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Az elnökség működése 

Az elnökség előre meghatározott éves ülésrend alapján kezdte meg munkáját 2021-ben. Az 
ülésekről hangfelvétel és jegyzőkönyv készült, melyeket az MPB Iroda a honlapon az közzétette. 
 
2021. évben az elnökség négy alkalommal ülésezett, valamint további 16 alkalommal hozott 
döntést elektronikus szavazással. 2021-ben az MPB három közgyűlést szervezett. A koronavírus 
járványra való tekintettel az elnökség kizárólag zoom-meeting keretében ülésezett, valamint a 
májusi közgyűlés is a digitális térben zajlott. 
 
Az MPB elnöksége összesen 67, a közgyűlés 50 határozatot hozott, melyeket szabály szerint az 
MPB Iroda a határozatok tárában (lsd. melléklet) rögzített és az ülések emlékeztetőjével együtt a 
honlapján közzétett. 
 
Az MPB elnöksége a 2021. elnökségi ülésein és elektronikus szavazásai alkalmával az alábbi 
témakörökben hozott döntést: 
 

- a Paralimpiai Játékokon való részvétellel kapcsolatos döntések; 
- a fogyatékosok sportjával kapcsolatos állami költségvetési tételek felosztása; 
- az MPB működésével kapcsolatos belső szabályzatok elfogadása és módosítása; 
- a közgyűlések előkészítése és összehívása; 
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- az elnökség munkatervének elfogadása; 
- a bizottságok működésével kapcsolatos döntések; 
- a tagdíj megállapítása; 
- a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése; 
- a közgyűlés által elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodás végrehajtása; 
- kitüntetések és elismerések adományozásának kezdeményezése, illetve ezek 

adományozása; 
- a paralimpiai sportágak szakágvezetőinek/vezetőedzőinek kinevezése,  
- a tagfelvételi kérelmek elbírálása; 
- állami és eredményességi jutalmazással kapcsolatos döntések a speciális világjátékokon és 

világversenyeken elért eredmények kapcsán. 
 
 

Az MPB Iroda működése 

A Magyar Paralimpiai Bizottság Irodája 2021-ben 11 állandó és egy megbízási szerződéses 
jogviszonnyal (sportegészségügy) rendelkező munkatárssal látta el feladatát.  
 
Az MPB szerződéses jogviszonyban álló könyvelővel, könyvvizsgálóval és jogásszal dolgozik.  
 
MPB Irodai működésének alapjait az MPB Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, 
melyben az MPB-ben az alábbi vezetői munkaköröket rögzítettük: 
 
Elnök 
Főtitkár 
Sportigazgató 
Nemzetközi Igazgató 
Gazdasági Igazgató 
Kommunikációs Igazgató 
 

Az MPB Iroda feladatai 2021-ben: 

- fogyatékosok sportjának támogatási irányelvére vonatkozó javaslat előkészítése; 
- a sportpolitikáért felelős miniszter részére a fogyatékosok sportjával kapcsolatos 

kormányzati intézkedések, szabályozási koncepciók módosításához szükséges javaslatok 
előkészítése; 

- a fogyatékosok sportja stratégiai fejlesztési céljainak és irányelvnek előkészítése;  
- a fogyatékosok sportját érintő integráció elősegítése; 
- az állami támogatás felosztás előkészítése, kezelése, adminisztrációs és szakmai feladatok 

ellátása; 
- a nemzetközi versenyeztetés közvetlen megszervezése 14 sportágban; 
- központi felkészülések, edzőtáborok megszervezése; 
- sportfelszerelések, eszközök, beszerzése, nyilvántartása, szétosztása;  
- Paralimpiai részvétellel kapcsolatos szervezési munkák (kvalifikáció, nevezés, 

szállásfoglalás, utazás, felszerelés, ruházat, csapatgyűlések, csapatirodai feladatok); 
- az MPB Sportegészségügyi programjának lebonyolítása; 
- az MPB Mobilitás Programjának lebonyolítása; 
- egészségügyi vizsgálatok, ellátások, szervezése; 
- klasszifikációs vizsgálatok szervezése; 
- doppingellenes tevékenység szervezése; 
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- nemzetközi tagságokkal kapcsolatos feladatok ellátás; 
- hazai tagszervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása; 
- kommunikációs és marketing feladatok ellátása; 
- sportszakmai beszámolók összegzése, készítése, adminisztrációs feladatok, 
- MPB Iroda működésével kapcsolatos feladatok; 
- elnökségi ülések, közgyűlések szervezése, előkészítése, döntések végrehajtása; 
- stratégiai döntések előkészítése, szakmai egyeztetések szervezése; 
- kapcsolattartás az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával, a MOB-bal és a sportirányítás 

egyéb szereplőivel; 
- kapcsolattatás az MPB támogatóival, szponzoraival; 
- adatszolgáltatások elkészítése; 
- Gerevich Aladár-sportösztöndíjjal kapcsolatos döntések előkészítése; 
- a Halassy Olivér Programmal kapcsolatos feladatok ellátása; 
- állami jutalmazással kapcsolatos döntések előkészítése; 
- sportdiplomáciai feladatok ellátása; 
- Duál karrier program fejlesztése; 
- előadások szervezése és megtartása. 
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Tagszervezetek, hazai kapcsolatok, hazai feladatok: 

Az MPB tagszervezeteinek száma 2021. év elején 40 volt, 2021. június 25-től 41. 

A legaktívabb hazai sportszakmai kapcsolatot tagszervezeteinken kívül a Magyar Olimpiai 
Bizottsággal és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságával 
tartottuk. 

MAGYAR PARASPORT NAPJA 2021. február 22. 

LÉLEKMOZGATÓ óvodai, iskolai program 

 

A Magyar Országgyűlés döntése alapján 
2018 óta, 2021-ben negyedik alkalommal 
ünnepelhettük meg a Magyar Parasport 
Napját február 22-én. 
 
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és 
a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- 
és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) 
a parasportok és a parasportolók 
megünneplésére, együttműködésre, 
megemlékezésre hívta az ország összes 
köznevelési intézményét és 
önkormányzatát LÉLEKMOZGATÓ 
programjával. A FODISZ által koordinált 
Lélekmozgató program és pályázatai ismét 
nagy sikert arattak országosan. 
 
A pandémia, a járványügyi intézkedések változtatásra, rugalmasságra kényszerítettek minket, így 
idén számos digitális segédanyaggal segítettük az oktatási intézményeket. Nagy öröm, hogy a 
nehezített körülmények ellenére, idén több intézmény csatlakozott Lélekmozgató 
felhívásunkhoz, mint az előző években, így 2021. február 22-én, hétfőn, több, mint 600 (!), 
összesen 624 oktatási intézmény (488 iskola és 136 óvoda) foglalkozott a parasportok, a 
parasportolók, a fogyatékossággal élők témájával szemléletformáló elméleti, illetve – ahol 
lehetséges volt – gyakorlati sportfoglalkozások keretében. 
 
Idén is megszólítottuk az ország összes települését, városvezetését, arra kérve őket, lehetőségeik 
szerint emlékezzenek meg kerületi, települési szinten is a Magyar Parasport Napjáról. 
Együttműködésre biztattuk a köznevelési intézményeket és az önkormányzatokat, ahol csak 
lehetséges, dolgozzanak össze és valósítsanak meg közösen Lélekmozgató programot, 
természetesen betartva a járványügyi előírásokat. 
 
Az önkormányzatok bevonása terén is egyre nagyobb elérést mutat a Lélekmozgató program, 
a település szinten megvalósult események mellett, egyre több újságcikk, médiamegjelenés 
szól a Magyar Parasport Napjáról, a magyar parasportolókról, fogyatékossággal élőkről, helyi, 
városi, önkormányzati szinten, ami azért is kiemelten fontos, hiszen az ügy nem csak a fiatalokat, 
a diákokat, a pedagógusokat, hanem a teljes lakosságot érintő fontos téma. 
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A Magyar Parasport Napjával kiemelten foglalkozó egyik város Győr volt. Győr Megyei Jogú Városa 
a kezdetektől szívén viselte a Lélekmozgató programot és évről évre igyekeztek szélesíteni 
az érzékenyítésbe bevontak körét, hiszen a város számára fontos a megváltozott képességű 
embertársaink iránt tanúsított társadalmi szerepvállalás, melynek kiemelt eseménye volt az 
immáron 4. alkalommal megrendezett Magyar Parasport Napja, és a hozzá kapcsolódó 
programok. Győr példaértékű módon készült február 22-re, bevonva az óvodákat, az általános 
iskolákat, középiskolákat, speciális köznevelési intézményeket és a Széchenyi Egyetemet is. Az 
önkormányzat épületében érzékenyítő sportos játékokat rendeztek a dolgozóknak, az 
egyetemistákat online sportkihívásokkal aktivizálták, a speciális intézményekben integrált 
kosárlabda és judo foglalkozásokat tartottak, az iskolai program zászlóshajója pedig a Radnóti 
Miklós Általános Iskola volt, ahová Szvitacs Alexa és Pátkás Tamás paraúszó is ellátogatott. 
 
2021-ben sokkal több új segédanyaggal, videóanyaggal is készültünk, hogy még inkább segíthessük 
a színvonalas megemlékezést digitális, online formában is. Bartos Erika: Örömtánc, Holdbogár és 
Holdhinta című meséi és színezhető rajzait ingyenes letölthető formában hozzáférhetővé tettük a 
regisztrált intézmények számára. A mesék speciális igényű gyerekek mindennapjairól szólnak, az ő 
útjukon keresztül az elfogadásról, az együttélésről. A színezők nagyszerűen használhatók voltak az 
érzékenyítő foglalkozáson akár mesehallgatás közben. A fentieken túl, az óvodák Lélekmozgató 
események megvalósítását, programjavaslatokat, szemléletformáló játékokat felsoroló 
Segédlettel támogattuk. 
 
A Lélekmozgató osztályfőnöki óra, elméleti testnevelés óra, illetve érzékenyítő beszélgetések, 
programok megtartásához segítségül kínáltuk az alábbi filmeket, valamint paralimpikonokról, 
parasportolókról szóló további videókat, szöveges riportokat. 
 

Úgy  gondoljuk  a  2021-es  Magyar  Parasport  Napján,  a  Magyar  Paralimpiai  Bizottság  mottója: 
„Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni!” – most is ugyanúgy aktuális volt, mint az 
elmúlt élvekben, sőt ebben a mindenki számára kihívásokkal teli helyzetben még jobban az 
együttérzésre, szolidaritásra, elfogadásra ösztönözte a programban résztvevőket, a 
parasportolók kitartása, helytállása pedig még inkább követendő példát jelentett a fiatalság 
számára, akiknek élete, a FODISZ szlogenjét idézve, valóban: „Több, mint sport!” 
 
