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J e g y z ő k ö n y v  
mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a 

Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről 

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Napirendi pontok: 

 

0. Előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. 

1. Gerevich ösztöndíjjal kapcsolatos döntések (szerződések MOB, sportolói, 

sportszakember) 

2. Beszámoló a judo EB-ről és az erőemelő versenyről.  

3. MPB működésével kapcsolatos kérdések és döntések 

- iroda működése, fejlesztések 

- elnökségi munkaterv elfogadása. 
4. MPB Számviteli Politika Pénzkezelési Szabályzat módosítása.   

5. Közgyűlés előkészítésével kapcsolatos döntések (helyszín, napirendi pontok) 

6. Alapszabály módosítás előkészítése. 

7. Sportági szakbizottságok létrehozása (vívás, boccia, erőemelés) 

8. 2014. évi költségvetés tervezése 

9. 2014. évi hazai rendezésű nemzetközi versenyek terve.  

10. Reménységek pályázat kiírása. 

11. Műhelytámogatási rendszer fejlesztése 

12. Egyebek 
 
Gömöri Zsolt 
Megnyitja az ülést és köszönti dr. Bartha Csabát a MOB sportigazgató-helyettesét, valamint az MPB új 
munkatársát, dr. Horváth Patríciát, akit röviden bemutat. 
A kiküldött napirendi pontok sorrendjében javasol változtatást, a 9. napirendi pont előrehozását és a 
változtatással elfogadásra javasolja. 
 
10/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a helyben javasolt módosítással az előzetesen 
kiküldött napirendi pontokat. 
 
Gömöri Zsolt 
Javaslatot tesz az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadására. 
 
11/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. 
 
Gömöri Zsolt 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja György Évát, hitelesítésre felkéri és javasolja dr. Ari Lajost és Becsey 
Jánost. 
 
12/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek György Évát. 
 
13/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta emlékeztető hitelesítőinek dr. Ari Lajost és Becsey 
Jánost. 
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Gömöri Zsolt 
A Gerevich Ösztöndíjjal kapcsolatosan két pontról is beszélni kell, az egyik a keret felhasználása, 
felosztása, a másik a MOB ösztöndíj szerződés. Decemberben küldtünk egy szerződés tervezetet. Mind 
a MOB Elnök, mind pedig Főtitkár úrral abban maradtunk, célszerű a MOB-MPB egy 
szerződéskötésével szabályozni a Gerevich ösztöndíj rendszerét, és az ösztöndíj rendszerbe tartozó, ill. 
onnan kikerült vagy oda csatlakozó sportolókkal, szakemberekkel MPB a MOB szerződése alapján  
szerződik tovább. MPB minden paralimpiát követően lezárta és mindig új szerződést kötött a 
sportolókkal. Azért vártunk eddig a sportolói és szakemberi szerződésekkel, mely a paralimpiai 
felkészülést és részvételt volt hivatott szabályozni, mert vártuk a MOB szerződését, amely más 
megközelítésbe hozta a sportolói ösztöndíj rendszert, de vannak olyan kötelezettségek, amiket együtt, 
egységben kell kezelni. MOB részéről ezt az irányvonalat mind Elnök úr, mind Főtitkár úr támogatta. 
Elkészítettük a szerződés tervezet alapján a javaslatot, melyet megküldtük MOB-nak és MPB elnökségi 
tagoknak. Várom az észrevételeket. 
 
dr. Bartha Csaba 
A szerződéssel kapcsolatosan nincs hozzászólása. 
 
dr. Ari Lajos 
Nem látja a szerződésben a guide-ot, a kísérőt. 
 
Gömöri Zsolt 
Ebben nem kell, mert csak a két szervezet közötti szerződés. 
További hozzászólás nincs, a szerződést elfogadásra javasolja. 
 
14/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a MOB-MPB között a Gerevich ösztöndíjra készített 
szerződéstervezetet a MOB részére megküldött formában. 
 
Gömöri Zsolt 
Sportolói ösztöndíj már nehezebb kérdés. Tavaly év végén kaptunk kiegészítő támogatást, mely 
szinkronban volt a MOB határozatával, ami arról szólt, ha a kiemelt edzők kikerülnek a rendszerből, 
akkor az a forrás visszakerül a sportba. Kaptunk ennek eredményeként egy 11 millió forintos összeget, 
erre készítettünk egy új felosztást, mely minden igényt kielégített, s az utolsó negyedévben e szerint 
került folyósításra az ösztöndíjak. 
Januárban MOB meghatározta a sportágak keretét, volt jó szándék, érzékelték, hogy forrásnövelés kell, 
és kaptunk növekedést, ami 28 millió forint a 21,4 millióhoz képest. Az összes rendszerben lévő forrás 
azonban nem kezeli a problémát. Az előkészítés során kellett volna párbeszéd, hogy az ösztöndíj 
rendszer az érintettek bevonásával történjen. Lehet, hogy ez az olimpiai sportágak esetében 
megtörtént, a fogyatékos sportterületen azonban nem. Néhány adat, mely megerősíti a gondunkat. Az 
olimpiai sportágak, valamint a fogyatékossággal élők sportterületeinek ösztöndíj keretét ismerteti. 
Az egészségügyi keretben összesen 60 szakember érintett. Az olimpiai keretben 667 sportoló, 267 
szakember, ami összesen 934 fő, míg MPB esetében 79 sportoló és 52 szakember, akinek lehetőséget 
tudtunk az utolsó negyedévben adni, itt összesen 131 fő érintett. 
Ezek szerint az olimpiai csapat 400 főre tervezhető, plusz az utánpótlás, míg nálunk egy 40 főt joggal 
várunk, hogy ki is fog kerülni. A kiemelt edzői programban 160 edző részesül, ebben sajnos nincs 
egyetlen fogyatékos sporttal foglalkozó szakember sem. Valóban nem szerencsés ezeket a számokat 
összehasonlítani, azonban a számok érzékeltetésre alkalmasak, és az igény legalább 60-70 millió lenne 
részünkről. A megoldás kezelése érdekében a MOB elnökével, főtitkárával egyeztettünk. A probléma 
azért súlyosabb, mert a MOB az általa meghatározott sportági keretekre már szerződést kötött a 
szövetségekkel, tehát a döntés megszületett és a végrehajtása is folyamatban van. A MOB elnöke írt 
levelet a Minisztériumnak, hogy célzott kiegészítő támogatásként a Gerevich ösztöndíjban egy 
emeltebb szám jelenne meg a fogyatékosok sportja területén, ehhez mi is csatlakoztunk, de most már 
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látható, hogy nem lesz rendkívüli kormányzati intézkedés. S az a keret, melyben februárban még 
lehetségesnek látszott az átcsoportosítás, az felhasználásra kerül a nem-olimpiai sportágak területén, 
ahol szintén jelentős forráshiány van. Így most 28 millió forintra kell javaslatot tennünk. Érzékeljük, 
hogy a MOB vezetősége együtt érez ezzel a problémával, próbál segíteni, a lobbizás, illetve a 
Minisztérium irányában. Ez a jelenlegi helyzet és most olyan anyagot kellene előterjeszteni, ahol a 
sportolók fele kiesik az ösztöndíj rendszerből, s azoknak is, akik bent maradnak és megérdemelnék az 
utolsó negyedévi szinten, az övékét is le kellene csökkentenünk. Nem készítettünk ilyen előterjesztést, 
nem is fogunk. Az én hatáskörömet meghaladja az, hogy a sportolói ösztöndíj rendszerből ilyen 
mértékű megvonásokat dolgozzunk ki. Ezért kértük a MOB részvételét. Jeleznem kell, hogy napi szinten 
érkeznek kérdések, mi van az ösztöndíjjal, mikor kapják meg és ugye legalább annyi, mint tavaly volt? 
 
