s) választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásuk
megállapítása és a végelszámoló kijelölése,
t) az elnök javaslatára a közgyűlés levezető elnökének megválasztása,
u) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amely nem tartozik más szervének a
hatáskörébe és azt a közgyűlés saját hatáskörébe vonja.
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A Közgyűlés határozathozatala
14.§.
1.) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, a tagok jelenlévő képviselői több mint
felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy
alkalommal meg lehet ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén az indítványt
elutasítottnak kell tekinteni.

2.) Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagszervezeti képviselők háromnegyedes,
míg a 13.§ b), n), pontjaiban meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a
jelenlevő szavazásra jogosultak kétharmadának, az MPB céljának módosításához és
a megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
képviselőinek a háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

3.) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással hozza, azonban a közgyűlés a
jelenlévő képviselők többségének szavazatával bármely kérdésben titkos szavazást is
elrendelhet.
4.) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy az MPB terhére bármilyen más
előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek az MPB cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az MPB által a tagjának- a tagsági viszony
alapján- nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az MPB-nek nem tagja vagy
alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll,
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

5.) A közgyűlésről hangfelvétel útján rögzített kivonatos, írásos jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket,
javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a
jegyzőkönyvvezető írja alá és azt két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.
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6.) A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot jogszabályokban meghatározott esetekben a
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel korlátozhatja.
7.) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő
miatt az szükséges, a Közgyűlés, ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az
ülésen kívüli határozathozatalt az elnökség a határozat tervezet tagok részére való
megküldésével kezdeményezi, úgy hogy azt az elnök felhívásban, az MPB hivatali
email fiókján keresztül elektronikus levélben küldi el. A felhívásnak tartalmaznia kell
a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal szükségességének indokát,
a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati
arányt. A szavazatokat az elnöknek kell leadni a tagszervezet képviselője által aláírt,
dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt mellékletként
vagy telefax útján kell eljuttatni. Az elnök köteles a leadott szavazatokat
összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási
határidejének lejártát követő három napon belül az elnök köteles írásban tájékoztatni
a tagszervezeteket és az Elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott
határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli közgyűlést
kell összehívni.

A Tisztségviselők választása
15.§.
1.) Az MPB tisztségviselőire a tagok képviselői tehetnek javaslatot a Jelölő Bizottságnak
vagy a közgyűlés helyszínén. A jelöltek kiválasztása történhet pályázat útján is.

2.) Az MPB tisztségviselőit a nyári paralimpiai játékokhoz igazodó paralimpiai ciklust
figyelembe véve legkésőbb, a játékokat követő év május 30-ig a közgyűlés az elnökség
által elfogadott választási szabályzat szerint választja meg négy évre.

3.) Az MPB tisztségviselőkre tett javaslatokat az elnökség által felkért Jelölő Bizottság terjeszti
a közgyűlés elé. A Jelölő Bizottság a jelölteket jelölő listán terjeszti a közgyűlés elé. A
helyszínen jelöltek jelölőlistára kerüléséről a jelenlévő képviselők szavazással döntenek.
Egyidejűleg több tisztségre is lehet ugyanazt a személyt jelölni, de csak egy tisztségre
lehet megválasztani.

4.) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az MPB elnökét, az
alelnököt, az elnökség tagjait, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait kell
megválasztani. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

5.) Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a határozatképesnek minősülő közgyűlésen
jelenlévő képviselők több mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha ezt a többséget
a jelölt tisztségre, tisztségekre a jelöltek közül senki vagy csak a jelöltek egy része érte el,
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újabb szavazást kell elrendelni, amelyen a már megválasztott, valamint a legkevesebb
szavazatot elért jelölt már nem vesz részt.

A szavazást újabb fordulókkal mindaddig folytatni kell, amíg a jelölt helyre a
jelöltek közül valaki a megválasztásához szükséges többségi szavazatot nem
kapja meg. Ha a többséget több jelölt is elérte, közülük az(ok) tekinthető(k)
megválasztottnak, aki(k) a több szavazatot kapta(ák).
6.) A tisztségviselői választás titkos szavazással történik. Egy jelölt vagy a testületi
létszámot meg nem haladó jelölésnél lehetőség van a közgyűlés többségi
határozata alapján a nyílt szavazásra. A szavazás ez esetben is személyenként
külön-külön történik.