 
No para!para oN – online parasport óra 6-12. évfolyamos tanulók részére 
A Magyar Paralimpiai Bizottság a FODISZ közreműködésével online parasport órát szervezett 6-12. 
évfolyamos osztályok részére, összesen 71 alkalommal. Az óra keretében a diákok 15-20 perces 
előadás keretében tájékoztatást kaptak a paralimpiai mozgalom történetéről, hazai sikereiről és 
megismerhették az fogyatékkal élő ikonikus sportolókat, majd egy-egy sikeres parasportoló 
mondta el személyes történetét a diákoknak. Az óra minden alkalommal kahoot játékkal zárult.  
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Nemzetközi kapcsolatok 

Az MPB már meglévő nemzetközi kapcsolatai 2021-ben is tovább erősödtek, bővültek.   
 

A COVID-19 járvány a nemzetközi kapcsolatok, sportdiplomácia kapcsolatok életében is jelentős 
mértékben fenntartotta azt a modern jelenséget, hogy a személyes találkozók, egyeztetések, 
ülések, konferenciák, workshopok továbbra is online módon zajlottak és zajlanak az 
elkövetkezendő hónapokban is.  

 

Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) 

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke Szabó László, főtitkára Urr Anita és nemzetközi igazgatója 
Dányi Anita január és június között folyamatosan részt vett az  IPC által havi, kéthavi 
rendszerességel megtartott  online konferenciákon, kontinentális tájékoztatókon, egyetetéseken, 
amelyek elsődleges fókuszában a Tokyo 2020 nyári paralimpia, a belső stratégiai ügyek és  a 
tisztújító közgyűlés álltak.   Az IPC folyamatos egyeztetésben állt az IOC-val, nemzetközi 
sportszövetségekkel, WHO-val, japán kormánnyal és egyéb meghatározó szervezetekkel, hogy a 
játékokra vonatkozó ún. Tokyo Playbook (Covid protokoll) végleges, harmadik verzióját 
elkészítsék.  Az első és a harmadik verzió megjelenése között is folyamatosan tájékoztatást kaptak 
a tagszervezetek a szigorú szabályozásról.  

 

IPC tisztújító közgyűlésének budapesti rendezésének pályázata: 

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) pályázatot hirdetett a 2021. évi IPC tisztújító 
világközgyűlés megrendezésére. A Magyar Paralimpiai Bizottság élni kívánt ezzel a lehetőséggel, 
így megpályázta a nemzetközi parasport mozgalom egyik legfontosabb, legkiemelkedőbb 
sportdiplomáciai és stratégiai eseményének megszervezését, amely hatalmas lehetőség nemcsak 
a magyar parasport mozgalom, a Magyar Paralimpiai Bizottság, de hazánk nemzetközi 
sportdiplomáciai kapcsolatainak erősítése és szélesítése céljával.  

A közgyűlés tervezett helyszíne a Puskás Aréna volt 2021. december 9-12.  A rendezvényre  550-
650 magasrangú parasportvezető érkezett volna a világ öt kontinenséről, 180 országából. 

A pályázat dokumentációjának összeállítása elkészült egy komplett költségvetési tervvel együtt, 
amelyet megküldtünk az IPC-nek. A közgyűlésre rekordszámú pályázat érkezett, 11 ország volt 
versenyben. A budapesti pályázat nagy támogatást élvezett, de az IPC vezető testülete végül 
Taipei-t választotta a közgyűlés házigazdájának.  

 

IPC tisztújító közgyűlés, 2021. december 10-11.  

A közgyűlés rendezési jogát Taipei városa kapta meg, de a Covid-19 járvány miatt a közgyűlést 
rendhagyóan, online módon került megrendezésre. A közgyűlésen a Magyar Paralimpiai 
Bizottságot - Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Urr Anita főtitkár és Dányi 
Anita nemzetközi igazgató képviselte az online térben.  

A tisztújító közgyűlésen a 173 tagszervezet a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság következő 
négyéves ciklusára választotta meg az elnökség tagjait. Andrew Parsons-t először 2017-ben 
választották meg a bizottság elérére, ezúttal pedig újabb 4 évre kapott bizalmat a 
tagszervezetektől. Az alelnöki feladatokat, szintén újraválasztottként, az új-zélandi Duane Kale 
fogja ellátni a párizsi paralimpiai ciklusban. 
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A tisztújító közgyűlésen 23 jelölt kandidált elnökségi tagsági pozícióra, köztük Szabó László 
elnök úr is, de sajnálatos módon a sok európai induló (8) szétforgácsolta a szavazatokat, így 
mindösszesen két európai jutott be az elnökségbe, az előző ciklusban még 3 európai board tag 
volt.   

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnökségének tagjai (2021-2025): 

Elnök: Andrew Parsons (Brazília) 

Alelnök: Duane Kale (Új – Zéland) 

Elnökség: Debra Alexander (Dél-Afrika – Nemzetközi Triatlon Szövetség), Mohamed Alhameli 
(Egyesült Arab Emírségek), Muffy Davis (Amerikai Egyesült Államok), Miki Matheson (Japán), 
Chelsey Gotell (Kanada), Jai-Jun Chung (Korea), Luca Pancalli (Olaszország), John Petersson 
(Dánia),  Majid Rashed (Egyesült Arab Emírségek – Ázsiai Paralimpiai Bizottság), Robyn Smith 
(Ausztrália - Virtus)  

 

Az IPC Sportolói Bizottsági pályázatán Varga Katalin magyar parakajakos személyében indított 
jelöltet a Magyar Paralimpiai Bizottság. Varga Katalin nominációs, pályázati anyagát elkészítettük, 
amelyet az IPC visszaigazolt.  A választást augusztus 19. és szeptember 3. között, a tokiói 
paralimpia ideje alatt tartják meg.  

 

Európai Paralimpiai Bizottság (EPC) 

Az EPC ugyancsak online módon tartott online egyeztetéseket, meetingeket, amelyek 
mindegyikén részt vettek az MPB vezetői: Szabó László elnök, Urr Anita főtitkár és Dányi Anita 
nemzetközi igazgató. 

EPC tisztújító közgyűlés, 2021. november 4-7. Limassol, Ciprus 

A közgyűlésen a magyar delegáció - Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Urr 
Anita főtitkár és Dányi Anita nemzetközi igazgató - számos sikeres megbeszélést folytatott, 
többek között a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnökével, Andrew Parsons-al is. 

A tisztújító közgyűlésen Urr Anita, az MPB főtitkára is kandidáló volt az EPC vezető testületébe; 
holtversenyben, a legtöbb szavazattal a szervezet elnökségének tagjává választották, amelyet 
örömteli sportdiplomáciai sikerként könyvelhetünk el 

Az EPC új elnöke a Holland Paralimpiai Bizottság elnöke, Raymon Blondel lett.  Az elnökségbe 
a 37 megjelent tagszervezet küldöttei svéd alelnököt valamint magyar, ír, lengyel, litván, brit 
elnökségi tagot és norvég pénztárnokot választottak. Az EPC új elnöksége az európai országok 
közötti együttműködés erősítését, önálló európai multi-parasport versenyek szervezését, és a 
Nemzetközi Paralimpiai Bizottságon (IPC) belül az európai érdekek határozottabb képviseletét 
tűzte ki legfontosabb céljaiként.  A szervezet közgyűlése elemezte a tokiói paralimpiai játékok 
eredményeit. A Magyar Paralimpiai Csapat a 18. helyen végzett a nemzetek ranglistáján, az 
európai országok között pedig 11. lett. Az elemzés során az EPC szakemberei a magyar 
eredményeket az egyik legfontosabb európai sikernek nevezték 

 

IWAS Kerekesszékes Vívó Bizottság elnökségi ülése, 2021. december 16-18. Vecsés 
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A Magyar Paralimpiai Bizottság látta vendégül az IWAS Wheelchair Fencing Bizottságát, a 
háromnapos tanácskozásra Vecsésen került sor, 12 nemzetközi szakember részvételével.   

 

Tokio2020 és Peking 2022 paralimpiai játékok 

A Magyar Paralimpiai Bizottság vezető munkatársai folyamatosan részt vettek a két 
szervezőbizottság által szervezett havi, heti rendszerességű online fórumokon, webináriumokon, 
Chef de mission szemináriumokon.  

Kapcsolattartás a Nemzeti Paralimpiai Bizottságokkal (NPC-k) 

Az NPC-kel való kapcsolattartás is folyamatosan zajlott, írásban, telefonon és online meetingek 
formájában. Idén is számos kérdőív kitöltésében működtünk közre partnereink kérése kapcsán.  

A Horvát Paralimpiai Bizottság felkérésére két Erasmus+ program pályázatban is 
közreműködtünk, amelyből az egyik egy viszonylag általánosabb együttműködés a társadalmi 
inklúzióra és egyenlő esélyek megteremtését célozta meg, míg a másik projekt a dél-kelet-európai 
térség parasport együttműködését hivatott erősíteni. Az év második felében fog majd kiderülni, 
hogy sikeres lett-e a pályázat elbírálása.  

 

Egyéb feladatok: 

Az előző évhez hasonlóan az idei első félévben is számos para sportolókról és edzőkről szóló interjú 
készült, amelynek a magyar-angol fordítását is elkészítettük.    

Februártól folyamatos és meglehetősen intenzív a kapcsolattartás hazánk külképviseleteivel, 
konzulátusaival, annak érdekében, hogy sportolóink külföldi versenyre utazásai a lehető 
legzökkenőmentesebbek legyenek a Covid-19 miatti szigorú beutazási szabályozások miatt.  
A célországok beutazási szabályainak napi figyelése, erről folyamatos tájékoztatás az utazók 
delegációk számára az éppen aktuális, érvényes helyzetről, a sportági referens kollégák 
munkájának ezirányú segítése. 
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Kommunikáció: 

Honlapunkon és közösségi oldalainkon rendszeresen, naprakész információt szolgáltatunk az MPB 
életét érintő aktualitásokról. Saját felületeinken rendszeresen hírt adunk sportolóink 
eredményeiről, programjainkról, pályázatokról. Az alábbiakban a Magyar Paralimpiai Bizottság 
kommunikációs feladatait mutatjuk be havi bontásban. 