dr. Bartha Csaba 
Köszönöm a meghívást. Több mindenről kell beszélni. Az egyik, hogy a Gerevich ösztöndíj a MOB 
költségvetésében egy soron jelentkezik az életjáradékkal és ebben a két tételben minden évben az 
inflációval való növekmény kellene a költségvetésben, ami sajnos nincs meg, ezért a Gerevich ösztöndíj 
akár az ép sportolók, akár a paralimpia tekintetében mínusz 70 millió. Tavaly kértük 70 millió forintot, 
elutasításra került, ezért kényszerpályán voltunk, hogy mit lépjünk. A kiemelt edzői program segítséget 
jelentett, így az év utolsó három hónapjában a 70 millió forint egy részét az életjáradékosok kapták és 
11 milliót pedig az MPB, ami Főtitkár úr tájékoztatása szerint csak egyszeri alkalom, segítség volt, nem 
bázis alapon tett ígéret. 
Veszélyes kivetíteni az olimpiai és paralimpiai csapatra a számokat. Az olimpiai tagozat is tudna olyan 
számokat mondani, miszerint több kellene, de szerintünk mindkét terület fontos és lehetőség szerint 
minden sportolót ki kell szolgálni. A 900 fő nemcsak az olimpiai tagozat. Ebben a 70-80 sportoló, aki az 
ifjúsági olimpiára fog menni, ahol a duplája is megjelenik ebben az ösztöndíjban. Vannak különböző  
korosztályos ifjúsági, junior világbajnokságok, tehát sok világesemény megjelenik, ami kimondottan az 
olimpiai felkészülést szolgálja. 2014 elején nem tudjuk azt mondani, hogy egy ifjúsági sportoló nem fog 
kvalifikálni az olimpiára. Lehetne talán szűkebben a létszámot, de a szövetségek sportszakmailag úgy 
érvelnek, hogy sok sportolónak van esélye az olimpiára kijutni. A másik a kiemelt edzőprogram a 
kormányrendelet félreértelmezése, hogy nem került bele paralimpiai sportoló, én úgy gondolom, arra 
kaptunk felhatalmazást, hogy az olimpiai sportágakban a legkiválóbb edző a MOB sportigazgatósága 
által meghatározott elméleti követelményeknek megfelelően tegyünk javaslatot. Én személy szerint 
semmi akadályát nem látom, hogy dr. Sós Csaba bekerüljön ebbe a rendszerbe, vagy a női vívó csapat 
edzője, ez egy megbeszélés kérdése, sőt ha a kormányrendeletet tudjuk úgy értelmezni, hogy ez 
beleférjen, azt gondolom, ennek nincs akadálya.  
2013-ban MPB havi kerete 1.788 ezer forint volt. Levetítve erre a három hónapra, majdnem 5,5 millió 
forint jött ki. Visszatérek erre, nem tudom személy szerint, hogy ez a 11 millió forint hogyan volt 
letárgyalva, én személy szerint nem voltam ott. Tudtam, hogy jövök ma 15 órára, megkérdeztem 
Főtitkár urat, aki továbbra is azt mondja, hogy ez egyfajta gyors segítség volt MPB-nek, de nem bázis 
alapon. 
A kiemelt edzői program beindulásával minden olimpiai sportág ösztöndíja lecsökkent. Például az 
úszók 4 millió forintot veszítettek havonta, a kajak-kenu 4,5 milliót havonta. Ha a lecsökkentett 
keretösszeg maradt volna, akkor a sportolók kerültek volna hátrányos helyzetbe. 
Én magam és a sportigazgatóság is érzékeli, hogy nem feltétlenül volt jó a keretösszeg megállapítása. 
Elfogadom a kritikát, hogy míg az olimpiai területtel egyeztettünk, ugyanakkor nem egyeztettünk a 
fogyatékos területtel, ez hiba volt, felvállaljuk. Ezért elnézést kérek, de amikor az államtitkárságon 
beszéltünk Zsolttal, akkor azt mondtam, hogy többet tudunk adni, s azt valóban pozitívnak gondoltam. 
De lelombozott Elnök úr, aki azt mondta, hogy többre számítottak, s és megoldásként javaslom, hogy 
gondolkodjunk rajta, találhatunk megoldást, azt gondolom. Tegnap vezetőségi ülésen elmondtam, 
hogy ezzel foglalkozni kell, nem szeretnénk, ha paralimpiai sportolóktól pénzt kellene elvenni, nem ez 
a megoldás, amikor nagy pénz jelenik meg a magyar sportban a kormányzatnak köszönhetően a 
stratégiai ágazatban. Nem szeretném azt, ha a paralimpikon sportolók úgy éreznék, hogy ez náluk 
semmiben nem jelenik meg. Azt javaslom, hogy próbáljuk megtalálni a megoldást, akár plusz forrás 
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kérésével, indokoltan, akár úgy, hogy az életjáradék soron az a bizonyos 70 millió, ami hiányzik, legyen 
úgy alátámasztva, hogy az államtitkárság és a magyar kormányzat, ha kell, akkor elfogadja. 
 