Rendkívüli Közgyűlés
16.§.
1.) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha
elnökség többségi döntése alapján,
a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri,
azt a Bíróság elrendeli,
ha a Felügyelő Bizottság kezdeményezi,
az MPB elnöki, a Felügyelő Bizottsági elnöki tisztsége megüresedik vagy az Elnökség
és Felügyelő Bizottság taglétszáma a határozatképes létszám alá csökken,
f) az MPB vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy előre láthatólag nem
lesz képes a tartozásokat az esedékességekor teljesíteni, vagy az MPB céljai
veszélybe kerültek.
a)
b)
c)
d)
e)

2.) Rendkívüli közgyűlést az elnökség a kezdeményezést követően haladéktalanul, de
legkésőbb 30 napon belüli időpontra köteles összehívni. Ha az elnökségi létszám
határozatképesség alá csökken, a közgyűlést az Elnök, annak hiányában a helyettesítésre
jogosult személy hívja össze. Mindezek hiányában a közgyűlést a Felügyelő Bizottság
hívja össze.

3.) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az
irányadóak azzal, hogy a határidők rövidebbek is lehetnek, figyelemmel az összehívás
okának sürgősségére.

Az Elnökség
17.§.
1.) A

közgyűlés ülései között az MPB munkáját annak ügyvezető szerve az Elnökség
látja el.
2.) Az elnökség létszáma 9 fő.
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Az Elnökség tagjait az MPB tagszervezeteinek tagjai közül kell választani. A vezető
tisztségviselők egyharmada a tagszervezetekben tagsággal nem rendelkező
személyek közül is választható.

3.)Vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő csak az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták,
b) nem lehet vezető tisztségviselő az akit, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült,
c) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet,
d) akit vezető tisztségviselői tevékenységtől tiltottak el.
4.) Nem lehet az MPB elnöke
- a tagszervezet elnöke,
- a tagszervezet elnökének helyettese,
- politikai párt vezető tisztségviselője.

5.) Bármilyen összeférhetetlenséget 60 napon belül kell megszüntetni.

6.) Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet az MPB elnökség tagja az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
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7.) Az elnökség összetétele:
a) az elnök,
b) alelnök,
c) hét elnökségi tag

8.) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik:
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
lemondással
visszahívással
a vezető tisztségviselő halálával
vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával,
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9.) A közgyűlés által választott tisztségviselőket csak a közgyűlés hívhatja vissza, bármelyik
tag kezdeményezésére. A visszavonás oka lehet különösen, ha a tisztségviselőt
- megválasztásának feltételei közül valamelyik megszűnik,
- bűncselekmény miatt jogerősen elítélik,
- sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
- megválasztott tisztségével járó feladatait nem, vagy nagyon hiányosan látja el,
- összeférhetetlenség okát nem szünteti meg.

Az Elnökség működése
18.§.
1.) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét.

2.) Az elnökséget szükség szerint, de legalább három havonként össze kell hívni. Az
elnökséget össze kell hívni akkor is, ha azt az elnök vagy tagjainak egyharmada – az ok
és a cél megjelölésével – kéri. Ilyen esetben az elnökségi ülést 8 napon belül meg kell
tartani.

3.) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább 7 nappal
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korábban a 10. § (2) bekezdésében meghatározott módon értesíteni kell az elnökség
tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben rövidebb határidő is
megállapítható, de annak elegendőnek kell lenni az értesítés átvételére és az ülésen való
megjelenésre.

4.) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.

5.) Az elnökség ülései nyilvánosak. Jogszabályban meghatározott esetekben, az adott
napirendi pont vonatkozásában, az elnökség egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot
korlátozhatja, vagy kizárhatja.