2021. január: 
- parasportolók aktív követése, róluk szóló hírek publikálása az MPCS felületein 
- interjú készítés a Magyar Paralimpiai Csapat korábbi bajnokaival, sportolóival a weboldalra 

és a közösségi média felületeire 
- MPB szótár előkészítése 
- ÉSG 2021 tartalmi előkészítése 
- MPN2021 előkészítése, szervezése 

2021. február: 
- Szponzorációs kapcsolat szervezése az IL Treno étteremlánccal 
- Az MPN2021 lebonyolításban való részvétel 
- interjú készítés a Magyar Paralimpiai Csapat korábbi bajnokaival, sportolóival a weboldalra 

és a közösségi média felületeire 
- Tartalmi együttműködés a Glamour magazinnal 
- Instagram kék pipa (badge) megszerzésének szervezése 

2021. március: 
- Tokiói reklámfilm szervezése 
- A paralimpiai kommunikációs terv kialakítása 
- MPB 2019-2020 Kiadvány írása, szerkesztése 
- interjú készítés a Magyar Paralimpiai Csapat korábbi bajnokaival, sportolóival a weboldalra 

és a közösségi média felületeire 

2021. április 
- Paracoach videósorozat készítése 
- Tokiói reklámfilm szervezése 
- Interjú készítés a Magyar Paralimpiai Csapat sportolóival a weboldalra és a közösségi média 

felületeire 
- Parasportolók aktív követése, róluk szóló hírek publikálása az MPCS felületein 
- Kreatív tartalmak előkészítése 
- Korábbi paralimpiai érmeseink születésnapi köszöntőjének megtervezése, ütemezése 

közösségi oldalainkon 

2021. május 
- Sporteredmények, kvóták kommunikálása, közlemények, gratulálólevelek készítése 
- Interjú készítés a Magyar Paralimpiai Csapat sportolóival a weboldalra és a közösségi média 

felületeire 
- Tokiói reklámfilm szervezése 
- Szponzorációk kezelése 
- Japánban nyílt olimpiai és paralimpiai kiállítás tartalmi támogatása 
- A tokióba utazó média-csapat szervezése 

2021. június 
- Sporteredmények, kvóták kommunikálása, közlemények, gratulálólevelek készítése 
- Egyeztetés a hazai sajtó vezetővel együttműködés kapcsán 
- MPCS csapatgyűlés és divatbemutató sajtókommunikáció szervezése 
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- MPCS csapatgyűlés és eskütétel sajtókommunikáció szervezése 
- Tokiói reklámfilm szervezése 
- Szponzorációk kezelése 

 
2021. július 

- Sporteredmények, paralimpiai kvóták kommunikálása, feltüntetése felületeinken 
- Közlemények, gratulálólevelek előkészítése 
- A Magyar Paralimpiai Csapat kézikönyvének elkészítése 
- Divatbemutató szervezési folyamatának segítése, lebonyolítása 
- A Magyar Paralimpiai Csapat kisfilmének forgatásának megszervezése, helyszíneken való 

részvétel 
- Az augusztusi paralimpiai eskütétel megszervezése 
- A Tokióba utazó médiacsapattal történő folyamatos konzultáció, egyeztetés az aktuális 

információkról, beosztások kialakítása 
- Szponzorációk kezelése, partnerek keresése a kisfilmünk megjelenéséhez a médiumoknál 
- A paralimpia alatti kommunikáció stratégia kialakítása, megjelenő grafikák megtervezése 

 
2021. augusztus 

- A Magyar Paralimpiai Csapat eskütételének megszervezése, lebonyolítása 
- Sportújságírokkal, sportközvetítő csatornákkal történő egyeztetés a Paralimpiai Játékok 

közvetítéséről 
- A Magyar Paralimpiai Csapat kézikönyvének publikálása 
- Tokióba utazó médiacsapattal történő folyamatos konzultáció, magyar érdekeltségű 

versenyek helyszínein sajtómunkálatok, eredményekről történő folyamatos tájékoztatás 
- Paralimpián született eredmények megosztása felületeinken, itthon lévő sajtóorgánumok 

folyamatos informálása 
- Újságírok, fotósok tájékoztatása az utazó/hazaérkező paralimpikonok fogadására 
- Kapcsolattartás a paralimpikonokkal, interjúk felügyelése 
- a Magyar Paralimpiai Csapat szeptemberi fogadó ünnepségének előkészítése, szervezése 
- Paralimpia előtti, utolsó sajtótájékoztató megrendezése online 
- A kisfilmünk hivatalos publikálása, bemutatása 
- Weboldalunk átalakítása, a tokiói hivatalos eredmények, éremtáblázat, és menetrend 

megjelenítéséhez 
-  

2021. szeptember 
- Paralimpiai Csapat szeptemberi fogadó ünnepségének előkészítése, lebonyolítása 
- Paralimpián született eredmények megosztása felületeinken, itthon lévő sajtóorgánumok 

folyamatos informálása 
- Újságírok, fotósok tájékoztatása az utazó/hazaérkező paralimpikonok fogadására 

Kapcsolattartás a paralimpikonokkal, interjúk felügyelése 
- Tokióba utazó médiacsapattal történő folyamatos konzultáció, magyar érdekeltségű 

versenyek helyszínein sajtómunkálatok, eredményekről történő folyamatos tájékoztatás 
- Paralimpia utókommunikációjának elvégzése 
- Sportolók interjúinak megjelenéseinek segítése, kapcsolattartás, programok egyeztetése 
- Sporteredemények kommunikálása, feltüntetése felületeinken 
- Közlemények, gratulálólevelek előkészítése 
- Kreatív munkák, arculatitervek elkészítése, publikálása 
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2021. október 
- Paralimpia utókommunikációjának elvégzése 
- Sportolók interjúinak megjelenéseinek segítése, kapcsolattartás, programok egyeztetése 
- Sporteredmények kommunikálása, feltüntetése felületeinken 
- Közlemények, gratulálólevelek előkészítése 
- Parasportolók aktív követése, róluk szóló hírek publikálása az MPCS felületein 
- Kreatív munkák, arculatitervek elkészítése, publikálása 
- Weboldal aktualizálása 
- Dropbox áttekintése, archiválási folyamatok kialakítása 
- Magyar Paralimpiai Bizottság tisztújító közgyűlés megszervezésének segítése 

 
2021. november 

- Aláírókártyák, sportolói tabló képeinek összegyűjtése, koncepció kidolgozása, és egyeztetés 
a grafikus céggel 

- Sportolók interjúinak megjelenéseinek segítése, kapcsolattartás, programok egyeztetése 
- Kreatív munkák, arculatitervek elkészítése, publikálása 
- Sporteredmények kommunikálása, feltüntetése felületeinken 
- Közlemények, gratulálólevelek előkészítése 
- Parasportolók aktív követése, róluk szóló hírek publikálása az MPCS felületein 
- Részvétel a Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületének tisztújító közgyűlésén, sajtó 

informálása az esemény részleteiről 
- Paralimpiai Bajnokok Klubja taggyűlésének előkészítésében való segítség, sajtó informálása 

az eseményről 
- Roll-upok dizájn megtervezése, elkészítése, nyomdai folyamatok szervezése 
- Az Év Sportolója Gála 2021 előkészítésének segítése, sportolókkal egyeztetés 

 
2021. december 

- Kreatív munkák, arculatitervek elkészítése, publikálása 
- Sportolók interjúinak megjelenéseinek segítése, kapcsolattartás, programok egyeztetése 
- Sporteredmények kommunikálása, feltüntetése felületeinken 
- Aláírókártyák, sportolói tabló képeinek összegyűjtése, koncepció kidolgozása, és egyeztetés 

a grafikus céggel 
- Paralimpiai Bajnokok Klubja taggyűlésének lebonyolítása 
- Parasportolók aktív követése, róluk szóló hírek publikálása az MPCS felületein 
- Közlemények, gratulálólevelek előkészítése 
- Az Év Sportolója Gála 2021 előkészítésének segítése, videók megvágása, megszerkesztése, 

sportolók leírásának elkészítése, PDF megtervezése 

 
 

Általános, napi tevékenységek: 
- fotók, videók, pozitív üzenetek szerkesztése, fiatalabb generáció elérése a közösségi média 

felületeken 
- az MPB média dropboxának megfelelő elrendezése, karbantartása, fotók és videók 

archiválása 
- a beérkező média megkeresések koordinálása 
- a weboldal folyamatos karbantartása, frissítése, új hírek feltöltése 
- sportolóink felkeresése, interjúk leszervezése az MPB saját felületeire 
- külföldi paralimpiai szervezetek figyelése, kommunikációs stratégiájuk áttekintése 
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- közösségi oldalak aktív követése, parasportolók posztjaihoz való reagálás, megosztás 
- naprakész versenyinformációk, a sportágak híreinek megjelenítése, 
- képek, kreatív anyagok kidolgozása, megszerkesztése 
- kapcsolattartás a sportolóinkkal igényszerinti segítség nyújtás a kommunikáció, social 

media terén 
 

Adatelemzés: 

- a Magyar Paralimpiai Csapat facebook oldala 4460 új követővel növekedett, míg az 
instagram oldala 1844 emberrel bővült, hirdetések nélkül 

- a Magyar Paralimpiai Csapat facebook oldalának követőihez újabb országok csatlakoztak 
több európai országból is, többek között az Egyesült Államok, Hollandi, és Svájc figyelik az 
MPCS felületeit 

- a magyar parasportolókról szóló posztok átlagosan 20.780 embert értek el facebookon, 
míg instagrammon 670-et 

- a Magyar Paralimpiai Csapat facebook oldalát 72.5%-ban nők, míg 27,5% férfiak követik, 
ez az arány a férfiak javára növekedett az elmúlt egy évben. Az instagram oldal összes 
követőjének száma 61.8% - 38.2% arányban a hölgyek javára bontódik fel 

- a Magyar Paralimpiai Csapat facebook oldalának korosztályos lebontása alapján főleg a 35-
54 év közötti emberek, az instagram felületét 25-34 közötti korosztály követi 

- összességében jelentős elérés azonban a 24-65 év közötti nők körében volt, férfiak 
körében a középkorúak elérése a jelentős. Emellett tovább nőtt a 18-24 éves nők körében 
a facebook oldal követése 

- instagramon a napi történeteket átlagosan, több mint 600 ember kiséri figyelemmel 
- a XVI. Paralimpiai Játékok időszaka alatt (2021. augusztus 1. – 2021. szeptember 30.) a 

facebook oldal elérésének meghaladta a 2 milliót, míg instagrammon a 45.000-t. 
- ezen időszak alatt a facebook oldal 3560 követővel nőtt, míg az instagram 1703 új emberrel 

bővült, hirdetések nélkül! 
- a legjobb elérési számot Veres Amarilla aranyérmének posztja hozta facebookon; 516 943 

embert ért el, több mint 30 000 reakciót (like) kapott, valamint 2042 osztották meg 
- második helyen Konkoly Zsófia első ezüstérme áll, 410 980 eléréssel, dobogó harmadik 

fokára pedig a Tokióba utazó első csapattal kapcsolatos poszt lépett fel és ért el 395 604 
embert 

- a médiamunkának köszönhetően a parasportolók egyre többször nyilatkoznak újságoknak, 
és megnőtt a közösségi oldalon való szereplésüknek mértéke is. Szívesen lépnek ki a 
komfortzónájukból, és vállalják fel valódi önmagukat. 

- a hazai rendezésű versenyeken és sajtóeseményeken, rendezvényeken állandósult a 
média jelenlét 
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Állami támogatások: 

A fogyatékosok sportjának 2021. évi állami támogatása Magyarország központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény alapján 907 000 000 Ft volt, mely a további 25 000 000 Ft köztestületi 
működési költségvetési támogatásnak köszönhetően összesen 932 000 000 Ft-ra egészült ki. 

A költségvetési támogatás fogyatékosok sportjával fogalakozó szervezetek közötti felosztását az 
MPB elnöksége az 41/2020. (12.23.) számú MPB elnökségi határozatában, az MPB Közgyűlése a 
9/2021. (05.27.) sz. MPB közgyűlési határozatában fogadta el az alábbiak szerint.  
 