Gömöri Zsolt 
Új információkat kaptam a 70 millió infláció követéssel. Tisztázni szeretnénk, hogy működési, 
sportszakmai és Gerevich ösztöndíjra is kértünk forrást. Hiszen az előző évi 41 milliós működésből 17 
millió lett, a sportszakmai is drasztikusan csökkent, az ösztöndíj 8 éves szinten ugyanúgy maradt és 
nem tudtunk plusz programba lépni, amivel lehetett volna a feszülést enyhíteni. Nem cáfolom Szabó 
Bencét, ha az volt, hogy ez nem bázis alapú. A hozzánk küldött levélben ez nem szerepelt. A MOB 
elnökségi ülésen elhangzott, hogy amikor megérkezik a kiemelt edzői programra a pénz, abból 
tehermentesítve lesz az ösztöndíj és abból kapunk kompenzációt. Nagyon értékelem azt a fajta 
szakmaiságot, amit képviselsz. Elhangzott részedről, hogy jogszabályi értelmezés, nos a jogszabály nem 
zárja ki a fogyatékos sportolókat, csak ezt a gondolatiságot kell közösen képviselni. Jó lenne néhány 
neves edzőt beletenni, akkor marad forrás. 
 
dr. Bartha Csaba 
Kérdésem, hogy a Gerevich ösztöndíjban éves szinten mennyi hiányzik az MPB értelmezésében? 
 
Gömöri Zsolt 
64 millió, ami kezeli, de az ideális 74 millió lenne. Nekünk nincs lehetőségünk, arra hogy utánpótlás 
vagy korosztály. Ebben benne vannak a sportegészségügyi szakemberek, klasszifikációs szakemberek, 
akik éveken keresztül ingyen csinálták. 52 ember, aki ebben a szakember állományban benne van és 
mellette van a 79 sportoló. 22 sportág, 79 sportolóból azt céloztuk meg, hogy 40-45 sportoló legyen 
kint Rióban. A mi –tól –ig határunk szerint minimum 20 ezer, maximum 150 ezer forint. A paralimpiai 
csapatot mi egységes csapatként kezeltük és lehet, hogy az olimpiai csapatnál is ezt a szemléletet 
kellene és nem a sportági keretet meghatározni.  
 
dr. Deutsch Tamás 
Az a kérdés első lépésben, hogy 28 millió forint, ami az egész éves keret, s erre vonatkozóan kellene 
MPB-nek döntenie a fogyatékosok sportján belül. Két lehetőséget látok. Az egyik, hogy saját 
hatáskörben, arról tájékoztatjuk a MOB szakmai és társadalmi vezetését, hogy nem tudunk dönteni. A 
másik, hogy gyors egyeztetést lefolytatunk a sportigazgatósággal és olyan megoldást találunk a 
meglévő normák lehetőségén belül, hogy ezt a pénzt rövidebb időszakra osztja el. S az a közös 
sportpolitikai szándék, hogy majd a választások után a kormányzattal történő egyeztetés után 
megpróbáljuk ezeket a forrásokat bővíteni. 
Túl kellene jutni azon a gondolaton, hogy minden összehasonlítás rossz. Nem jó megközelítés, tehát 
össze kell ezeket bizonyos vonatkozásokban vetni, mert vannak olyan vonatkozások, amikor nem lehet 
nem összevetni, mert végső soron úgy néz ki, hogy a három tagozatnak a világban a sportszakma által 
egymás mellé sorolt három csúcs-rendezvénye van. Olimpiai, nem-olimpiai világjátékok és a 
paralimpia. Ezek a versenyek az összehasonlítható részükben megfelelő módon van-e velük törődve, 
ezt egyszer meg kell tenni, össze kell hasonlítani. A végén azt mondom, hogy első helyen vannak az 
olimpiai sportok, az olimpizmus helyesen, de elfogadhatatlan módon vannak diszpreferálva a 
fogyatékos sportok és nála már csak a nem-olimpiai sportágak vannak rosszabb helyen. 
Abban kellene egyetértésre jutnunk, hogy a Gerevich ösztöndíj egy kormányokon, sporthoz való 
hozzáállásban eltérő sportpolitikai és szakpolitikai meggyőződéseken átnyúlva egy olyan intézmény, 
ami közteher nélküli állami fizetést garantál a sportolóknak, és sportszakembernek. Ettől kezdve az a 
kérdés, hogy ezt kinek adjuk? Az nem elfogadható, hogy egy paralimpiai verseny mezőnye 
nagyságrendekkel kisebb, mint az olimpiai versenyek mezőnye, de ebben 131 ember 28 millió évente, 
s ezzel szemben, elfogadom, mert nagyon helyes logika, az is kapjon, aki majd később ér oda, kapjon, 
az ő edzője, sportorvosa is. De akkor azt mondom, hogy két olimpiászban gondolkodva, ezer ember 1 
milliárdért. Azt gondolom, ezt össze kell hasonlítani. Nem tudom, mi a megoldás, de ez rossz. 131 
ember kap 28 milliót, 900 ember kap egy milliárdot. Ne vegyünk el onnan, de itt kezelni kellene. 



5 
 

 
dr. Bartha Csaba 
A nem-olimpiai sportágakban a törvény sem ad rá lehetőséget.  
Van egy javaslatom, a sportigazgató úr és a főtitkár úr felé, ami megoldás lehet. Nem tudtam velük 
megbeszélni, ha nem is 74 millió forint lenne a vége, de nagyságrendileg nagyobb lehetne. Holnap 
reggel megbeszélem velük. Ha nem jó az ötletem akkor találunk mást, hiba volt részünkről, hogy nem 
egyeztettünk. 
 
dr. Deutsch Tamás 
Javaslom, hogy ennek fényében döntsünk úgy, hogy későbbre halasztjuk. 
 
dr. Bartha Csaba 
Annyi legyen, hogy ha az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy az előzetesen megbeszélt javaslatnak 
megfelelően úgy alakítja, hogy a sportolók kapják meg, akkor is, ha nem lesz elnökségi ülés. 
 
dr. Deutsch Tamás 
Megoldjuk levél szavazásban. 
 
dr. Deutsch Tamás távozik az ülésről. 
 
dr. Ari Lajos 
Érdekes volt hallani, és nagy értéknek tartom, mert ritkán fordul elő, hogy valaki elismeri, hogy 
hibázott. 
Ha a Gazdasági Minisztérium úgy tervezteti meg ezeket az összegeket, hogy kihalásos alapon lehet az 
életjáradékot növelni, ez nonsense és előbb utóbb értéktelenné válik. 
 
dr. Bartha Csaba 
Ez mind egy soron van, s az életjáradéknak van egy törvényi kötelezettsége, hogy az infláció által 
megnövelt, de minden évben többen lépnek be, ezért mindig hiányzik belőle. 
 
dr. Bartha Csaba távozik az ülésről. 
 