6.) Az elnökség üléseiről a jegyzőkönyvet elektronikus hanghordozó segítségével kell
rögzíteni. A rögzített hanghordozó kazettákat öt évig kötelesek megőrizni. A jegyzőkönyv
nyomtatott formátumának tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az
ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat.
A nyomtatásban készült jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és az elnökségi ülés elején
megválasztott személy hitelesíti, valamint aláírja a jegyzőkönyvvezető is.
A hitelesítést követően a hozott határozatokról az érintett szerveket, személyeket és az
MPB tagjait a 10. § (2) bekezdésében meghatározott módon kell értesíteni.

19.§.
1.) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait általában
nyílt szavazással, a jelenlévő elnökségi tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza.

2.) Az elnökség jelenlévő tagjai egyharmadának kérésére bármely kérdésben titkos szavazást
kell elrendelni.

3.) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján:
a) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az MPB cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az MPB által a
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.
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4.) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő
miatt az szükséges, az elnökség, ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az
ülésen kívüli határozathozatalt az elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal
esetén az elnök felhívást intéz az MPB hivatali email fiókján keresztül elektronikus
levélben az elnökség minden tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést
igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal szükségességének indokát, a
határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati
arányt. A szavazatokat az elnöknek kell leadni az elnökségi tag által aláírt, dátummal
ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt mellékletként vagy telefax
útján kell eljuttatni. Az elnök köteles a leadott szavazatokat összegyűjteni és a hozott
határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási határidejének lejártát
követő három napon belül az elnök köteles írásban tájékoztatni az elnökség tagjait
a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás
eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni

20.§.
1.) Az elnökség feladat- és hatásköre:

a) a napi ügyek vitele, az MPB működésével kapcsolatos belső szabályzatainak
megállapítása és módosításai. (szervezeti és működési (SZMSZ), választási,
gazdálkodási, pénzügyi, dopping, képesítési, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási,
verseny, sportfegyelmi és egyéb szabályzatainak (alapszabály kivételével)
megállapítása és módosítása )
b) megválasztja a MOB testületeibe történő delegált személyeket,
c) ellátja a MOB Fogyatékosok tagozatával kapcsolatos feladatokat,
d) az alapszabály 1.számú mellékleteként, a tagszervezetek közgyűlési képviseletének a
10.§ (6) bekezdés szerinti megállapítása, módosítása
e) a közgyűlés előkészítése és összehívása, azon való részvétel és az MPB-vel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni;
f) az elnökség munkatervének elfogadása,
g) a bizottságok létrehozása és vezetőinek felkérése, beszámoltatása,
gy)a munkaviszony létesítése és megszüntetése kivételével munkáltatói jogkör
gyakorlása a vezető tisztségviselők felett, ha tisztségüket munkaviszony
keretében látják el,
h) a tagdíj megállapítása,
i) a közgyűlés határozatai végrehajtásának irányítása és azok ellenőrzése,
j) a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése,
k) a közgyűlés által elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodás végrehajtása, a
paralimpiai mozgalom feladataira biztosított állami és egyéb támogatások differenciált
felhasználása szerint a paralimpiai felkészülést szolgáló műhelyek támogatása, a
nemzetközi (Eb-, vb–, Vk-, pontszerző ranglista versenyeztetés) feltételeinek
elősegítése, a paralimpiai reménységek (utánpótlás) fejlődésének gondozása, a
nemzetközi kapcsolatok támogatása,
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l)

paralimpiai sportági válogatott kerettag sportolók és a felkészítésben közreműködő
sportszakemberek részére adható, a MOB szabályzatában rögzített sportösztöndíj
feltételeinek meghatározása,

m) gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása,
n) kitüntetések és elismerések adományozásának kezdeményezése, illetve ezek
adományozása,
o) pályázatok meghirdetése,
p) paralimpiai sportágak, szakágvezetőinek/vezetőedzőinek kinevezése, visszahívása,
q) hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,
r) a működőképesség fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések
meghozatala, illetve kezdeményezése
s) tagság nyilvántartása és az MPB határozatainak, okiratainak és egyéb
könyveinek vezetése;
t) az MPB működésével kapcsolatos iratok megőrzése és az MPB-t érintő
megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezésekor
a törvényben előírt intézkedések megtétele
r) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály, illetve a közgyűlés a
hatáskörébe utal.