 
 

A Magyar Paralimpiai Bizottság az MPB elnökségének 41/2020. (12.23.), valamint 1/2021 (01.18.) 
számú határozatai alapján 2021. évben Magyarország központi költségvetéséből alapfeladatainak 
ellátására, az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött szerződés keretében közvetlenül 
424 000 000 Ft céltámogatásban részesült, melyből 84 000 000 Ft-ot sportszakmai feladatokra 
105 000 000 Ft-ot a szakmai feladatokkal összefüggő működési kiadásokra fordított. A paralimpiai 
felkészülésre 40 000 000 Ft, a részvételre 50 000 000 Ft kapott, valamint külön soron jelentkezett 
a Halassy Olivér Program támogatása is, ami 2021-ben 80 000 000 Ft volt. Külön soron érkezett 
támogatás a téli paralimpiai játékok előkészítésével kapcsolatban, 25 000 000 Ft, a Magyar 
Parasport Napjára 15 000 000 Ft támogatással, valamint eszközbeszerzésre 25 000 000 Ft 
támogatással tervezhettünk. 

A sporttörvény változásának következtében az EMMI az egycsatornás finanszírozás megvalósítása 
érdekében egyes sportági szakszövetségekkel közvetlen szerződést kötött, így csörgőlabda, 
curling, evezés, kajak-kenu, kerekesszékes kézilabda, kerekesszékes kosárlabda, kerekesszékes 

MEGNEVEZÉS

20/23/4

költségvetési sor 

alapján

Köztestületi 

működés
ÖSSZESEN:

Fogyatékosok sportjának támogatása összesen 2020. 907 000 25 000 932 000

Magyar Paralimpiai Bizottság 

sportszakmai feladatok, szakemberképzés támogatása
173 000

Magyar Paralimpiai Bizottság szakmai feladatokhoz kötődő működési kiadások 80 000

Nyári Paralimpiai Játékok (2020-2021) felkészülési kiadások támogatása 40 000

Nyári Paralimpiai Játékok (2020-2021) részvételi kiadások támogatása 50 000

Téli Paralimpiai Játékok (2022) felkészülés, előzetes és részvételi kiadások támogatása 25 000

MPB HOP 80 000

MPB - MPN 2021 15 000

MPB -Sporton keresztüli integrációt segítő programok, eszközbeszerzések 25 000

Magyar Paralimpiai Bizottság köztestületi működési kiadások 25 000

Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége

szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési kiadások
105 000

FOVESZ feladatok 30 000

Magyar Speciális Olimpia Szövetség

szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési kiadások
75 000

MSOSZ -  Speciális Olimpia Nyári Világ Játékok felkészülés és előzetes kiadások 2023. 10 000

Speciális Olimpia Téli Világjátékok (2022) felkészülés és előzetes kiadások 20 000

MSOSZ Utánpótlásfejlesztés 5 000

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége

szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési kiadások
61 000

Szervátültetettek Téli Világjátéka (2022) felkészülés és részvétel költségeinek 

támogatása
22 000

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége

szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési kiadások
41 000

Nyári Siketlimpiai Játékok (2021) felkészülési, előzetes és részvételi kiadások 

támogatása
50 000

91 000

513 000

A fogyatékosok sportban rendelkezésre álló központi költségvetési forrás  2021. (ezer Ft)

83 000

135 000

110 000



 

BESZÁMOLÓ AZ MPB ELNÖKSÉGI ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL  16 

rögbi, kerekesszékes tenisz, kerékpár, szkander, ülőröplabda, taekwondo és a triatlon sportágak a 
fogyatékosok sportjának támogatásából összesen 89 000 000 Ft támogatásban részesültek. 

  

SPORTÁG FELHASZNÁLÁS HELYE
NEMZETKÖZ

I

(EB/VB)

Nemzetközi

(egyéb)
HAZAI Működés

FELKÉSZÜLÉS/

EDZŐTÁBOR
sum

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG KÖZVETLEN FINASZÍROZÁSÁBAN 21 000 000 32 000 000 13 500 000 4 000 000 13 000 000 139 000 000

Asztalitenisz MPB 15 000 000 15 000 000

Atlétika MPB 7 000 000 7 000 000

Boccia MPB 4 000 000 2 000 000 6 000 000

Erőemelés MPB 4 000 000 9 000 000 13 000 000

Íjászat MPB 2 000 000 1 500 000 3 500 000

Judo MPB 2 000 000 2 000 000

Kerekesszékes táncsport MPB 1 000 000 500 000 1 500 000

Kerekesszékes vívás MPB 5 000 000 2 000 000 4 000 000 11 000 000

Sí MPB 3 000 000 4 000 000 7 000 000

Snowboard MPB 500 000 3 000 000 3 500 000

Sportlövészet MPB 3 000 000 3 000 000

Teke MPB 2 500 000 2 500 000

Úszás MPB 7 000 000 1 500 000 8 500 000

Nyári Paralimpiai felkészülés - eszközbeszerzés, 

táplálékkiegészítő, kiemelt felkészülés, sportági 

közreműködők, parasportolók bemutatása

MPB 33 500 000

Téli Paralimpiai felkészülés - eszközbeszerzés 1 500 000

Sportegészségügy - sportegészségügyi koordinátor, 

sportpszichológus, diagnosztika, sportegészségügyi ellátás
MPB 11 000 000

Sportszakember képzés MPB 3 000 000

Sportágfejlesztési tartalék  (darts, tollaslabda, lovaglás, 5-5 

foci, biatlon, sporthorgászát, sakk, hoki, autósport,  

utánpótláskeresés) 

MPB 6 500 000

SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGEK FINASZÍROZÁSÁBAN 11 500 000 57 000 000 2 500 000 89 000 000

Curling Magyar Curling Szövetség 4 500 000 1 500 000 6 000 000

Csörgőlabda Magyar Kézilabda Szövetség 3 000 000 1 000 000 4 000 000

Evezés Magyar Evezős Szövetség 3 000 000 3 000 000 6 000 000

Kajak kenu Magyar Kajak Kenu Szövetség 4 000 000 6 000 000 4 000 000 14 000 000

Karate Magyar Karate Szövetség 2 000 000 1 000 000 3 000 000

Kerekesszékes kézilabda Magyar Kézilabda Szövetség 3 000 000 1 000 000 4 000 000

Kerekesszékes kosárlabda Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 3 000 000 1 000 000 4 000 000

Kerekesszékes rögbi Magyar Rögbi Szövetség 2 500 000 1 000 000 3 500 000

Kerekesszékes tenisz Magyar Tenisz Szövetség 4 000 000 2 500 000 6 500 000

Kerékpár Magyar Kerékpáros Szövetség 12 500 000 12 500 000

Szkander Magyar Szkander Szövetség 3 000 000 1 000 000 4 000 000

Ülőröplabda Magyar Röplabda Szövetség 5 000 000 3 500 000 8 500 000

Taekwondo Magyar Taekwondo Szövetség 4 000 000 4 000 000

Triatlon Magyar Triatlon Szövetség 6 000 000 3 000 000 9 000 000
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A Gerevich Aladár - sportösztöndíj mértéke 2021-ben 86mFt volt. A parasport edzők részére 
adható HOP támogatás nagy segítséget jelentett, ugyanakkor a fogyatékkal élő sportolók hátránya 
még mindig érezhető ezen a területen.  
 
Az ösztöndíjból a fogyatékosok sportszervezetein keresztül összesen 77 versenyző és 50 edző, 
sport és egészségügyi szakember részesült ösztöndíjban.  
 

 
 

 
Halassy Olivér Program – A Parasport Edzők Megbecsüléséért 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége a 36/2020. (10.28.) számú MPB elnökségi határozatban, 
egyhangúlag szavazta meg a Halassy Olivér Program – A Parasport Edzők Megbecsülésére 
vonatkozó, 2021. január 1. - december 31. közötti időszakra érvényes koncepcióját. 
 
A program célja: 

• a legeredményesebb, legtehetségesebb edzők pályán tartása, továbbképzése, 
magyarországi foglalkoztatása; 

• az edzők munkavégzésére vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítása; 

• a magyar sport paralimpiai eseményeken, paralimpiai sportágak felnőtt és korosztályos 
világversenyein mutatott eredményességének fenntartása, illetve növelése;  

• a paralimpiai sportágakra vonatkozóan szabályozott, áttekinthető, biztos finanszírozási 
háttérrel rendelkező edzői álláshelyek fenntartására. 

 
A célokat és a programba való bekerülés feltételeit megvizsgálva, valamint a szakszövetségektől 
bekért javaslatok alapján az MPB Elnöksége az 40/2020. (12.23.) számú elnökségi határozattal 
elfogadta a programba 2021-re bekerülő szakemberek névsorát. 
 
Az edzők által elkészített éves felkészülési és ütemtervek alapján elkezdett szakmai munka 
sikeresen haladt, lehetőséget nyújtva az év fő versenyeire, a kvalifikációs világ kupákra, Európa-
bajnokságokra és világbajnokságokra történő felkészülésre. 
 
A rendszeres konzultációk alkalmait, az edzéslátogatások lehetőségeit és az MPB által 
kezdeményezett egyéb, a fejlődést és felkészülést segítő programok kialakítását kihasználva, 
folyamatos szakmai kapcsolatot és együttműködést tartottunk fenn az edzőkkel és versenyzőikkel. 
 
2021-ben a HOP Program keretében összesen 25 edző, három szakágvezető és egy vezetőedző 
munkájához tudtunk anyagi támogatást biztosítani, melyet évközben kiegészítettünk három 
sportági vezető támogatásával.   

2014 2017. évi 2018-2019. 2020. 2021.

alap alap kiegészítés alap kigészítés alap tény tény tény

Magyar Paralimpiai Bizottság 28 000 000 Ft 32 000 000 Ft 8 000 000 Ft 38 000 000 Ft 8 000 000 Ft 58 000 000 Ft 63 000 000 Ft 63 000 000 Ft 63 000 000 Ft

Paralimpiai kiegészítő ösztöndíj 10 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Magyar Speciális Olimpia Szövetség 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 800 000 Ft 6 000 000 Ft 1 800 000 Ft 8 000 000 Ft 9 500 000 Ft 9 500 000 Ft 9 500 000 Ft

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 700 000 Ft 3 500 000 Ft 1 200 000 Ft 5 000 000 Ft 6 500 000 Ft 6 500 000 Ft 6 500 000 Ft

Magyar Szervátültetettek Szövetsége 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 700 000 Ft 3 500 000 Ft 1 200 000 Ft 5 000 000 Ft 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft

Összesen: 35 000 000 Ft 39 000 000 Ft 10 200 000 Ft 61 000 000 Ft 12 200 000 Ft 76 000 000 Ft 86 000 000 Ft 87 000 000 Ft 86 000 000 Ft

MPB összesen 28 000 000 Ft 58 000 000 Ft 63 000 000 Ft 64 000 000 Ft 63 000 000 Ft

Fogyatékosok sportja összesen 35 000 000 Ft 76 000 000 Ft 86 000 000 Ft 87 000 000 Ft 86 000 000 Ft

56 000 000 Ft

73 200 000 Ft

GEREVICH ALADÁR SPORTÖSZTÖNDÍJ

FOGYATÉKOSOK SPORTJA 2014-2021

2015
NÉV

49 200 000 Ft

40 000 000 Ft

2016
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COVID-19 járvánnyal kapcsolatos feladatok 

A koronavírus járvány eddig soha nem látott helyzetet termett életünkben. 2020. március közepén 
gyakorlatilag leállt az élet hazánkban és világon egyaránt. 2020. első félévében több, mint 100 
nemzetközi versenyt halasztottak el vagy töröltek a paralimpiai sportágakban, mely közül közel 50 
versenyen érintettek voltak a magyar versenyzők. Kilenc olyan verseny is halasztásra vagy törlésre 
került, melyre az MPB fizetett nevezési díjat és vett repülőjegyet. Ezeknek a kifizetett költségeknek 
a visszafizetésről vagy későbbi felhasználásról folyamatosan egyeztetünk a szervezőkkel, illetve az 
utazási irodával. Az MPB megtesz mindet azért, hogy a parasportlók ebben a helyzetben a lehető 
legtöbb támogatást megkapják. 