Gömöri Zsolt 
Köszöni a tájékoztatást. 
A következő napirendi pont a Judo EB beszámolója, mely kiküldésre került. Sikeres esemény volt, jó a 
visszhangja. Hozzászólás nincs, ezért elfogadásra javasolja. 
 
15/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött Judo EB beszámolóját. 
 
Gömöri Zsolt 
Erőemelő nemzetközi verseny szöveges beszámolója kiküldésre került. Ezt sajnos nagy hiánnyal zártuk, 
mert voltak extra kiadások, mint erőemelő pad, tárcsák vásárlása, IPC utaztatás. Ettől függetlenül azt 
gondolom, hogy el is terveztük. Mindazonáltal, ha az összes kiadási bevételt vesszük, a nemzetközi 
versenyek tekintetében, akkor van pozitív bevétel. Nem látom a végét az asztalitenisz versenynek, de 
várhatóan pozitívan zárjuk. A következő versenyek tervezésével fogjuk enyhíteni. Nagyon 
elgondolkodunk a jövő évi EB egyeztetése során, ha ebből a költségvetési beruházásból nem tudunk 
enyhíteni és nagyobb lesz a kockázata, akkor nem ragaszkodunk hozzá. 
 
Becsey János 
A fekve nyomásban nem úgy működik, mint például az úszásnál, hogy van a nevezési díj, s azon felül 
fizeti a szállás költséget?  



6 
 

 
Kovács Brigitta 
Az úszás eltérő dolog, a többi verseny esetében nevezési díjat fizetünk. 
Ebből a veszteségből, ha levonjuk a 2.130 ezer forintot, ami egy hosszú távú beruházás, akkor jobban 
néz ki. A doppingellenőrzés is nem várt költséget jelentett, valamint nem tudtak megfelelő számú 
európai bírót biztosítani, az is plusz költséget jelentett. Kb. 40 sportoló nem tudott vízum probléma 
miatt eljönni, ha ők is vannak, akkor nulllszaldósra ki tudtuk volna hozni. 
 
Gömöri Zsolt 
A szakmai beszámolót és a pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
16/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött Erőemelő VK szakmai és 
pénzügyi beszámolóját. 
 
Gömöri Zsolt 
Iroda működéséhez tartozik, hogy Horváth Patrícia az MPB munkatársaként, de a Hallássérültek 
Sportszövetségének a munkáját segíti. Jogász végzettséggel, sportszakmai múlttal és már több, mint 
egy hónapja dolgozik velünk. MHSSZ meg van vele elégedve, én is látom, hogy terhelhető más 
területen is. 
Ma állapodtam meg egy gyógytornásszal megbízási szerződéssel, hozzá tartozik a sportegészségügyi 
ellátás, sportinformációs rendszer nyilvántartás, gyógytornász feladatok a kiemelt sportágak mellett, 
a méréseket ő fogja majd össze.  
A klasszifikációs feladatok Éva kezében maradnak. 
Az irodai munkánál kezd kirajzolódni, hogy Kristófnak, mint gazdasági vezetőnek mi a feladata, Brigi 
kimondottan a sport gazdasági feladatokra fókuszál és Kristóf fogja össze az egészet. Vera nemzetközi 
feladatok terén az eddigi feladatai kibővítve, mint nemzetközi főtitkár. Ez a paralimpia szempontjából 
is fontos. Ferike pedig a mostani új feladatokkal a sportágfejlesztési programot, a hazai 
versenyrendszerek és a sportágakkal kapcsolatos szakmai programokat viszi. 
 
Az elnökség üléstervét kiküldtük, azzal kapcsolatos észrevétel nem érkezett. Ugyanazt a csütörtök 
délután 15 órát terveztem, de úgy fogadjuk el, hogy ez egy előzetes. Sajnos nehezen tudtuk összehozni, 
nem biztos, hogy jó a kezdés, kérem, mindenki gondolja át, mert a mostani ülés a februári eltolásával 
jött létre. Határozzuk meg előre, mindenki írja be, hogy lehetőleg ez tartható legyen. 
 
Becsey János 
Kérdésem, kérésem, mivel az úszóknál is van feladatom, hogy nem lehetne-e szerdára áttenni az ülést? 
 
Gömöri Zsolt 
Alelnök úrnak nem jó a szerda, amennyiben a többieknek megfelel a csütörtök, irányvonalként 
elfogadásra javasolja. 
 
17/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta irányvonalként az előzetesen kiküldött Elnökségi 
üléstervet. 
 
Gömöri Zsolt 
A közgyűlés időpontja május 16. péntek, az MSH földszinti tárgyalójában. Javasolt napirendi pontok:  
1. Az MPB 2013. évről szóló működési és szakmai  beszámolója, 2. Az MPB 2013. évi költségvetési 
beszámoló tárgyalása. 3. A Felügyelő Bizottság 2013. évről szóló jelentése. 4. Könyvvizsgálói jelentés 
2013 évre. 5. Az MPB 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves melléklet tárgyalása. 6. Az MPB 2014. 
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évi költségvetés tervének elfogadása. 7. Alapszabály változtatása. 8. Stratégiai döntések. 9. 
Tisztségviselő választás. (elnökségi tag) 10. Egyebek 
 

18/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az MPB Közgyűlésére május 16-án kerüljön 
sor. 
 
19/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az MPB május közgyűlésének helyszíne a 
Magyar Sport Háza földszinti tárgyalója legyen. 
 
20/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB május közgyűlésének az alábbi napirendi 
pontokat: 1. Az MPB 2013. évről szóló működési és szakmai  beszámolója, 2. Az MPB 2013. évi 
költségvetési beszámoló tárgyalása. 3. A Felügyelő Bizottság 2013. évről szóló jelentése. 4. 
Könyvvizsgálói jelentés 2013 évre. 5. Az MPB 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves melléklet 
tárgyalása. 6. Az MPB 2014. évi költségvetés tervének elfogadása. 7. Alapszabály változtatása. 8. 
Stratégiai döntések. 9. Tisztségviselő választás. (elnökségi tag) 10. Egyebek 
 
Gömöri Zsolt 
Alapszabály módosítása, melyet egy kicsit átszerkesztünk. Tagozatokban gondolkodunk, mozgás-, 
látás- és hallássérült tagozat. Alanyi jogon biztosítunk egy meghatározott létszámot.  91 tagú közgyűlés 
lenne, ha az itt vázolt módszer alapján alakul a közgyűlés összetétele. Ismerteti röviden az Alapszabály 
módosítás főbb részeit. Javasolja, hogy akik nemzetközi szinten mozognak, azok legyenek a közgyűlés 
tagjai, valamint, hogy a paralimpiai sportágak esetében legyen plusz egy mandátum, de itt lehet 
gondolkodni, hogy csak az, aki érmet hozott.  
 
dr. Égeni Attila 
Kérdésem, hogy hozzávetőleges számolást végeztetek, hogy ezzel kb. mennyi lett, illetve hány fő 
lenne? 
 