2.) Az elnökség köteles az éves beszámolóhoz egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
(jelentést) készíteni, azt elfogadásra a közgyűlés elé terjeszteni, majd május 31-ig letétbe
helyezni és közzétenni.
A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére
másolatot kérhet.
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a Civil tv. 29.§-a szerint:
a) a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket
támogatásonként,
b) külön meg kell adni a támogatási program keretében kapott visszatérítendő
támogatásra vonatkozó adatokat,
c) a be kell mutatni az MPB által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és
programokat,
d) az MPB által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához
szükséges Civil tv. 32§ szerinti adatokat és mutatókat.

e) az MPB vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhyasznú
cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását
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Az Elnök, Alelnök feladata és hatásköre
21.§.
(1)

Az elnök az MPB legfőbb tisztségviselője, aki feladatait elláthatja munkaviszonyban,
megbízási jogviszonyban vagy társadalmi munkában is. A megbízási jogviszony a
megválasztással, a munkaviszony a munkaszerződés megkötésével jön létre.
Szerződés csak mandátumának idejére köthető, feltétele felsőfokú sportszakmai
végzettség. Mandátumának bármilyen okból történő megszűnése szerződését is
megszünteti.

1.) Főbb feladatai:
a) irányítja az MPB és annak elnöksége munkáját, valamint beszámol arról a
közgyűlésnek, vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit,
b) képviseli az MPB-t, javaslatot tesz a bizottságok vezetőire,
c) ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
d) kapcsolatot tart a tagszervezetekkel, és a tagok által a közgyűlésbe delegált
személyekkel,
e) teljes munkáltatói jogkört gyakorol az MPB Iroda dolgozói felett
f) tájékoztatja az MPB munkájáról a hírközlő szerveket,
g) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol önállóan,
h) Paralimpiai sportágak szakmai vezetőinek (szövetségi kapitányok) munkájával
kapcsolatban sportszakmai véleményezési és javaslattételi feladatokat lát el,
i) gondoskodik a különböző paralimpiai sportágak felkészülését elősegítő
sportegészségügyi és sporttudományi munka összehangolásáról,
j) elősegíti és szorgalmazza a paralimpiai sportágak fejlődését és népszerűsítését,
k) stratégiailag elősegíti a paralimpiai sportágak utánpótlás gondozását,
m) ellát minden olyan feladatot amit az alapszabály nem utal az MPB szerveinek a
hatáskörébe.

2.) Az MPB alelnöke:
a) az elnök megbízása alapján, illetve annak tartós – 30 napot meghaladó - távolléte
esetén helyettesíti az elnököt, képviseleti jogot azonban egy másik elnökségi taggal a
PTK 3:30. §-a szerint együttesen látja el, valamint bankszámla feletti rendelkezési,
utalványozási jogot szintén egy elnökségi taggal együttesen látja el.
b) az elnökkel történt munkamegosztás alapján szervezi és irányítja a MPB egyes
szakterületeinek tevékenységét,
c) a munkamegosztás figyelembevételével részt vesz a MPB gazdasági, marketing,
sportszakmai és doppingellenes területeinek munkájában.

A Felügyelő Bizottság
22.§.
1.) A közgyűlés az MPB gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére elnökből és
két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma három fő.
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2.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki
a) a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a közgyűlés azon
tagjait - tagszervezeti képviselőket – akik tisztséget nem töltenek be),
b) MPB-ben a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem
rendelkezik,
c) az MPB cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az MPB által a tagjának a tagsági jogviszony
alapján az alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást-,
illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet az MPB Felügyelő Bizottság
elnöke és tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

3.) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja.

4.) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az MPB elnökségét
tájékoztatja. Feladatai ellátására külső szakembereket is igénybe vehet.

