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I. 
ÁLTALÁNOS BESZÁMOLÓ 

A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG 
2021.01.01-2021.12.31.  KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

A Magyar Paralimpiai Bizottság a fogyatékkal élők sportjáért felelős legnagyobb 
nemzetközi szervezet, az IPC (International Paralympic Committee) magyarországi 
hivatalos testülete. Szervezetünk, mint a hazai paralimpiai mozgalom vezető intézménye, 
több mint 30 sportág, közel 200 válogatott sportolójának pártfogója, támogatója. 
Megalakulásunk időpontjától, 1997. évtől kezdődően irányítjuk és felügyeljük a paralimpiai 
sportágak rendszerét, működtetjük a hazai paralimpiai mozgalmat. 2017. január 1. óta, a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény előírásainak megfelelően a Magyar Paralimpiai Bizottság 
köztestületként működik. 

Magyarországon körülbelül 800-900 ezer ember él valamilyen fogyatékossággal, ebből a 
rendelkezésünkre álló adatok szerint versenyszerűen 3000 fogyatékkal élő sportol a 
különböző sportszervezetekben. A Magyar Paralimpiai Bizottság nyilvántartásában közel 
500 sportoló szerepel, az utóbbi években a sportágak és ezzel arányosan a válogatott 
sportolók számát tekintve is elértük az eddigi legnagyobb létszámot.  

Az MPB célja a paralimpiai mozgalom eszméinek megszilárdítása és fejlesztése, a 
paralimpiai szellem elterjedésének elősegítése, az esélyegyenlőség és az integráció, 
inklúzió feltételeinek megteremtése. A minőségi versenysport feltételeinek megteremtése 
és a válogatott sportolók pályafutásának segítése mellett az utánpótlás nevelés is a 
legfontosabb célkitűzéseink közé tartozik. 

A 2021. évben elért célok és eredmények közül az egyik legkiemelkedőbb a 2018. óta 
negyedik alkalommal megszervezett Magyar Parasport Napja volt, amely 
rendezvénysorozat a fogyatékkal élő sportolók és a fogyatékosok sportja bemutatásával 
segíti a társadalmi integráció megvalósulását. 

Az MPB operatív munkájának alappillére az állami támogatások kezelésében folyamatában 
betöltött szervezeti tisztség. A parasport világát érintő stratégiai döntések előkészítésében 
aktív partnere vagyunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Az államigazgatási 
rendszer megkövetelte adminisztratív feladatainkon túl, válogatott sportolóink nemzetközi 
szerepvállalásának szervezése, valamint hazai helyszíneken megrendezésre kerülő 
nemzetközi sportesemények lebonyolítása is mindennapos feladatunk része. 

A Magyar Paralimpiai Csapat minden idők második legeredményesebb szereplésével, hét 
aranyéremmel, öt ezüstéremmel és négy bronzéremmel tért haza a XVI. Paralimpiai 
Játékokról, Tokióból. A magyar csapat az éremtáblázaton, a nemzetek rangsorában a 18. 
helyen végzett.  

Tokió második alkalommal adott otthont az olimpiai és paralimpiai játékoknak. A rendkívül 
vendégszerető házigazdáknak sok nehézséggel kellett megküzdeniük a szervezés során, a 
világjárvány miatt egy évvel elhalasztott 
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 világeseményt végül nézők nélkül szervezék meg a japán metropoliszban.  

A magyar csapat, a világjárvány miatt egy évvel meghosszabbított kvalifikációs időszakban 
10 sportágban szerzett kvótát a paralimpiára, ahol a 37+1 versenyző összesen 80 
versenyszámban állt rajthoz. A paralimpiai felkészülés során kiemelkedő önfegyelmet 
mutató magyar válogatott erejét bizonyítja az is, hogy sportolóink 56 versenyszámban 
végeztek a legjobb nyolc között. 