 

Nemzetközi sportszakmai kapcsolatok 

A hazai parasport több kiváló, nemzetközi szinten elismert sportvezetővel rendelkezik.  

Szekeres Pált újraválasztották az IWAS Kerekesszékes Vívó Bizottságának elnökének, valamint 
újraválasztották az IWAS elnökségébe is. Az IWAS Kerekesszékes Vívó Bizottsága fejlesztési és bírói 
bizottságában is rendelkezünk magyar taggal. 

Tardos János lett is IBSA Judo szakágának szakmai vezetője, míg Bíró Norbert IBSA Judo szakmai 
tanácsosa maradt. 

Az MPB Iroda nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi szintű sport és egészségügyi szakemberek 
adatbázisának folyamatos frissítésére. 

A fentiek ellenére azonban kijelenthető, hogy a nemzetközi szinten is jegyzett hazai 
sportszakemberek, klasszifikátorok, hivatalos személyek területén még komoly lemaradással 
küzdünk, a terület ugyanúgy fejlesztésre szorul, mint nemzetközi bírói, játékvezetői státuszok 
fejlesztése. 

 

Doppingmegelőzés, sportegészségügy, klasszifikáció: 

Nagy hangsúlyt fektettünk a tiszta felkészülésre, a doppingellenőrzésekre, a holléti program 
betartására és a TUE engedélyek szabályszerinti kezelésére. A Magyar Antidopping Csoporttal 
kialakított együttműködés és munkakapcsolat – munkatársaink elkötelezett munkavégzésének 
köszönhetően – példaértékű volt.   

A sportolóink egészségét és felkészülésük tisztaságát a feladatait szerződéses jogviszonyban ellátó 
MPB munkatárs irányítása mellett oldottuk meg. Dietetikus, gyógytornász-masszőr kollégák álltak 
a sportolók és felkészítésüket irányító szakemberek rendelkezésére. A callcenter 2021-ben is 
elérhető volt sportolóink számára.  

 

Hazai és nemzetközi klasszifikáció  

A parasportban a sportteljesítmény mérhetősége, összehasonlíthatósága és a versenyzés során az 
esélyegyenlőség biztosításának alapjául szolgál egy speciális klasszifikációs vizsgálat. A hazai 
besorolást végző csoport általában évi 5-6 időpontot ad meg a mozgássérült sportolók részére.  

A 2021-es év első felében a tervezett 4 hazai vizsgálatból 3 került meghirdetésre. Az első vizsgálat 
februárban sikeresen lezajlott. Ennek eredményeként 5 új sportolót köszönthettünk a parasportok 
világában. A második, úszóknak meghirdetett vizsgálatot a COVID-19 intézkedéseknek 
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megfelelően egy későbbi időpontra halasztottuk el. A harmadik és negyedik vizsgálatot a Magyar 
Paralimpiai Bizottság irodájában bonyolítottuk le a megfelelő óvintézkedések mellett. A 
vizsgálatok eredményeként 2 új sportoló kapta meg a hazai versenyzéshez szükséges kategóriát.  

Az év második felére meghirdetett vizsgálatok esetében a vizsgálandó sportolók körét felcseréltük 
az elhalasztott Para Úszó OB időpont változása miatt. Az októberi kategorizáló vizsgálaton 5, a 
novemberi úszó klasszifikáción 6 sportoló kapta meg a hazai versenyzéshez szükséges kategóriát.  

Összesítve az egész évi adatokat 18 új mozgássérült sportoló (2 atlétika, 1 boccia, 1 biatlon, sífutás, 
1 golf, 1 íjászat, 1 kerékpár, 2 sportlövészet, 1 triatlon, 6 úszás, 2 vívás) kezdhette meg a 
parasportolói pályafutását a 2021-es évben. 

A mozgássérült sportolók mellett az értelmi sérültek kategorizálása is folytatódott. Batki Erika 
klinikai szakpszichológus (VIRTUS NEO) elkészítette a nemzetközi kategóriára váró sportolóink 
vizsgálatához szükséges angol nyelvű dokumentációkat, amelyet elküldtünk a VIRTUS-nak 
(korábban INAS) jóváhagyásra. A nemzetközi versenyeken történő részvételi lehetőséget 7 új 
sportolónk (2 atlétika, 4 karate, 1 úszás) kapta meg. 

A látássérült sportolóink kategorizálására jelenleg a Magyar Paralimpiai Bizottság nem áll 
szerződésben egyetlen szakemberrel sem, a vizsgálatok lebonyolítása alkalomszerűen megoldott. 
Célunk, hogy a mozgássérültek kategorizálásához hasonló rendszert alakítsunk ki. Ennek 
érdekében megkezdtük a megfelelő végzettséggel rendelkező szemész szakorvosok, illetve a 
vizsgálatra alkalmas helyszínek feltérképezését. Újabb szakemberek bevonása, nemzetközi 
képzése és a vizsgálatok finanszírozása jelentősen megterheli a költségvetésünket ezért újabb 
anyagi források bevonására lesz szükség. 

Klasszifikáció népszerűsítő program – A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságával 
aláírát együttműködési megállapodás magába foglal egy parasportolók körében végzett 
kutatómunkát, amelynek eredményeként a gyógytornászok sportág specifikusan tudják segíteni a 
sportolóink felkészülését. A vizsgálat célja feltárni azokat a sportággal kapcsolatos 
rizikófaktorokat, amelyek mozgásszervi fájdalmakat okozhatnak. A felmérés első részében 
kérdőíves módszerrel (online) tájékozódnának a meglévő és a korábbi panaszokról. A kérdőív 
eredményei alapján, második lépésben fizikális vizsgálati módszert, majd prevenciós programot 
terveznek összeállítani. A parasportolók felmérése megtörtént, a már kitöltött kérdőívek 
kiértékelése folyamatban van. 

További közös terület a klasszifikátor képzés hazai megvalósítása, nemzetközi szintű továbbképzés 
támogatása, gyógytornász szakemberek bevonása a parasportok világába.  

Az előző évekhez hasonlóan a kórházakban tett látogatások és előadások megtartására jelenleg 
nincs lehetőség. Ez a fajta népszerűsítő program átmenetileg szünetel. 

 

Sportegészségügyi ellátás 

Orvosi ellátás, OSEI (Call Center) – A válogatott parasportolók soron kívüli egészségügyi ellátása 
call center alapú szolgáltatás keretein belül, az Országos Sportegészségügyi Intézetben, valamint 
a vele együttműködési szerződésben álló egészségügyi szolgáltatók szakrendelésein történik. A 
2021-es évben több sportoló fordult hozzánk az edzések, versenyek során bekövetkezett 
sérüléseik kivizsgálásának, illetve sportorvosi vizsgálatának megszervezésében. Ez a korábbi 
évekhez hasonlóan az OSEI munkatársain keresztül gyorsan és hatékonyan történt. Minden 
sportolónk pár napon belül vagy az egyéni igényüknek megfelelő időpontban ellátásra, 
kivizsgálásra került.  
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COVID-19 helyzet a parasportban – A Magyar Paralimpiai Bizottság a sportolók egészségének 
megőrzését a lehetőségeihez mérten támogatja.  

A vírusfertőzések kiszűrésére és a terjesztés kockázatának csökkentésére, aláírásra került egy 
együttműködési megállapodás a C19 Kereskedelmi és Logisztikai Kft-vel, amely kedvezményes 
áron biztosítja a válogatott parasportolók, sportszakemberek, szakmai vezetők és MPB 
munkatársak részére a PCR tesztek lebonyolítását a Whitelab mintavételi pontjain országszerte. 

A vírusfertőzésen átesett parasportolóink sportba való visszatérése az OSEI segítségével történik, 
ahol a már tünetmentes, negatív PCR teszttel rendelkező sportolóink teljeskörű POST COVID 
szűrésen vesznek részt. A vizsgálat eredményének függvényében az OSEI aktuális ajánlása alapján 
fokozatosan történik az edzésmunkához majd a versenyzéshez történő visszatérés. 

Az OSEI-el együttműködve egy oltási programot dolgoztunk ki, amellyel a COVID-19 vírusfertőzést 
megelőző oltások felvételét biztosítottuk az igénylők számára. 

Étrend-kiegészítők  

A pekingi téli paralimpia előtt a kvóta esélyes sportolónkat és segítőjét 5 havi étrend-kiegészítővel 
támogattuk. 

Év 
Sportolók 

száma 
Kísérők 
száma 

Átadott 
mennyiség 

Támogatási időszak 

2021/2. 1 1 5 hónap 2021.11.01-2022.03.31 

 

BioTech USA Kft. – MPB együttműködési megállapodás  

Az együttműködés alapja egy mindkét fél számára előnyös hosszútávú kapcsolat kialakítása. Ennek 
keretén belül a BioTech USA Kft. szakemberei szakmai támogatást nyújtanak a táplálkozás és 
táplálékkiegészítés területén a válogatott parasportolók részére, valamint a termékeik vételárából 
kedvezményt biztosítanak. 

 

Doppingellenes tevékenység 

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) támogatja a Magyar Antidopping Csoport (MACS) 
doppingellenes szakmai tevékenységét. A Megbízási Keretszerződésnek megfelelően az alábbi 
feladatokat végeztük el a kijelölt kapcsolattartó segítségével:  

• Folyamatosan biztosítottuk a szükséges információ és adatszolgáltatást a doppingvizsgálatok 
elvégzéshez. Az RTP listán szereplő sportolók nemzetközi versenyeiről, hazai/nemzetközi 
edzőtáboráról minden hónapban írásban tájékoztattuk a MACS-ot, elküldtük az aktuális 
versenynaptár tervezetünket és az edzőtáborban, versenyen részt vevő sportolók névsorát. 

• A MACS doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos híreit, felhívásait a Magyar Paralimpiai 
Bizottság hivatalos honlapján közzétettük. 

• Negyedévente írásban kértük az RTP listán szereplő sportolókat a holléti információ 
folyamatos felügyeletére az információk naprakészen tartásában. 

