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Emlékeztető 
a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. január 22-én 17.30 órakor a Kiskakukk étteremben (1137 Bp. 

Pozsonyi út 12.) tartott zártkörű elnökségi üléséről. 
 

 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 

1. Előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 
2. MPB Elnökség 2014. évi ülés- és munkaterv előkészítése, 
3. Magyar Erőemelő Szövetség tagfelvételi kérelme 
4. Sochi-val kapcsolatos döntés 
5. Nemzetközi szervezetek szakbizottsági jelölései (IPC, IWAS) 
6. Egyebek 

 
Gömöri Zsolt 
Megnyitja az ülést és javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
1/20140123/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a helyben ismertetett napirendi pontokat. 
 
Gömöri Zsolt 
Javaslatot tesz az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadására. 
 
2/20140123/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. 
 
Gömöri Zsolt 
Az emlékeztető elkészítőjének javasolja György Évát, hitelesítésre felkéri és javasolja dr. Ari Lajost és 
Gömöri Zsoltot. 
 
3/20140123/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az emlékeztető készítőjének György Évát. 
 
4/20140123/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta emlékeztető hitelesítőinek dr. Ari Lajost és Gömöri 
Zsoltot. 
 
Gömöri Zsolt 
Az Elnökség 2014. évi ülés- és munkaterve kidolgozás alatt van, de javasolja, hogy az elmúlt évhez 
hasonlóan, havi egy alkalommal, csütörtöki napon 15.00 órai kezdetű időpontokban kerüljön sor az 
ülésekre, július, augusztus hónap pedig ülés szünet legyen. 
 
5/20140123/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az elnökségi ülésekre az elmúlt évhez 
hasonlóan, havi rendszerességgel, csütörtöki napon 15.00 órai kezdetű időpontokban kerüljön sor, 
július, augusztus hónap pedig ülés szünet legyen. 
 
Gömöri Zsolt 
A Magyar Erőemelő Szövetség tagfelvételi kérelemmel fordult MPB-hez. Minden követelménynek 
megfelelnek. 
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6/20140123/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy mai nappal felveszi tagszervezetei sorába 
a Magyar Erőemelő Szövetséget. 
 
Gömöri Zsolt 
Sochival kapcsolatosan ismerteti Lőrincz Krisztina esetleges részvételével kapcsolatos eddigi 
történéseket, valamint hogy a jelenlegi állás szerint nincs sportolónk, aki kvalifikálta volna magát a Téli 
Paralimpiára.  
 
dr. Deutsch Tamás 
Javasolja, hogy jelezzük IPC felé, tudomásul vesszük, hogy sajnos nem jutott ki magyar sportoló a 
Paralimpiára, ezért csak a nemzetközi sportdiplomáciai kötelezettségünknek teszünk eleget.  
Tájékoztatjuk erről a MOB-ot és a Minisztériumot is és kérjük, hogy az erre biztosított költségvetési 
forrást más fogyatékkal élők világjátékaira csoportosítsák át. 
 
7/20140123/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy jelezzük IPC felé, tudomásul vesszük, hogy 
sajnos nem jutott ki magyar sportoló a Paralimpiára, ezért csak a nemzetközi sportdiplomáciai 
kötelezettségünknek teszünk eleget.  Tájékoztatjuk erről a MOB-ot és a Minisztériumot is és kérjük, 
hogy az erre biztosított költségvetési forrást más fogyatékkal élők világjátékaira csoportosítsák át. 
 
Gömöri Zsolt 
Javaslatot kellett tenni december 31-ig az IWAS bizottságaiba, de a rövid határidőre való tekintettel és 
az ünnepek miatt nem volt alkalom testületi döntést hozni, amihez most utólagos jóváhagyást kér az  
elnökségtől. 
 
8/20140123/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az IWAS Szabályalkotó Bizottságába jelöli 
Nagy Józsefet, a Bíró Bizottságba Kaposvári Zsoltot, a Fegyelmi Bizottságba dr. Tamás Henriettet, a 
Marketing Bizottságba pedig Szabó Kristófot. 
 
Gömöri Zsolt 
Február 17-ig kell az IPC felé a bizottsági jelöléseket leadnunk, melyre ismerteti a javaslatokat. 
 
9/20140123/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az IPC Dopping Bizottságába jelöli dr. Kokas 
Pétert, Pénzügyi Bizottságába Szabó Kristófot, Klasszifikációs Bizottságába dr. Bejek Zoltánt, Etikai 
és Jogi Bizottságába dr. Égeni Attilát. A Sportszakmai Bizottságba felmerült három név esetében 
felhatalmazza MPB elnökét, hogy konzultáljon érintettekkel és hozza meg a döntést a jelöltről. 
 
Gömöri Zsolt 
További téma hiányában az ülést bezárja. 
 
Budapest, 2014. január 27. 
 
 
Készítette:   György Éva 
 
 
 
                                                                 Gömöri Zsolt                                      dr. Ari Lajos 
                                                                     hitelesítő                                           hitelesítő 