Az éremszerzések során több esetben örülhettünk sporttörténeti sikernek: Kiss Péter Pál 
megszerezte a kajak-kenu első magyar paralimpiai aranyérmét, ráadásul most előszőr 
fordult elő, hogy olimpiai aranyérem is született ugyanabban a versenyszámban. Tótka 
Sándor tokiói olimpiai 200 m-es kajak aranyérme után a paralimpián ezt a versenyszámot 
Kiss Péter Pál paralimpikon is megnyerte.  

Pálos Péter duplázása asztaliteniszben egyedülálló, London után újra a dobogó legfelső 
fokára álhatott fel asztaliteniszezőnk. Ekler Luca személyében megszületett az első magyar 
női aranyérem atlétikában, a kiváló atléta távolugrásban világcsúccsal lett bajnok. 25 év 
után újra magyar kerekesszékes vívónak, Veres Amarillának szólt a magyar himnusz a 
paralimpiai játékokon, aki ráadásul az első magyar női paralimpiai bajnok lett ebben a 
sportágban. Az úszók felkészültségét pedig az bizonyítja, hogy soha nem született még 
három magyar női aranyérem egy paralimpián ugyanabban a sportágban. Pap Bianka és 
Konkoly Zsófia az aranyérük mellé további két-két ezüstérem is nyertek, Illés Fanni 
aranyérme pedig a 150. a magyar paralimpiai érmek sorában. 

Osváth Richárd ezüstérme a tizedik magyar érem férfi kerekesszékes vívásban. 

A bajnokok diadala mellett említésre méltó Dávid Krisztina teljesítménye is, aki 
bronzérmével megszerezte a sportlövészet első paralimpiai érmét Magyarországnak, 
ahogyan Varga Kataliné is, aki a kajak-kenu első magyar női érmével gazdagított 
bennünket. Szvitacs Alexa, azzal a teherrel jutott el a bronzéremig, hogy ő kezdte meg a 
magyarok szereplését a tokiói viadalon. A női tőrcsapat három bronzérmese: Madarászné 
dr Mező Boglárka, Hajmási Éva és Gyöngyi Dani mellett ott van az a Krajnyák Zsuzsanna, aki 
ezzel a harmadik helyezésével megszerezte a 12. paralimpiai érmét, ezzel minden idők 
legtöbb paralimpiai érmével rendelkezik Magyarországon. 

A siker első sorban a sportolóké, de köszönet illeti a sportszakemberek, egészségügyi 
szakemberek, támogatók és a Magyar Paralimpiai Bizottság munkáját is. A fantasztikus 
teljesítmény eléréséhez szükséges volt a megfelelő anyagi támogatásra is, mellyel 
elindított sportágfejlesztési programok is nagyban hozzájárultak a Magyar Paralimpiai 
Csapat tokiói sikeréhez.  

A paralimpiai mozgalom fejlődése töretlen, a tokiói Paralimpiai Játékokon 22 sportágban 
539 bajnokot avattak a 12 versenynap alatt. A 163 ország 4400 versenyzőjével 
megrendezett küzdelmek során több, mint kétszáz világcsúcs dőlt meg.  

A Magyar Paralimpiai Csapat egésze és annak minden tagja büszkén, sportágát, 
sporttársait és ellenfeleit, sportegyesületeit, a nézőket, a versenybírókat és hazáját, 
Magyarországot tisztelve fejezte be a XVI. Paralimpiai Játékokat. Az elért eredmények 
alapján pedig kijelenthetjük, hogy a Tokióban megszületett a parasport aranycsapata. 

https://www.facebook.com/hajmasi.eva.1?__cft__%5b0%5d=AZUtjApF0BSn6ofTzQ73X2rk9KMcvDf1Naptk7-E-nViO8o8J3LkhJ7qbC36_u3Osu5ZR5UQLjXiaXyGxKb7kpmfJ7jnmyMkRzCJQJR5qDgsLCmbIiRoyI3LU7UXRLN4ArFW9-azITlRpdMYhhI4c_6q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/zsuzsanna.krajnyak.5?__cft__%5b0%5d=AZUtjApF0BSn6ofTzQ73X2rk9KMcvDf1Naptk7-E-nViO8o8J3LkhJ7qbC36_u3Osu5ZR5UQLjXiaXyGxKb7kpmfJ7jnmyMkRzCJQJR5qDgsLCmbIiRoyI3LU7UXRLN4ArFW9-azITlRpdMYhhI4c_6q&__tn__=-%5dK-R
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II. 
A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 
2021.01.01-2021.12.31 