• Doppingvétség elkerülésének érdekében a válogatott parasportolók étrend-kiegészítőkkel, 
sérülésekre kapott kezelésekkel, krémekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos kérdéseit 
továbbítottuk a MACS részére. 
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• Elkészítettük az MPB Szövetségi adatbekérőjét a 2021-es évre vonatkozóan, amely az 
alábbiakat tartalmazta: 

➢ 1. számú melléklet: A szövetség Nemzetközi Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba tartozó 
sportolóinak névsora (IRTP) 

➢ 2. számú melléklet: A szövetség javaslata a Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport 
tagjait illetően a saját sportágára vonatkozóan (RTP) 

➢ 3. számú melléklet: regisztrációra kötelezett sportolók névsora (nemzeti szintű sportolók) 

➢ 4. számú melléklet: a 2022. évi doppingellenes tevékenység tervezete  

➢ 5. számú melléklet: a sportág 2022. évi hivatalos hazai és nemzetközi versenynaptára 

➢ 6. számú melléklet: a 2021. évi beszámoló 

➢ 7. számú melléklet: a szövetség Doppingellenes Szabályzata és nyilatkozatok 

 

Sportegészségügy - XVI. Paralimpiai Játékok  
(2021. augusztus 25 - szeptember 5.) 
 
Paralimpiát megelőző felkészülési időszak 

Az egészségügyi személyzet kijelölése és elfogadása - az MPB elnöksége által elfogadott 
egészségügyi csapat tagjai voltak: 

Dr. Bejek Zoltán PhD. ortopéd főorvos- az egészségügyi csapat vezetője 
Dr. Szatmári Attila klinikai orvos 
Dr. Lénárt Ágota sportpszichológus 
Grezner Mónika gyógytornász 
Vigh Tímea masszőr 
Papp Gábor masszőr 
 

Egészségügyi ellátás 

A tokiói paralimpiára utazó csapat számára a kiutazás előtt az OSEI komplett sportegészségügyi 
szűrést biztosított, amelyre a parasportolók és a sportszakemberek, kísérők egyéni döntés alapján 
jelentkezhettek. A kivizsgálás lehetőségéről az utazó delegáció tagjait tájékoztattuk. A vizsgálaton 
részt vett parasportolók vizsgálati eredményét Dr. Bejek Zoltán megkapta és kiértékelte.  

A mozgásszervi problémákkal, panaszokkal rendelkező parasportolók ellátását a Semmelweis 
Egyetem Ortopédiai Klinikáján, valamint az OSEI-ben biztosítottuk. 

Covid 19 program 

Megszerveztük a teljes utazó delegáció (sportolók, szakágvezetők, edzők, egészségügyi 
szakemberek, segítők, MPB kollégák, versenybírák, sportszakemberek, VIP meghívottak) számára 
a kiutazáshoz szükséges 2 db PCR tesztet a Whitelab Kft. munkatársaival együttműködve. Egy 
kérdőív segítségével felmértük a helyszín igényeket. Igyekeztünk mindenkinek a lakóhelyéhez vagy 
az aktuális tartózkodási helyéhez legközelebbi mintavételi helyet megtalálni. Minden delegáció tag 
megkapta az angol nyelvű PCR teszteredményt és a japán formátumú igazolást egyaránt.  

Az oltakozási igény felmérését követően lehetőséget biztosítottunk mindkét védőoltás felvételére.  

A tokiói buborék rendszer működéséről és az előírt alkalmazások használatáról Busa Andrea (CLO) 
tartott képzést a teljes csapat részére. 
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A védőoltásoknak és a fegyelmezett maszk viselésnek köszönhetően sem a kiutazás előtt, sem a 
kint tartózkodás alatt nem kaptunk pozitív teszteredményt. 

MPB Mobilitás és sportegészségügyi program 

A parasportolóink részére mobilitás és sportegészségügyi programot hirdettünk. A jelentkezők 
közül az MPB által létrehozott bizottság választotta ki, hogy ki részesülhetett támogatásban. 

A mobilitás program a sportoló mindennapi életét és egészségének megőrzését segítő 
segédeszközök (például kerekesszék, rásegítő, protézisek) beszerzésének támogatására 
vonatkozott, ezzel hozzájárulva a sikeres paralimpiai felkészüléshez.  

A sportegészségügyi program egyedi kezelések, terápiák, gyógyszerkészítmények (melyek nem 
ütköznek a fair play szellemével, megfelelnek a mindenkori doppingellenes előírásoknak, szükség 
esetén a sportoló rendelkezik az adott készítményre vonatkozó TUE engedéllyel) költségeinek 
támogatására vonatkozott szintén a sikeres paralimpiai felkészülés érdekében.  

Étrend-kiegészítők 

A tokiói paralimpia előtt a kvótával rendelkező parasportolók felkészülését 2019-es év második 
felében, 2020-as évben és a 2021-es év első felében összesen 22 havi étrend-kiegészítővel 
támogattuk. A sportolóink (dietetikusuk javaslata alapján) igényelt termékeket kizárólag a Magyar 
Antidopping Csoport jóváhagyását követően rendeltük meg és adtuk át. 

Év 
Sportolók 

száma 
Átadott mennyiség Támogatási időszak 

2019/2. 51 4 hónap 2019.11.01-2020.03.30 

2020/1. 49 6 hónap 2020.04.01-2020.09.30 

2020/2. 51 6 hónap 2020.11.15-2021.05.15 

2021/1. 54 6 hónap 2021.05.15-2021.11.15 

 

Mentális tréning  

A „Fejben is legyél ott” program a sikeres paralimpiai felkészülés és szereplés érdekében indult 
Dr. Lénárt Ágota sport-szakpszichológus és a Magyar Paralimpiai Bizottság együttműködésével és 
gondozásában. Feladata a paralimpiai kvalifikációra esélyes, illetve már kvalifikált versenyzők 
mentális felkészítése csoportos és egyéni foglalkozások keretében. A paralimpia évében a 
korábban sikeresnek minősülő program tovább folytatódott a sportolók versenyeztetési és 
felkészülési programjától függően. A program kiterjesztésre került azokra a kvótás vagy kvóta 
esélyes sportolókra is, akik nem vettek részt mentális felkészítésben, vagy más pszichológussal 
dolgoztak. A szegedi és a Szeged környéki sportolóink mentális tréningjét Sasvári Annabella 
sportpszichológus végezte. 

Dr. Lénárt Ágota sport-szakpszichológus a Magyar Paralimpiai Csapat tagjaként részt vett Tokióban 
a paralimpián, így a helyszínen is segítséget, támogatást tudott nyújtani sportolóinknak az idei év 
legnagyobb versenyén. 

Doppingellenes tevékenység  

Folyamatos volt a kapcsolattartás a MACS illetékeseivel a doppingvizsgálatok és a drogtesztek 
szervezésében. A kiutazáshoz szükséges mennyiségű drogtesztet megrendeltük. A kvótásaink 
névsorát folyamatosan aktualizáltuk és elküldtük a MACS illetékeseinek. 
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Felhívtuk az RTP listán szereplő sportolóink figyelmét a holléti információ folyamatos felügyeletére 
és a megadott adatok frissítésére az esetleges doppingvétség elkerülése érdekében. 

Két alkalommal szerveztünk doppingellenes tájékoztatót Dr. Tiszeker Ágnes közreműködésével. 
Bekértük az ADeL rendszer angol nyelvű doppingellenes ismeretanyagának elsajátítását bizonyító 
igazolást, amelyet az előadásokon résztvevők névsorával együtt elküldtünk Nagy Tamarának. 

Együttműködés MOB-bal  

A közös orvosi műszerek, gyógyszerek, kötszerek kiutaztatása és átvétele tekintetében folyamatos 
volt a kapcsolattartás MOB-bal. Az a megállapodás született, mely szerint a MOB eszközeinek az 
MPB által igényelt részét Tokióban hagyja. Ezzel párhuzamosan egyeztetés történt a 
gyógytornász/masszőrinkkel a speciális eszközigényeikről, amelyeket a kiutazás előtt 
beszereztünk. Az egészségügyi felszerelést engedélyeztettük, az elkészített leltár szerint 
becsomagoltuk és egy részét kiszállíttattuk Tokióba. 

 

Paralimpiai részvétel alatti sportegészségügyi tevékenység: 

Egészségügyi ellátás 

Megérkezésünk utáni első feladat a MOB által számunkra kint hagyott eszközök felmérése és az 
egészségügyi rendszer felállítása volt. Egy teljes apartman állt rendelkezésünkre, melyben egy 
orvosi rendelőt, két, elparavánozott masszázs/gyógytorna kezelőt és egy kezelőágyat sikerült 
munkába állítani. A harmadik masszázs lehetőség Papp Gábor apartmanjában került kialakításra. 
A sportpszichológiai kezelések Lénárt Ágota szállásán történtek. 

Az ellátó rendszer kiépítése után annak működési rendjét alakítottuk ki. Ennek időben két szakasza 
volt: a versenyek előtti és a versenyek alatti időszak. Előbbiben a masszázs- és 
gyógytornakezelések előre egyeztetett időpontban folytak. A kezelések minden esetben előzetes 
orvosi egyeztetés után kezdődtek meg. A rendelőben az orvosi munka reggel 8 és éjfél között 
zajlott minimum egy orvos állandó jelenlétében. A fentmaradó időszakban telefonos ügyeletet 
biztosítottunk.  

A verseny alatti időszakban napközben az egészségügyi csapat tagjai a verseny helyszínein 
végezték a munkájukat. A beosztás, hogy ki hová menjen, előzetes megbeszélés, illetve szakmai 
döntés alapján történt meg. A versenyek utáni időszakban pedig a megszokott módon folyt a 
rendelés és a kezelések.  

Egyéb egészségügyi ellátás lehetőségét a paralimpiai faluban létesített Poliklinika szolgáltatta. Az 
intézmény szolgáltatásait a későbbiekben négy alkalommal vettük igénybe: egy, a falu területén 
történt ájulás, egy sérülés miatti röntgen szükségessége és két alkalommal a helyi gyógyszertár 
igénybevétele kapcsán. 

A csapat egészségügyi ellátását a szakma szabályainak megfelelően Dr. Bejek Zoltán naponta 
dokumentálta egy ambuláns naplóban, amely az összes orvosi vizsgálatot, kezelést és a terapeuták 
napi jelentéseit tartalmazta. A verseny végéig a faluba érkezéstől számítva ez összesen 341 ellátási 
eseményt jelentett, amely kiegészült a sportpszichológus foglalkozások számával. 

Az egészségügyi csapat egyéb tevékenysége a doppingellenőrzésen részt vett sportolók kísérete 
és segítése volt szükség esetén. 

Covid-19 program: 

A pandémia miatti „buborék” fenntartása céljából végzett napi antigén tesztek irányítását Busa 
Andrea (CLO1) és Oberfrank Mária (CLO2) végezte. A még kiutazás előtt állók PCR tesztjének 
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szervezése, az igazolások és teszteredmények kezelése folyamatos munkát jelentett az utolsó 
csapat kiutazásáig. 