23.§.
A Felügyelő Bizottság főbb feladatai:
a) az MPB alapszabálya és egyéb szabályzatainak betartásának ellenőrzése
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b) az MPB gazdasági, pénzügyi tevékenységének ellenőrzése,
c) az MPB gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos megállapításairól a
közgyűlésnek történő beszámolás,
d) az MPB gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
e) közhasznúsági melléklet és éves mérleg felülvizsgálata a közgyűlés elé terjesztését
megelőzően,
f) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
g) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
h) az MPB vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtétele.

24.§.
1.) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az MPB működésével és
gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, azokat megvizsgálni, az MPB
vezető tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni.

2.) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az MPB
irodát és külön az MPB elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi,
gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

3.) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15
napon belül tájékoztatja az MPB elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.

4.) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

5.) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem
vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez
fordulhat. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az MPB működése során olyan jogszabálysértés, vagy az MPB érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
6.) Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a szerv összehívására a Felügyelő
Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása
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érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

7.) A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal, átfogó ellenőrzést köteles tartani.

8.) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről az MPB közgyűlésének köteles beszámolni.

9.) A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében maga állapítja meg

AZ MPB TAGOZATAI

24./A

1.) Az MPB törvényekben és alapszabályában meghatározott feladatainak ellátását, az
MPB szervezeti egységeként, sérülés specifikus szakbizottságok segítik.
2.) Az MPB sérülés specifikus szakbizottságai:
a) Mozgássérült Tagozat,
b) Hallássérült Tagozat,
c) Látássérült Tagozat,
d) Értelmi fogyatékosak Tagozata,
3.)A Tagozatok összetételét, létszámát, tagjait az alapszabály 10.§ 6.) pontja határozza
meg.

4.) A sérülés specifikus terület döntéshozó szerve az MPB sérülés specifikus Tagozata,
mely az alapszabály 10.§ 6.) pontja szerint a tagszervezetek képviselőiből áll.

5.)A Tagozat vezetőjét egyéb tisztségviselőit a tagok maguk közül választja meg.

6.) A tagozatok feladatai:
a) A Paralimpiai mozgalom népszerűsítése,
b) Fogyatékos sportterület érdekeinek képviselete,
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b) Javaslattétel az MPB elnöksége részére a fogyatékos terület fejlesztése érdekében,
c) Szakmai javaslatok, vélemények készítése az MPB elnökségének felkérése alapján

7.)A Tagozat maga határozza meg Ügyrendjét, ami tartalmazza szervezetét és
működését melyet az MPB elnöksége hagy jóvá.

8.)A Tagozatok működési feltételeit az MPB Titkársága biztosítja.

A Bizottságok
25.§.
1.) Az MPB – feladatköréhez igazodva – szakterületenként állandó és ideiglenes bizottságokat
működtet. A bizottságokat az MPB elnöksége hozza létre.

2.) A bizottságok feladatait és hatáskörét az elnökség az MPB szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg.

3.) Állandó bizottságok:
a) Edzői Bizottság
b) Sporttudományi Bizottság
 Klasszifikációs és Módszertani Bizottság
c) Sportolói Bizottság
d) Marketing és Média Bizottság
e) Jogi és Etikai Bizottság
f) Környezetvédelmi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
g) Diák és Szabadidősport Bizottság

MPB Iroda
26.§.
1.) Az MPB munkájának és feladatainak ellátására adminisztratív apparátust működtet. Az
MPB iroda munkáját az elnök irányítja.
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8.) Az MPB Iroda szervezetének és működésének valamint a Civil törvény 37.§ (3)
bekezdésében foglalt szabályokat az SZMSZ tartalmazza. Így különösen:
e) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (
ha lehetséges személye) megállapítható,
f) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve a nyilvánosságra hozatali módjáról
a 10.§ (2) bekezdéssel összhangban,
g) az MPB működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
valamint
h) az MPB működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének
nyilvánosságáról.