Gömöri Zsolt 
Nem végeztünk, de azt tudom mondani, hogy 70-80 közé lehetne tenni végül. 
 
dr. Égeni Attila 
Érdemes elgondolkodni, hogy a paralimpiai sportágak kapnának plusz egyet, ami volt eddig is.  
 
Gömöri Zsolt 
Igen, s ezt lehet tovább finomítani, hogy csak az, aki érmes.  
 
Becsey János 
Hogyan tudjuk ellenőrizni? 
 
Gömöri Zsolt 
Úgy, hogy versenyzési engedélyt kell kiállítani, amit a sportszövetség állít ki.  
Javasolja, hogy irányelvként ezt fogadja el az Elnökség. 
 
21/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta irányelvként a módosított Alapszabályt. 
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Gömöri Zsolt 
Szakbizottságok létrehozása. Kovács Tamással kapcsolatban mentek az egyeztetések, nem jutottunk 
előbbre, így ötletként merült fel, hogy hozzunk létre bizottságot, amely által meg tudjuk oldani, hogy 
a szakmai programokat a bizottsággal leegyeztetve, úgy gondoltam, hogy egy híd szerepet tudna 
betölteni Magyar Vívó Szövetség felé. 
Volt változás, mert Kulcsár Krisztiánt kértük fel ennek a bizottságnak az elnökévé, aki azonban a 
Nemzetközi Vívó Szövetség sportigazgatója lesz, ezért összeférhetetlen, így jelen pillanatban nem 
tudok vezetőre javaslatot tenni, de kérem, hogy fogadja el az előterjesztett nevekkel az Elnökség, azzal, 
hogy a vezetőt később fogjuk felkérni, s amíg nincs meg, én látom el ezt a feladatot, vagy koordinálom. 
 
22/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Kerekesszékes Vívó Szakbizottság tagságára 
felkérést kapjon László Dezső, Nagy József, Tamás Henriette, Serra Solt, Feczer Viktor, Pákey Béla. A 
bizottság vezetőjére később lesz javaslat, s addig a vezetői feladatokat az MPB elnöke látja el. 
 
Becsey János 
Ez a bizottság fogja segíteni Kovács Tamás munkáját? 
 
Gömöri Zsolt 
Kovács Tamás a szakmai vezető, a bizottság pedig a szakmai vezető felé egy szakmai kontroll. 
Erőemelő Szakbizottság. Ez is egy integrált sportág, az Erőemelő Szövetséggel karöltve Bizottsági 
vezetőnek javaslom Zachár Attilát, tagoknak pedig Faragó Péter, Szabó Ozor János, Aradszki Zita és 
Majer Éva. 
 
23/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az Erőemelő Szakbizottság vezető tisztségére 
Zachár Attila, tagjainak pedig Faragó Péter, Szabó Ozor János, Aradszki Zita és Majer Éva kapjanak 
felkérést. 
 
Gömöri Zsolt 
A Bocsa Szakbizottság vezetőjének javasolja Szappanos Zoltánt, tagoknak pedig Lénárt Györgyöt és 
Tóth Ildikót. 
 
24/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, a Bocsa Szakbizottság vezető tisztségére 
Szappanos Zoltán, tagjainak pedig Lénárt György és Tóth Ildikó kapjanak felkérést. 
 
Gömöri Zsolt 
Média Bizottság kapcsán tájékoztatom az Elnökséget, hogy tegnapelőtt tárgyaltam Riskó Gézával, s a 
bizottságot azért szeretném létrehozni, hogy a kommunikációt tudjuk erősíteni, illetve a riói 
közvetítéseknek megágyazni. A bizottság vezetőjének Bernau Pétert javaslom, tagoknak pedig Szőke 
Viktóriát, Fejér Balázst, Mihályi Andrást, valamint az internetes felülettel kapcsolatban Bányász 
Árpádot. 
 
25/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Média Bizottság vezetői tisztségére Bernau 
Péter, tagjainak pedig Szőke Viktória, Fejér Balázs, Mihályi András, valamint Bányász Árpád kapjon 
felkérést. 
 
Gömöri Zsolt 
Képzés, oktatásért Felelős Szakbizottság vezetőjének Wisinger Jánost javaslom, aki a bizottság 
összetételére tenne majd javaslatot. 
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26/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Képzés, Oktatásért Felelős Szakbizottság 
vezetői tisztségére Wisinger János kapjon felkérést azzal, hogy a bizottság tagjaira ő tegyen 
javaslatot. 
 