A Bizottság közhasznúsági jelentést meghatározó jogszabályok, belső szabályzatok 

1. 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

 

A Bizottság mérlegének főösszege 417 503 ezer forint, mely a következő tételekből áll: 

• A Befektetett eszközök értéke 50 588 ezer forint, amely a tárgyi eszközök és 
immateriális javak december 31-i nettó értékét tartalmazza. 

• A Forgóeszközök értéke 364 691 ezer forint, amely tartalmazza a 2021. december 31-én 
meglévő pénzeszközöket (a Bizottság fordulónapi bank és pénztáregyenlegét) 354 072 
eFt értékben, valamint 10 619 eFt követelést, amelyből 609 eFt iroda óvadék, 2 636 eFt 
vevőkövetelés, 3 575 eFt adott előleg, 289 eFt előző időszakra vonatkozó, 256 eFt NAV 
adószámlán lévő követelés, illetve 3 254 eFt szállítói kötelezettségekből átsorolt egyéb 
követelés. 

• Az aktív időbeli elhatárolások között került elszámolásra azon költségek elhatárolása, 
amelyek 2022. évre vonatkoznak 2 224 eFt értékben. 

• A rövidlejáratú kötelezettségek között 23 221 eFt került elszámolásra, melyből 
bérkifizetés 11 104 eFt, NAV járulék 4 299 eFt, szállítói kötelezettség 5 930 eFt, a 
lízingelt személygépkocsik törlesztésének éven belüli része 1 360 eFt, 31 eFt vevő 
követelésekből átsorolt, illetve 496 eFt egyéb kötelezettség. 

• A passzív időbeli elhatárolás között kerültek elszámolásra a 2022. évet érintő költség 2 
262 eFt, 180 530 eFt 2021. évben kapott támogatás összege, melynek felhasználása 
2022-ben történik. 

• Az összes közhasznú tevékenység bevétele 595 845 eFt. 

• A szerződéses támogatások összege 2021. évben 424 000 eFt Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatás. 

• A bizottság 2021. évben 16 094 eFt szponzori/támogatói bevételt számolt el. 

• A bizottság 2021. évben 12 000 eFt tagdíjbevételt számolt el. 

• Nemzetközi partnerektől kapott támogatás 2021. évben 30 203 eFt volt. (IPC, Tokyo 
Organising Committee) 

• A pénzügyi bevételek között került elszámolásra a bizottság kamatbevétele, illetve a 
deviza eszközök átértékelési különbözete. 

• A vállalkozási bevétel 2021. évben 225 eFt volt, mely marketing szolgáltatást díja. 

• A közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 555 634 ezer forint volt. 
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• Anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek: anyagköltség, irodaszer-, nyomtatvány-, 
kiküldetési költség, igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb szolgáltatások valamint 
a versenyek költségei. 

• A személyi jellegű ráfordítások között került elszámolásra a bizottság munkavállalói 
részére elszámolt munkabér, az elszámolt kiküldetési költségek és ezek járulékai 
valamint a bírói díjak és egyéb megbízási díjak. 

• Értékcsökkenési leírásként a 2021. évben meglévő tárgyi eszközök terv szerinti 
értékcsökkenési leírása szerepel. 

• Az egyéb ráfordítás között kerültek elszámolásra a NAV cégautóadó és a késedelmi 
pótlék összegei, az el nem számolt ÁFA összege, elmaradt rendezvények miatti 
veszteség, illetve a nyújtott támogatások. 
 

• A Bizottság 2021. évi eredménye 39 642 eFt nyereség. 
 
 
 