Paralimpikonok Klubja
27. §.
1.) A Paralimpikonok Klubja a Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban MPB) által
létrehozott jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, amely a Fővárosi Törvényszék
által történő nyilvántartásba vételével jön létre.

2.) Neve: Paralimpikonok Klubja
Rövidített neve: PK
Székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. szám
Legfőbb szerve: Klub taggyűlése
Ügyintéző és képviseleti szerve: Klub elnöksége
Képviselője: Klub elnök

3.) Célja: tagjai által a paralimpiai eszme népszerűsítése, az MPB céljainak segítése, és a
fogyatékos sportolók társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése.
4.) Feladata
- a paralimpiai mozgalom népszerűsítése, úgy, mint rendezvényeken szakmai
bemutatókon való részvétel, előadások tartása,
- javaslataival, véleményével elősegíti a paralimpiai sportág fejlődését,
- ellátja az MPB szabályzataiban illetve testületei határozataiban megfogalmazott
feladatokat,
- képviselői útján részt vesz az MPB testületi ülésein, egyéb rendezvényein,
- ellátja a paralimpiai sportolók érdekképviseletét, illetve
- bemutatja tagjai példamutató életét és sportteljesítményét.
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5.) Paralimpiai Klub tagja:
a) A Klub teljes jogú tagja lehet az a természetes személy, aki 1984-től napjainkig
paralimpián érmet nyert vagy versenyzőként részt vett, és elfogadja a Klub szabályzatát,
valamint belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Klub munkájában,
illetve a tagdíjat megfizeti.
b) Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes személy, aki tevékenységével
hozzájárult a paralimpiai mozgalom fejlődéséhez, akkreditált résztvevőként részt vett
paralimpiai játékokon és a Klub szabályzatát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag
támogatja a Klub működését.

6.) A tagok a Klub taggyűlésén választják meg a 7 tagú elnökséget.

7.) A Klub gazdálkodását az MPB Felügyelő Bizottsága folyamatosan ellenőrzi.

8.) A Klub kötelezettségeiért az MPB köteles helytállni.
9.) A Klub 300.000.-Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalást csak az MPB elnökének
ellenjegyzésével tehet.

10.) A Klub szervezetének és működésének részletes szabályait ügyrendben kell
szabályozni, amit a Klub taggyűlése fogad el és nem állhat ellentétben az MPB szabályaival

Paralimpiai Mozgalmat Támogató Testület

28. §.
1.) A Paralimpiai Mozgalmat Támogató Testület a Magyar Paralimpiai Bizottság (a
továbbiakban MPB) szervezeti egysége.

2.) Feladata az MPB elnökségének felkérésére a fogyatékosok sportját érintő stratégiai
kérdésekben véleményezési és javaslattételi jogkör.
3.) Paralimpiai Mozgalmat Támogató Testület tagja lehet az a természetes személy, akik
kiemelkedő közéleti tevékenysége alapján az MPB elnöksége javasol a közgyűlésnek
megválasztásra.
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A Testület maximum 10 tagból áll, akiket az MPB elnökségének javaslatára az MPB
közgyűlése választ. Amennyiben a testület létszámában üresedés történik, beleértve az elnök
személyét is, akkor a megüresedett helyre az MPB elnökségének javaslatára a Testület tagjai
választják meg az új tagot, illetve elnököt.
4.) A Testület szükség szerint, de minimum évente egy alkalommal ülésezik.
5.) A Testület működésének költségeit az MPB költségvetésébe tervezik, technikai feltételek
megteremtését pedig az MPB Titkársága biztosítja.

6.) A Testület demokratikus önkormányzati elven működik. Döntéseit és határozatképességét
a többségi elv határozza meg.

7.) Egyebekben működésére értelemszerűen az MPB elnökségére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

V. fejezet
A Gazdálkodás szabályai
29.§. 28§
1.) Az MPB éves költségvetés alapján, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok és
rendelkezések alapján gazdálkodik.