Gömöri Zsolt 
2014. évi költségvetési terv kiküldésre került, de röviden ismerteti a kiadási oldal főbb számait, néhány 
esetben megjegyzést fűz hozzá.  
A bevételi oldalt is ismerteti tételesen. Idén is kapunk 50 millió forintot, amit nagyon köszönünk a 
Miniszter Úrnak. A műhelytámogatásra pedig 30 milliós bevétellel tudunk számolni. Saját bevételnél 
15 millió szponzori pénz, tagdíjból 2 millió feletti összeg. 
A sportági lebontásban úgy alakul, hogy 10 millió felett vannak azok a sportágak, amelyek érmet hoztak 
Londonban.  
Boccia nagyon drága, nem része a sportágfejlesztésnek, azért kaptak többet. Evezésben szeretnék a 
sportággal egyeztetni, gond, hogy nemzetközi versenyre egyéb igények 4 millió forint, amit soknak 
tartok. Amit jelenleg nem tudok hova tenni, hogy sportágfejlesztésben a sportág jóval kevesebbel 
tervezett. Judo 6,5 millió és éremszállító, ehhez képest az evezést még egyeztetni kell. Kajak-kenu 
önállóan, jól szervezik az életüket. Lövészetnél az a probléma, hogy a szövetség a sportágfejlesztésre 
4 millió forintot írt, a lőszer és az eszközigény több ennél. Teniszben sokkal nagyobb létszám van, mint 
amit eddig láttunk, ezért fontos, hogy több támogatással tudjunk előrébb lépni. Triatlon, mint 
felzárkózó programban résztvevő messze alulmarad az eredménye a kajak-kenutól és ugyanabban a 
kategóriában van. Tavaly nem született jó eredmény. Úszás esetében a sportágfejlesztésből is 
ugyanannyit kap, így 60 millió összesen, s ezzel új pályára állítható. A vívás 17 millió forint. 
Magyarázatra szorul a pirossal jelölt 1 millió forint. Van egy olyan irányelvünk, hogy aki 
sportágfejlesztési pénzt kap, az hazai versenyre nem kaphat. Ez inkább egy műhelytámogatási rendszer 
lehet, mert a Vívó Szövetség nem támogatja a hazai versenyrendszert. Ugyanakkor elindult egy jó 
szakmai program, Debrecenben az első válogatón legalább 10 új arc, szükséges a melléállás.  
Hallássérülteknél a sportágfejlesztésben is van pénz. A curling fejlesztése indokolt. 9 millió forint 
sportágfejlesztéssel tudnánk beletenni az újonnan működő tagszervezeteket. A kosárlabda elindította 
a magyar bajnoki rendszerét és a Kosárlabda Szövetség TAO pénzzel támogatja. Mi nemzetközi 
versenyek és a műhelyek támogatását tudjuk megerősíteni. Ez a kerekesszékesek alapsportága. 
Lovaglásnál és a táncnál is alaptámogatás jelenne meg.  
 
Becsey János 
A lovaglásban hány sportoló jelenik meg? Vagy ez kimondottan a terápiás lovaglás? 
 
Gömöri Zsolt 
A Lovas Szövetség elindít egy programot, ahhoz, hogy el tudjanak indulni, kell adni egy alaptámogatást. 
Később látjuk, most a sportág felzárkóztatásaként jelenik meg. 
 
Becsey János 
Mi a helyzet a vitorlás sporttal? 
 
Gömöri Zsolt 
Pegán Zoltán írt egy levelet, hogy befejezte. Ha a Vitorlás Szövetség meg tudna valamit mozdítani, 
akkor a 7,4 millió a sportág felzárkóztatása. A fő fejezeti soron is 9 millió forinttal van egy olyan tartalék, 
ahol még a sínek is van betervezve, ha le tud tenni olyan fejlesztési programot, akkor át tudunk 
csoportosítani. 
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dr. Kokas Péter 
Sportegészségügyi tételhez, nem látom a kerettagok egy irányba történő rendszeres szűrését. Küldtem 
korábban, van a Kútvölgyiben egy rendszeres szűrés, egy tartalommal, hogy hogyan lehetne a 
rendszeres szűréseket megoldani az összes kerettagnak, ami minimum háromszori megjelenést 
jelentene egy évben. Plusz a teljesítmény labor, ami még mindig nem úgy működik, ahogy kell, és még 
mindig nem látom a táplálkozás részét sem, tehát nem a táplálék kiegészítőket, hanem karbantartása 
azoknak, akik a keretben vannak. Ez feltételez egy állandó olyan csoportot, vagy személyt, van nekünk 
egy táplálkozástudományos tagja az Orvosi bizottságnak, ami nyilvánvaló, hogy egyedül nem tudja 
csinálni. Rendszeresen találkozik a versenyzőkkel, rendszeresen megbeszéli velük az étkezést, de ennek 
vannak költség vonzatai, ami akkor derül ki, ha ez végig ment mindenkin. Az egész csoport, ez az egész 
kérdés, a rendszeres szűrés, a teljesítmény, és a táplálkozástudomány és a pszichológiai részt még nem 
látom teljesen. Ez fontos elem, ami az egész eredményesség alapját képezi, s itt még nem érzek 
jelentős előrelépést. 
 
Gömöri Zsolt 
Akkor mondom, hogy ennek a 10 millió forintnak az alábontását, hogy tervezzük. Kb. 2-2,4 millió forint 
bér jellegű kifizetésekre, 3 millió eszközvásárlás. Ebből több, mint 2 millió forintért vettünk most 
polármérőt, fehérjemérőt, stb. Ebben kb. 3 millió forintig megyünk el. 
Másik 3 millió forint a mérések, Tóth Miklósékkal a TF-en, Szabó Tamásékkal. Itt lényeges kibontakozás 
van, mert ha Tamásékkal is kötünk szerződést, azért nekünk fizetni kell. A Siemenssel olyan 
együttműködést kötünk, hogy támogat bennünket Szabó Tamásékon  keresztül eszközzel, ebből 
tudunk költséget megtakarítani. A maradék 1,5 milliós keretet az utazási költség edzőtáborokra, 
versenyekhez való egészségügyi személyzet utazási költsége. Eddig ilyen nem volt, ezért fontos, hogy 
Móni beáll a sorba, elkezdi koordinálni, hogy melyik sportág mikor hova megy mérni. A táplálék 
kiegészítőkbe központilag nem nyúlunk bele. A pszichológus, amikor az olimpiai mozgalomban 110-
160 ezer forintot fizetnek, akkor próbálunk egyeztetni, hogy legyen benne az a 10-20 sportoló, legalább 
a budapestieket fogadják. Lénárt Ágotának egész csapata van és szerintem ő erre nyitott is. 
 
dr. Kokas Péter 
Itt egyik probléma a keretek széttagoltsága. A vidékieknek hátrányuk van, vagy ott is esetenként és 
helyenként kellene biztosítani. A teljesítménymérésnél az a baj, hogy mindegyik labor másként mér. 
Talán a Szabó Tamásnál és a Tóth Miklósnál jól mérnek. Jó lenne egy labor, s akkor oda megy mindenki, 
ahol egy elv szerint mérnek, de itt még nem tartunk.  
 
Gömöri Zsolt 
Költségvetéssel kapcsolatos további kérdés híján, a fő sorokat, ill. a szövetségek szerinti költségvetési 
irányt elfogadásra javasolja. 
 
27/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött költségvetési terv fő sorait, 
illetve a szövetségek szerinti költségvetést irányvonalként. 
 
Gömöri Zsolt 
Hazai rendezésű nemzetközi versenyek kiküldésre kerültek. Kérdés hiányában elfogadásra javasolja. 
 
28/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött hazai rendezésű nemzetközi 
versenyeket. 
 
