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MPB KÖZGYŰLÉS 

2021. november 25. 
 

 
2. napirendi pont: Az MPB Alapszabályának módosítása 
 

 

  ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
 
A Magyar Paralimpiai Bizottság hatályban lévő Alapszabálya 11. § 2) pontja alapján, az MPB 
megismételt Közgyűlését a határozatképtelenség megállapítást követően legalább három nap 
utáni időpontra lehet összehívni. A szabályozást javasolnom legalább harminc (30) perc időtartam 
időtartamra módosítani. A teljes, szövegszerű javaslatot az 1. számú határozati javaslat 
tartalmazza. 
 
Stilisztikai javítást javaslok az Alapszabály 22. § 2) pontjában, melynek szövegszerű javaslatát a 2. 
számú határozati javaslat tartalmazza. 
 
Az MPB Alapszabályának 6. § 2) pontja szerint, az új tagok felvételéről az MPB elnöksége jogosult 
dönteni azzal, hogy az MPB tagjainak névsorát a közgyűlés köteles megerősíteni. A legutóbbi 
Közgyűlés óta egy új tagszervezet, a Magyar Teqball Szövetség felvételéről döntött az MPB 
elnöksége, az MPB taglétszáma ezzel 41 tagszervezetre bővült. A teljes tagszervezeti listát az 
előterjesztés mellékleteként megküldjük. 
 
Az Alapszabály módosítása a Közgyűlés hatásköre, ezért kérem az előterjesztés megvitatását és a 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Budapest, 2021. november 15. 
 
 
 Szabó László 
 elnök sk. 
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1. számú határozati javaslat: 

xx/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése az MPB Alapszabálya 11. § 2) pontjának módosítását 
az alábbiak szerint elfogadja: 
„11§ 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 legalább harminc (30) perc időtartam három nap (Ptk. 3:76. § (3)) 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.” 

(0igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 
2. számú határozati javaslat: 

xx/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése az MPB Alapszabálya 22. § 2) a) pontjának módosítását 
az alábbiak szerint elfogadja: 
22. § 2) Az MPB alelnöke: 
a) az elnök megbízása alapján, illetve annak tartós – 30 napot meghaladó - távolléte esetén 
helyettesíti az elnököt, képviseleti jogot azonban az elnökség által előzetesen kijelölt másik 
elnökségi taggal a Ptk. 3:30. §-a szerint együttesen látja el, amely képviseleti jogba a valamint 
bankszámla feletti rendelkezési, utalványozási jog is beletartozik szintén egy elnökségi taggal 
együttesen látja el. 
(0igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

3. számú határozati javaslat: 

xx/2021. (11.25.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése a Magyar Paralimpiai Bizottság tagszervezeteit, MPB Alapszabályának 6. § 2) 
pontja alapján, a melléklet szerint megerősíti. 
(0 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 