2.) A működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) tagdíj,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel
c) költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás,
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege,
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d) az államháztartás alrendszereiből közszolgálati szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel,
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
f) befektetési tevékenységből származó bevétel,
g) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
h) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
i) egyéb, fenti pontok alá nem tartozó bevétel,
3.) Az MPB költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek,
c) az MPB szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírása,,
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
4.) Az MPB bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az MPB
tagjai az MPB tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az MPB gazdálkodása
eredményét, vagyonát céljának megfelelően használhatja, nem oszthatja fel tagjai
között, és részükre nyereséget nem juttathat.

5.) Az MPB kizárólag közhasznú céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő,
azokat nem veszélyeztető gazdasági, vállalkozási tevékenységet végezhet. Az MPB
váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
vállalkozásainak fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az MPB a cél szerinti
tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten kell nyilvántartani.

6.) Az MPB gazdálkodásának részletes szabályait az MPB gazdálkodási szabályzata
határozza meg.

VI. fejezet
AZ MPB megszűnése
30.§. 29§
1.) Az MPB megszűnik, jogutódlással és jogutód nélkül.
A) Jogutódlással megszűnés esetei:
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a) a közgyűlés döntése alapján más szövetséggé történő átalakulással;
b) más szövetséggel való egyesüléssel.
összeolvadással és beolvadással, illetve

Az

egyesülés

történhet

c) szétválással. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.

B) Jogutód nélküli megszűnés esetei:
a) az MPB megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e
feltétel bekövetkezett;
b) az MPB tagjai kimondják a megszűnést;
c) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy az MPB
vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását
követően a Fővárosi Törvényszék a nyilvántartásából törli;
d)ha az MPB megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné
vált és új célt nem határoztak meg, vagy
e) ha az MPB tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10, MPB-ben
tevékenykedő tagot.
2.) Az MPB jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonáról a hitelezők kielégítése után a közgyűlés dönt. Amennyiben
megszűnésről nem a közgyűlés dönt, úgy a vagyonát a hazai paralimpiai sportágak céljaira kell fordítani.

VII. fejezet
Egyéb rendelkezések
31.§. 30§
1.) A Magyar Paralimpiai Bizottság elfogadja, munkájában érvényesíti, tagjai útján
betartatja a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság és a WADA (World Anti-Dopping
Agency) doppingellenes szabályzatát.
2.) A Magyar Paralimpiai Bizottság támogatja, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
környezetvédelem érdekében folytatott tevékenységét.

Vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés
esetén

32. 31§
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(1)

Az MPB jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
miőségükben az MPB-nek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül- az MPB törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tagszervezet, vagy az érvényesíheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett
volna adni.

(2) Ha az MPB jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégitetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az MPB vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő az MPB fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői
érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalmazható.

AZ MPB JOGÁLLÁSA, KÉPVISELETE
33.32§

(1) Az MPB a Civil törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az egyesülési jog alapján
létrehozott különös formájú egyesület, amely az Stv. 19.§ (3) bekezdés d) pontjában
nevesített, közhasznú szervezetként nyílvántartott, fogyatékosok sportszövetsége,
önálló jogi személy.

(2) Az MPB képviseletére annak elnöke önállóan jogosult.

Záró rendelkezések
34.33.§.
1.) Az alapszabálynak a magyar nyelvű szövege a hiteles.

2.) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és az IPC
alapszabályának és egyéb szabályainak rendelkezései az irányadók.

3.) Az MPB-t megilletik az Stv. szerint a szakszövetségeket megillető jogok és kötelezettségek.
73

4. Jelen

Alapszabály módosítást az MPB közgyűlése 2014 május …..-én tartott
közgyűlésén elfogadta. Rendelkezései elfogadásától kezdődően lépnek
hatályba.)

Budapest, 2014. május ...

……………………………………
Gömöri Zsolt
Elnök

Záradék:

Igazolom, hogy a 2014.05….-i közgyűlésen elfogadott alapszabály rendelkezései
megegyeznek a Közgyűlésen elhangzottakkal valamint korábbi hatályos
Alapszabály módosításának közgyűlési akaratával.

Budapest 2014.05…..
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