Gömöri Zsolt 
A következő a Számviteli Politika Szabályzat módosítása, mely kiküldésre került. Röviden ismerteti a 
változtatást, majd kérdés hiányában elfogadásra javasolja. 
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29/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött Számviteli Politika 
Szabályzat javasolt módosításait. 
 
Gömöri Zsolt 
A Pénzkezelési Szabályzat szintén kiküldésre került és elfogadásra javasolja. 
 
30/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött Pénzkezelési Szabályzat 
javasolt módosításait. 
 
Gömöri Zsolt 
Sportolói szerződés kiküldésre került. Elfogadásra javasolja. 
 
31/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött sportolói szerződést. 
 
Gömöri Zsolt 
Reménységek pályázat kiírása a tavalyi alapján annyi eltéréssel, hogy az összeg 1,5 millió forint. 
 
32/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Reménységek pályázat a tavalyinak 
megfelelően, 1,5 millió forint összegben kiírásra kerüljön. 
 
Gömöri Zsolt 
Műhelytámogatással kapcsolatos anyag is kiküldésre került. 30 millió forintot kaptunk. A Minisztérium 
már szerződés előkészítésre kérte be az anyagot, ez a költségvetésünkben is szerepel. A 
műhelytámogatásoknál eredményességi vonalon nem pályázat útján lenne felosztva, hanem az 
eredményességi alapján lesz egy rangsor összeállítva, s aszerint fogja az Elnökség eldönteni az 
eredményességi 15 millió forintot. A másik pályázati úton, s annak, illetve mindkettőnek feltétele, hogy 
egy regisztrációs rendszerben részt vegyenek. Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy rövid időn belül 
egy online regisztrációs rendszert hozzunk létre. Egyrészt a sportolók tudjanak regisztrálni, valamint az 
regisztrációs rendszerben résztvevő egyesületek kapnak egy kódszámot, amit fel kell tüntetni a 
pályázatban. Tehát a 30 millió úgy lenne felosztva, hogy 15 az eredményességi, 15 pedig, akik a 
fogyatékos sport területén működő egyesületek működését segítik. Tavaly erre 8 millió forint állt 
rendelkezésre, tehát ez egy jelentős előrelépés. A kiemelt állami támogatásban részesülő 
egyesületeket kivesszük a rendszerből, mert ők jelentős állami támogatást kapnak. 
 
Becsey János 
Fradi esetében az a labdarúgásé, abból egy fillért nem lát egyetlenegy sportág sem.  
 
Gömöri Zsolt 
A Fradi a focira kapja. És van olyan paralimpikonunk, aki FTC-s? 
 
Becsey János 
4 sportoló és 2 guide van. 
 
Gömöri Zsolt 
Ez kezelhető dolog. Ezen túl, hogy melyik egyesület mire kap állami támogatást, jogos kérdés, egyrészt 
kaptak egy adósságkezelést, ezen kívül több száz millióról beszélünk. Úgy gondolom, lesz lehetőségük 
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átcsoportosítani, s nem fog nekik hiányozni az általunk nyújtható támogatás. A műhelytámogatás 
irányelveit elfogadásra javasolja. 
 
33/20140320/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a műhelytámogatási pályázat irányelveit. 
 
Gömöri Zsolt 
Egyéb napirendi pontok. Sochiba kiutaztunk Verával. Egynapos tárgyalás keretében, fontos volt, hogy 
személyesen mondhattuk el, hogy az Elnökség miért döntött úgy, hogy nem élünk a szabadkártyával. 
Elfogadták az indokainkat és egyetértettek azzal, hogy egy-egy ilyen részvétel, ha feléljük a jövőnket, 
akkor sokkal többet ártunk. Az IPC részéről várják a sportágfejlesztési programunkat a téli sportágak 
terén és ebben támogatnak bennünket elsősorban szakmai, de akár azon túlmenő támogatás is, mert 
fontosnak tartják a téli sportágak fejlődését. 
Beszéltünk egy riói együttműködésről. Felvesszük a kapcsolatot a Brazil Követséggel, valamint a Riói 
Paralimpiai Bizottsággal. Fontos ezért, hogy olyan edzőtáborokat tudjunk beiktatni, ami a 
sportolóinknak a meleg égövi részvételt tudja biztosítani. A nemzetközi versenyek jól működnek, 
próbálunk egy csereprogramot kialakítani több sportágban (vívó, asztalitenisz, judo).  
Az, hogy nem éltünk a szabadkártával, van egy protokollja, ugyanis büntetést szabnak ki érte. Ez lehet 
pénzbüntetés, vagy szabadkártya megvonás, ezért is fontos volt a személyes egyeztetés. A 
szabadkártya megvonás nem valószínű, mert egy másik sportágat nem lehet büntetni. Véleményem 
szerint a pénzbírság sem sújt bennünket, mert elfogadták a szakmai érveinket. 
A másik, amiről beszéltünk, hogy az IBSA működésében van némi kommunikációs zavar. Itt van a Brigi, 
a Bíró Norbi és már tudjuk, hogy Rióba Tardos János van felkérve a verseny lebonyolításában, tehát a 
látássérült judóban meghatározó erőt képviselünk, ezért jó lenne egy regionális irodát létrehozni. IPC 
vezetősége ezt jó néven venné. Van benne feladatunk. Egy kihelyezett iroda MPB irodán belül, nem 
jelent jelentős többletfeladatot, mint amennyi hozadéka van. Örömteli hír, hogy kint megkerestek 
minket, hogy az Európai Unió részéről van egy dopping és a sportegészségügyi program. Ebben részt 
vesz az IPC, s 4-5 nemzettel szeretné ezt az új programot összeállítani és elindítani, s ebbe bennünket 
is terveztek. Nagy örömmel vettük a felkérést. 
A Vívó EB-vel kapcsolatban egy állásfoglalás kellene, hogy a Vívó EB-re főbírók közé jelölnénk Tamás 
Henit, kimondott kérés érkezett ez irányban, s javaslom, hogy mellette még két bírót megjelölünk. 
Kérem az Elnökség támogatását, hogy Henit DT-ként és egy férfi és egy női bírót, így hármat fogunk 
utaztatni.  
A Minisztériumi külön keretről a költségvetésnél tettem említést, hogy Miniszter Úr a saját kerete 
terhére ad 50 millió forintot. Ezt a költségvetésbe beépítettük, meghatározott szakmai feladatokra 
fordítjuk. 
FMSZ elszámolásával kapcsolatban vannak problémák. 
 