Doppingellenes tevékenység 

A paralimpia alatt folyamatos volt a kapcsolattartás a MACS-csal és a WADA Tokióban tartózkodó 
illetékeseivel. Biztosítottuk a kért információkat a szervezőknek a sportolók fellelhetőségéről a be 
nem jelentett doppingvizsgálatok elvégzésére. Tájékoztattuk a sportolóinkat, 
sportszakembereket, szakmai vezetőket az RTP lista változásáról.  

Ki és hazautazás: 

A pandémia okozta speciális körülményekből adódóan a delegáció tagjai különböző időpontokban 
utaztak Tokióba és verseny befejezését követően haza.  

A ki és hazautazás orvosi szempontból minden csoport kapcsán eseménytelenül zajlott. A hosszú 
repülőút miatt antitrombotikus gyógyszerelést biztosítottunk mindenki számára. 

A fentiek ennek ellenére sajnos a sportorvosi ellátás a parasport területén további fejlesztést 
igényel. Sportolóink rendszeres szűrővizsgálatának területén a korábban kialakított szerződéses 
keretek nem kerültek teljes mértékben kihasználásra. Ezek megújítása, tartalommal való 
megtöltése további feladat.  
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Összefoglalás: 

A Magyar Paralimpiai Bizottság a nemzetközi, hazai jogszabályoknak, valamint saját 
szabályzatainak megfelelően működik. Döntéseit az önkormányzati elvnek megfelelően, 
demokratikusan hozza meg. 

Az MPB működését és a paralimpiai szakmai felkészüléshez szükséges állami forrásokat 2021-ben 
is támogatóinak köszönhetően tudtuk kiegészíteni. 

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt., a Toyota, a K&H Bank Zrt., az Il Treno, a BiotechUsa, a Clash Kft, 
a Rehab Zrt., valamint a Nivelco Zrt. támogatása is segítette a sikeres paralimpiai részvételt. 
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG – HATÁROZATOK TÁRA 
2021 

 

1/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése Lázár Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag elfogadta.  
(27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

2/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőnek Berente Juditot és Pető Tibort választotta.  
(27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

3/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése a Közgyűlés napirendjét elfogadta. 
(27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

4/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése az MPB Felügyelő Bizottsága 2020. évi jelentését elfogadta.  
(28 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

5/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése az MPB Elnökségének 2020. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.  
(27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

6/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése az MPB 2020. évi költségvetési beszámolót egyhangúlag elfogadta.  
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

7/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése az MPB 2020. évi közhasznú egyszerűsített éves melléklet egyhangúlag 
elfogadta. 
(30 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

8/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése az MPB 2020. évi könyvvizsgáló jelentést elfogadta. 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat 

 

9/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése az MPB 2021. évi költségvetési tervét elfogadta.  
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

10/2021. (05. 27.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése az MPB Felügyelő Bizottsága 2021. évi ellenőrzési tervét egyhangúlag 
elfogadta.  
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 
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11/2021. (07.14.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése Lázár Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag elfogadta.  
(22 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

12/2021. (07.14.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Tamás Henriettét és Végh Boldizsárt. 
választotta.  
(22 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

13/2021. (07-14.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése a Közgyűlés napirendjét elfogadta. 
(22 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

14/2021. (07.14.) számú MPB Közgyűlési határozat 
 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése elfogadja a XVI. Paralimpiai Játékokra utazó Magyar 
Paralimpiai Delegáció és a Magyar Paralimpiai Csapat személyi összetételére, akkreditációs 
tervére tett javaslatot és hozzájárul az előterjesztésben felsorolt személyek paralimpiai 
akkreditálásához, valamint nevezéséhez. 
 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése felhatalmazza a Magyar Paralimpiai Bizottság 
elnökségét, hogy a Közgyűlést követően a XVI. Paralimpiai Játékokon való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő személyi kérdésekben döntést hozzanak. 
(22 igen, x tartózkodás, x nem szavazat)  

 

15/221 (07.14.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése a Magyar Paralimpiai Bizottság tagszervezeteinek névsorát a melléklet szerint 
megerősíti. 
(22 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

16/2021 (11. 25.) számú MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése Szabó Lászlót az MPB Közgyűlésének levezető elnökévé egyhangúlag 
megválasztotta.  
(29 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

17/2021 (11. 25.) számú MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése Lázár Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag elfogadta.  
(30 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

18/2021 (11. 25.) számú MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőinek Vajtó-Tilhof Ingridet és Csabai Attilát elfogadta.  
(30 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

19/2021 (11. 25.) számú MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dr. Farkas Attilát, tagjainak 
Szabadkainé Vágó Krisztinát és Kubina Ádámot elfogadta.  
(30 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  
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20/2021 (11. 25.) számú MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése a Közgyűlés napirendjét elfogadta.  
(30 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

21/2021 (11. 25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése a XVI. Nyári Paralimpiai Játékok beszámolóját 
elfogadta. 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

22/2021. (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.” 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

23/2021. (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. 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

24/2021. (11.25.) sz. MPB közgyűlési határozat  
Az MPB Közgyűlése a Magyar Paralimpiai Bizottság tagszervezeteit, az MPB Alapszabályának 6. § 
2) pontja alapján, a melléklet szerint megerősíti. 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

25/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése az MPB Alapszabálya 18. § 2) pontjának módosítását 
az alábbiak szerint elfogadja: 
„18 § 2.) Az elnökség létszáma: 13 15 fő.” 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

  



 

BESZÁMOLÓ AZ MPB ELNÖKSÉGI ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL  30 

26/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése az MPB Alapszabálya 18. § 7) c) alpontjának 
módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
„18 § 7.) c) 11 13 fő, a közgyűlés által megválasztásra kerülő elnökségi tag, melyből alanyi jogon 
egy-egy elnökségi tagot jelöl a közgyűlésnek:” 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

27/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése az MPB Alapszabály módosítását a Közgyűlésen 
elfogadott módosításokkal együtt elfogadja.  
(31 igen,0 tartózkodás , 0 nem szavazat) 

 

28/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése egyetért a nyílt szavazással az MPB elnökválasztás 
esetében. 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

29/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Szabó Lászlót 31 igen szavazattal az MPB elnökévé 
választotta. 

 

30/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése egyetért a nyílt szavazással az MPB alelnökválasztás 
esetében. 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

31/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Deutsch Tamást 31 igen szavazattal az MPB alelnökévé 
választotta. 

 

32/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése egyetért a nyílt szavazással Alapszabály 18:§ 7) ca-cd) 
alpontja szerinti alanyi jogon jelölt elnökségi tagokat esetében. 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

33/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Berente Juditot, a Magyar Szervátültetettek 
Szövetségének jelöltjét 31 igen szavazattal az MPB elnökségi tagjának választotta. 

 

34/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Lengyel Lajost, a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetségének jelöltjét 31 igen szavazattal az MPB elnökségi tagjának választotta. 
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35/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Dr. Tapolczai Gergelyt, a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének jelöltjét 31 igen szavazattal az MPB elnökségi tagjának választotta. 

 

36/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Toponári Gábort, a FODISZ jelöltjét 31 igen szavazattal 
az MPB elnökségi tagjának választotta. 

 

37/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése egyetért a nyílt szavazással az Alapszabály 18:§ 7) c) 
alpontja szerinti elnökségi tagok esetében. 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

38/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Becsey Jánost 31 szavazattal az MPB elnökségi tagjává 
választotta. 

 

39/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Fülöp Attilát 31 szavazattal az MPB elnökségi tagjává 
választotta. 

 

40/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése dr. Galgóczi Ágnest 31 szavazattal az MPB elnökségi 
tagjává választotta. 

 

41/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése dr. Kósa Ádámot 31 szavazattal az MPB elnökségi 
tagjává választotta. 

 

42/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Nátrán Rolandot 31 szavazattal az MPB elnökségi 
tagjává választotta. 

 

43/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése dr. Ralovich Zsoltot 31 szavazattal az MPB elnökségi 
tagjává választotta. 

 

44/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Steiner Györgyöt 31 szavazattal az MPB elnökségi 
tagjává választotta. 

 

45/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése dr. Vitályos Esztert 31 szavazattal az MPB elnökségi 
tagjává választotta. 
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46/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése Weisz Róbertet 31 szavazattal az MPB elnökségi 
tagjává választotta. 

 

47/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése hozzájárul, hogy az MPB FB elnökének és az FB 
tagjainak megválasztásáról a Közgyűlés nyílt szavazással döntsön. 
(31 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

48/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése dr. Gudra Tamást 31 szavazattal megválasztotta az 
MPB Felügyelő Bizottsága elnökének. 

 

49/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése dr. András Krisztinát 31 szavazattal megválasztotta az 
MPB Felügyelő Bizottsága tagjának. 

 

50/2021. (11.25.) számú MPB Közgyűlési határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Közgyűlése dr. Pohli Viktóriát 31 szavazattal megválasztotta az 
MPB Felügyelő Bizottsága tagjának. 

 
 

MPB ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
 

1/2021. (01.08.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB Elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottság 2021. évi sportszakmai forrásainak felosztását 
a melléklet szerint elfogadja. 
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

2/2021. (01.18.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB Elnöksége a fogyatékosok sportja 2021. évi Gerevich Aladár-sportösztöndíj keret 
szervezetek és paralimpiai sportágak közötti felosztására a melléklet szerinti javaslatot teszi. 
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

3/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Mónikát egyhangú 
szavazattal elfogadja.  
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

4/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Berente Juditot és Nátrán 
Rolandot egyhangú szavazattal elfogadja.  
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

5/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. 
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 
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6/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat  
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadja. 
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

7/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége az Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségének 2021. évi üléstervét a melléklet 
szerint elfogadja. 
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

8/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az MPB könyvvizsgálatára 2021. február 1-től 2024. 
december 31-ig a Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft.-t kéri fel azzal, hogy felkérést évente legkésőbb 
február végéig megerősíti.  
(7igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

9/2021. (01. 28.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az MPB Alapszabálya 2. § 1.) pont g) alpontja alapján az 
MPB 2021. évi tagdíját 300 000 Ft-ban állapítja meg. 
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

10/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja 2021. Gerevich Aladár-sportösztöndíj 86 000 000 Ft-os 
keretösszeg személyre szóló felosztását a melléklet szerint javasolja.  
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

11/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB Elnöksége, az MPB elnöksége által alapított és adományozható díjak szabályzata 
értelmében 2020. évi a díjakat az alábbiak szerint ítéli oda: 
Málnai István díj- edzők és nevelőedzők részére adományozható: 
Pruzsina István, Szamek Katalin, Tari Imre 
Halassy Olivér díj – paralimpiai érmeseknek adományozható:   
Járomi Mónika, Szabó Tibor, Pásztory Dóra 
Plesa István díj – sportegészségügyi szakember részére adományozható: 
Grezner Mónika, Kovács Tímea, Dr. Soós Ágnes 
MPB Paralimpiai Láng  - a paralimpiai mozgalom támogatója részére adományozható: 
Gattyán György 
 
