
 

 

Magyar Paralimpiai Bizottság Köztestület Felügyelő Bizottságának jelentése a  
Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése részére 

 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Köztestület (a továbbiakban: MPB) Felügyelő Bizottsága a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény 46/D.§ (3) bekezdésében, valamint az MPB Alapszabályának 
24.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a 2022. május 6. napján tartott ülésén az 
alábbi határozatokat hozta: 
 
A Felügyelő Bizottság áttekintette az MPB 2021. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolót.  A Felügyelő Bizottság a 5/2021.(05. 06.) számú határozatával elfogadta az 
MPB 2021. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Az MPB Felügyelő Bizottsága a fentiek alapján az MPB 2021. évi elnökségi és szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolójának előterjesztett tartalommal történő elfogadását 
javasolja az MPB közgyűlése számára. 
 
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az MPB 2021. évi éves beszámolóját és közhasznúsági 
mellékletét. A vizsgálat alapján a Felügyelő Bizottság a 7/2022.(05.12.) számú határozatával 
megállapította, hogy az MPB 2021. évi éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 
összeállítása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, és a számviteli törvény szerinti egyes 
egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 479/2016. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján történt. Az 
MPB éves beszámolója szerinti tárgyévi mérlegfőösszeg 417 503eFt, alaptevékenységből 
származó 39 417eFt, vállalkozási tevékenységből származó 225eFt eredménnyel és 39 642eFt 
összesített tárgyévi eredménnyel fogadta el. 
 
Az MPB Felügyelő Bizottsága a fentiek alapján az MPB 2021 évi éves beszámolójának és 
közhasznúsági mellékletének előterjesztett tartalommal történő elfogadását javasolja az MPB 
közgyűlése számára. 
 
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az MPB 2022. évi költségvetési tervét. A Felügyelő 
Bizottság a 6/2022.(05. 06.) számú határozatával elfogadta az MBP 2022. évi költségvetési 
tervét. Az MPB 2022. évi költségvetési terv szerint a kiadás: 477 255 000 Ft, a bevétel: 
477 310 000 Ft, egyenleg: 55 000-Ft 
 
Az MPB Felügyelő Bizottsága a fentiek alapján az MPB 2022. évi költségvetési tervének az 
előterjesztett tartalommal történő elfogadását javasolja az MPB közgyűlése számára. 
 
Budapest, 2022. május 12. 
 
 dr. Gudra Tamás sk. 
 az MPB Felügyelő Bizottság elnöke 
 
 