Kovács Kristóf 
2,4 millió forint hiányzik az elszámolásból, egy hónappal ezelőtt küldtünk felszólító levelet. Hodunov 
Edvárd elméletileg csinálja, ma volt nálunk, jövő hétre ígérte, remélhetőleg meglesz. 
 
Gömöri Zsolt 
A hiány abból adódik, hogy az elszámolásba beletették az irodabérleti számlát, amit nem tudunk 
befogadni. 
 
Kovács Kristóf 
A határidő a jövő héten jár le. Az MHSSz részéről Kovács Zoltán ma lehozott három elszámolást, de 
még nem tudtam megnézni. Ott 4,6 millió forint hiányzott. Számlák voltak, de nem biztos, hogy 
mindegyik ki van fizetve, ez akkor derül ki, ha megnézem az elszámolását. 
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Gömöri Zsolt 
Tegnapelőtt Gódor Lászlótól kaptunk levelet, amelyben kérte, hogy vannak kifizetetlen számlák, s a 
szövetségnek ígértük, amit tudunk teljesíteni, hogy van 2,8 millió forint, s annak a terhére legyen 
kifizetve. Addig, amíg nincs befogadott elszámolás, nem kaphat plusz forrást. De a 2,8 millióból már 
kifizettünk kb. 2 millió forintot, amelyet a szövetség feladataiból közvetlenül fizettünk ki, de nem 
tudunk többet adni, amíg nincs elfogadott elszámolás. 
 
dr. Ari Lajos 
Meddig lehet ezt halasztani? Mi van akkor, ha nem tud elszámolni. 
 
Gömöri Zsolt 
Ha nem tud elszámolni, akkor egy szerződésmódosítást kell kötni. Év elején már kértük, de akkor a 
MOB nemet mondott, most belátja a MOB is ennek szükségességét, s utána MPB költségvetésében 
felhasznált kiadásokkal ezt rendezi. 
Március 5-én volt egy MOB ellenőrzés, ahol kimondottan a mi elszámolásunkat ellenőrizték, néhány 
hiánypótlás kivételével megállapították, hogy mi jól jártunk el, és kiemelték, hogy FMSZ esetében 
jogosan jártunk el a visszatartással. 
Volkswagen Óbuda támogatása és a K&H lízingelt VW Passat szerződése lejárt, most kaptunk egy új 
lehetőséget. Ugyanígy megvan az ajánlat 30% kedvezménnyel, sőt Óbuda részéről olyan ajánlatot 
kaptunk, hogy flottában gondolkodhatunk, a Passat mellé ajánlottak két Polót, amit kedvező feltétellel 
a K&H-n keresztül lízingelni vagy bérelni tudunk. Ugyan akkor a Széchenyi Lízing viszont Suzukikra tett 
ajánlatot a fogyatékkal élők részére. A cél az, hogy elindítva a kapcsolatot, először két jármű 
későbbiekben egy 10-12 fős flottát adnának a sportolóknak. A Széchenyi Lízinggel elsősorban a 
sportolóknak szánt gépkocsi parkot lehetne jövőre megalapozni.  
 
Szabó Kristóf 
Mint reklámfelületet szeretnének bennünket használni. A paralimpia évében, illetve előtte egy évvel 
biztosítanak, megegyezés szerint 10-11 flottás autót a paralimpia részére, valamint az átalakításban is 
segítséget tudnak nyújtani. A holnapi megbeszélésen dől el még több részlet. 
 
Gömöri Zsolt 
Ha egyetértetek vele, az egyik, hogy a VW Óbudával az adminisztratív munkát szeretnénk segíteni, így 
lehet a VW Óbuda támogatója az irodának a Széchenyi Lízinggel pedig a sportolói kocsi állományt 
indítanánk el. 
 
dr. Égeni Attila 
A költségvetésbe ez hogyan fér bele? 
 
Gömöri Zsolt 
Számolunk még és az utazási költségtérítésnél a buszbérlet kifizetésének tervezve vannak kiadások, 
ezek megszüntetésével tudunk átcsoportosítani. A munkába járást tudjuk segíteni, valamint az egri és 
vidéki versenyek egyre több utazási feladattal járnak. Várjuk a K&H ajánlatát. Van-e bármi más kérdés? 
 
Becsey János 
EB-vel kapcsolatban elhangzott a forgatócsoport, viszont nem vásároltuk meg a jogot. EB ugyanúgy 
Eindhovenben lesz, mint a VB, ott a fiú kezembe adott egy kamerát. Meg kellene nézni az IPC 
honlapján, hogy mennyibe kerül, hogy ott forgathasson a csoport. Ha kifizeti MTV, akkor van értelme, 
hogy odamenjen a forgatócsoport, egyébként nem. 
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dr. Ari Lajos 
Tájékoztatást ad a Roche-tól vásárolt eszközökről. Ezek négy tejsavmérő, két komplett vizeletvizsgáló, 
tesztcsíkokkal, egyéb hozzá szükséges dolgokkal. A Roche kiképzi a doktort és a gyógytornász kislányt, 
egy szett az úszókhoz kerülne, egy pedig MPB-nél marad és küldi oda, ahol komoly edzőtáborozás van.  
A másik, hogy a Polar cégnek van olyan pulzusmérője, amelyet úszás közben is lehet használni, ebből 
6 db van. Folyik a tárgyalás a Siemenssel egy háromoldalú megállapodás vonatkozásában. 
 
dr. Kokas Péter 
Ez azért lenne fontos, mert a paralimpiai mozgalmon belül nincsenek alapadatok. Ezeknek a 
sportolóknak kellene feltétlenül olyan teljesítménymérési alapadat, amire rá lehetne építeni később. 
 
Gömöri Zsolt 
OORI-val kötünk egy együttműködési megállapodást 24-én, melyben rendezzük a sorsát a rögbinek és 
az ülőröplabdának. Kifizetjük a terembérleti költségüket, valamint egyéb sport programokat, napokat 
tudunk szervezni. Ezért 1 millió forintot fizetünk ki támogatásként. Ezen kívül a fotó vándorkiállításnak 
is helyet adnak fél évre. 
A másik az asztalitenisz versenyen a várakozásnál jobban szerepeltek a sportolók. Volt egy kellemetlen 
közjáték, a rendezéshez nem volt felnőve a DT, ebből tanulnunk kell.  
A sí sportág fejlesztése ügyében is lépni kell. 
 
További téma hiányában az ülést bezárom. 
 
 

kmf. 
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