(7igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

12/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége Csík Ferenc-díjra Engelhardt Katalin, Eszterházy Miksa-
díjra Kovács Győző felterjesztését támogatja. 
 (7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  
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13/2021. (01.28.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége hozzájárul az IPC Tisztújító Közgyűlésének 
megszervezésével kapcsolatos pályázat beadásához azzal, hogy amennyiben az esemény 
szervezésére az állami nem tud legalább 250mFt támogatást biztosítani, akkor az MPB a pályázati 
anyagát visszavonja. 
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

14/2021. (02.22) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB Elnöksége a fogyatékosok sportja 2021. évi központi költségvetési forrásának felosztását, 
a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége tekintetében, a melléklet szerint módosítja. 
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

15/2021. (04. 27.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Alapszabályának 10. § (2) bekezdése, valamint a 17. §-a értelmében az 
MPB Közgyűlését 2021. május 27-én, csütörtökön 14 órára a ZOOM meeting keretében összehívja: 
 
Tervezett napirendi pontok: 
1. napirendi pont: Az MPB Felügyelő Bizottsága 2020. évről szóló jelentésének elfogadása  
2. napirendi pont: Az MPB 2020. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
3.napirendi pont: Az MPB 2020. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 
4. napirendi pont: Az MPB 2020. évi egyszerűsített közhasznúsági melléklet elfogadása 
5. napirendi pont: A 2020. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
6. napirendi pont: Az MPB 2021. évi költségvetés tervének elfogadása 
7. napirendi pont: Az MPB Felügyelő Bizottsága 2021. évi ellenőrzési tevének elfogadása 
8. napirendi pont: Beszámoló a tokiói Paralimpiai Játékok helyzetéről 
9. napirendi pont: egyebek 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

16/2021. (05.24.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az MPB Felügyelő Bizottságának 2020. évi jelentését 
elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

17/2021. (05.24.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége az MPB 2020. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

18/2021. (05.24.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége az MPB 2020. évi költségvetési beszámolóját elfogadja 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

19/2021. (05.24.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége az MPB Az MPB 2020. évi egyszerűsített közhasznúsági mellékletét elfogadja  
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  
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20/2021. (05.24.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége a 2020. évi könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

21/2021. (05.24.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége az MPB 2021. évi költségvetési tervét elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

22/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Mónikát egyhangú 
szavazattal elfogadja.  
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

23/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Berente Juditot és Toponári 
Gábort egyhangú szavazattal elfogadja.  
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

24/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

25/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat  
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

26/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Alapszabályának 10. § (2) bekezdése értelmében az MPB Közgyűlését 
2021. július 14-én, szerdán 16 órára összehívja azzal, hogy a Közgyűlés helyszínének kijelölését az 
MPB Elnökének hatáskörébe utalja. 
Tervezett napirendi pontok: 
1.napirendi pont: A XVI. Paralimpiai Játékokon részvevő Magyar Paralimpiai Delegáció 
összetételének jóváhagyása 
2.napirendi pont: egyebek 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

27/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Paralimpiai Csapat összetételére vonatkozó 
irányelvet elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

28/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Paralimpiai Csapat tokiói Paralimpiai 
Játékokkal kapcsolatos személyi nyilatkozatát a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  
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29/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége a fogyatékosok sportja Gerevich Aladár-sportösztöndíj 86 000 000 Ft-os 
keretösszeg személyre szóló felosztását 2021. II. félévre módosításokat tartalmazó a melléklet 
szerint javasolja.  
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

30/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13.) 
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 2020. évi Paraúszó Európa-bajnokságon elért 
eredmények alapján a mellékelt eredményességi támogatást javasolja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

31/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13.) 
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 2021. évi Paraatlétikai Európa-bajnokságon 
elért eredmények alapján az alábbi eredményességi támogatást javasolja. 
Versenyzők: 
Ekler Luca 2. hely (100m) 468 750 Ft 
Biacsi Ilona 3. hely (1500m) 312 500 Ft 
 
Sportszakemberek: 
Szalma László (Ekler Luca) 234 375 Ft 
Antal Andor (Biacsi Ilona) 156 250 Ft 
 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

32/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottság Iratkezelési Szabályzatát 
a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

33/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Paralimpiai Bizottság Képesítési Szabályzatát 
a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

34/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Magyar Teqball Szövetség (1011 Budapest, Expo tér 
5-7.) tagfelvételi kérelmét támogatja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

35/2021. (06.25.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a Halassy Olivér Program – a parasport edzők 
megbecsüléséért koncepció módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

  



 

BESZÁMOLÓ AZ MPB ELNÖKSÉGI ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL  37 

 

36/2021. (09. 23.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB elnöksége jóváhagyja, hogy a Halassy Olivér Programba – a parasport edzők 
megbecsüléséért 2021. évi programjába 2021. szeptember 16-tól Becsey János, vezetőedző 
vegyen részt. Becsey János részére javasolt havi nettó vezetőedzői díj 100 000 Ft. 
 (11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

37/2021. (10.11.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB Elnöksége a fogyatékosok sportja 2021. Gerevich Aladár-sportösztöndíj személyre szóló 
felosztását 2021. IV. negyedévre a melléklet szerint javasolja. 
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

38/2021. (10.22.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Alapszabályának 10. § (2) bekezdése értelmében az MPB Közgyűlését 
2021. november 25-én, csütörtökön 14 órára a Magyar Sport Háza konferenciatermébe 
összehívja: 
 
Tervezett napirendi pontok: 
1. napirendi pont: Beszámoló a XVI. Paralimpiai Játékokról  
2.napirendi pont: Az MPB Alapszabálylának módosítása 
3.napirendi pont: Tisztségviselő választás 
4.napirendi pont: egyebek 
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

39/2021. (10.22.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB elnöksége az MPB Választási Szabályzatának 2.1 pontja alapján a Magyar Paralimpiai 
Bizottság 2021. november 25.-i Közgyűlésének szabályos lebonyolítása érdekében felállítandó 
Jelelő Bizottsága tagjának dr. Farkas Attilát, dr. Sebes Anikót és Vágó Krisztinát kéri fel.  
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

40/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Urr Anitát egyhangú szavazattal 
elfogadja.  
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

41/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Berente Juditot és Nátrán 
Rolandot egyhangú szavazattal elfogadja.  
(6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

42/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. 
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

43/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadja. 
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 
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44/2021. (11:05) számú MPB elnökségi határozat  
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége a XVI. Paralimpiai Játékokról szóló beszámolót elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

45/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége a XVI. Paralimpiai Játékokon elért eredmények után a sportlói állami jutalmat a 
melléklet szerint állapítja meg. 
(7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

46/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége a XVI. Paralimpiai Játékokon elért eredmények után a sportszakemberi állami 
jutalmat a melléklet szerint állapítja meg. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

47/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Alapszabály módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

48/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Választási Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

49/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Iratkezelési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

50/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Számviteli Politika Általános szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

51/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Számviteli Politika Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát a 
melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

52/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Számlarend és Számlatükör Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

53/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB 2021. november 25.-i Közgyűlésének zavartalan lebonyolítása 
érdekében a Mandátum Vizsgáló Bizottságba Szabó Kristófot, Oberfrank Máriát és Vajda Krisztinát 
választja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  
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54/2021. (11.05.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB 2021. november 25.-i Közgyűlésének zavartalan lebonyolítása 
érdekében a Szavazatszámláló Bizottságba Dr. Farkas Attilát, Dr. Sebes Anikót és Szabadkainé Vágó 
Krisztinát választja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

55/2021. (11.18.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége a XVI. Paralimpiai Játékok eredményei után adható sportszakemberi állami 
jutalmak kiegészített javaslatát a melléklet szerint elfogadja. 
(8 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

56/2021. (12.17.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Mónikát elfogadja.  
(9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

57/2021. (12.17.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége jegyzőkönyv hitelesítőnek Vitályos Esztert és Toponári 
Gábort elfogadja.  
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

58/2021. (12.17.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az elnökségi ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja. 
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

59/2021. (12.17.) számú MPB elnökségi határozat  
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadja. 
(10 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

60/2021. (12.17.) számú MPB elnökségi határozat  
A Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöksége az MPB SZMSZ módosítását a melléklet szerint 
elfogadja. 
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

61/2021. (12. 17.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége támogatja, hogy az MPB Alapszabályának 22. § (2) 
bekezdése a) pontja alapján az MPB képviseltére, a bankszámla feletti rendelkezésre, valamint 
utalványozási jogkörre az MPB alelnökével együttesen dr. Ralovich Zsolt elnökségi tag legyen 
jogosult. 
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

62/2021. (12. 17.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Halassy Olivér Program- a parasport edzők megbecsüléséért koncepció 
módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
(10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  
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63/2021. (12. 17.) számú MPB elnökségi határozat  
Az MPB Elnöksége az MPB Képesítési Szabályzatának módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
(9 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

64/2021. (12.17.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az MPB Sporttudományi, Egészségügyi és 
Doppingellenes Bizottsága elnökének dr. Bejek Zoltánt választja. A bizottsági elnöki megbízás 
határozott időre, a paralimpiai ciklushoz igazodva legkésőbb 2025. május 31-ig jön létre. 
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

65/2021. (12.17.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az MPB Sportolói Bizottsága elnökének Lévay Petrát 
választja. A bizottsági elnöki megbízás határozott időre, a paralimpiai ciklushoz igazodva legkésőbb 
2025. május 31-ig jön létre. 
(10 igen, 1 tartózkodás (Lengyel Lajos), 0 nem szavazat)  

 

66/2021. (12.17.) számú MPB elnökségi határozat 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége az MPB Jogi és Etikai Bizottsága elnökének dr. Égeni 
Attilát választja. A bizottsági elnöki megbízás határozott időre, a paralimpiai ciklushoz igazodva 
legkésőbb 2025. május 31-ig jön létre. 
(11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

67/2021. (12.17.) számú MPB elnökségi határozat 
Az MPB elnöksége az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13.) 
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés b) pontja alapján az 2021. évi Paraboccia Európa-bajnokságon 
elért eredmények alapján az alábbi eredményességi támogatást javasolja: 
 
Versenyzői támogatás: 
Szabó Alexandra - BC4 egyéni 1. hely 625 000 Ft 
Szabó Alexandra - BC4 páros 2. hely 468 750 Ft 
Nagy Vivien - BC2 egyéni 3. hely 312 500 Ft 
Hegedűs László - BC4 páros 2. hely 468 750 Ft 
 
Sportszakemberi támogatás: 
Szappanos Zoltán, technikai felkészítő - Szabó Alexandra eredményei alapján 250 000 Ft 
Antal Andor, edző – Hegedűs László eredménye alapján 200 000 Ft 
Szász Zsolt, technikai felkészítő – Nagy Vivien eredménye alapján 200 000 Ft 
Takács Laura, gyógytornász – Szabó Alexandra, Hegedűs László és Nagy Vivien eredménye 
alapján 143 750 Ft 
Makay Péter, technikai felkészítő – Szabó Alexandra eredményei alapján 143 750 Ft 
(12 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)  

 

 


