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A Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. évben a MOB-tól 211.818.927.- Ft céltámogatásban
részesült.
A sportot felügyelő Minisztériumtól (EMMI) összesen 30.000.000.- Ft céltámogatást
kapott.
A különbözet a Magyar Sportok Háza felé iroda bérleti díjként közvetlenül került kifizetésre.
Elszámolást 241.818.927.- Ft értékben nyújtottunk be, a teljes működési kiadás
63.154.879.- Ft volt.
2014. évben is Magyar Paralimpiai Bizottság működését az előző évek gyakorlata alapján és az
érvényben lévő szabályzatainak megfelelően végezte. A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzését
elvégezte, a Felügyelő Bizottság az MPB munkáját folyamatos figyelemmel kísérte, az
elnökségi ülésekre képviselője állandó meghívott volt. A könyvelővel és a könyvvizsgálóval
folyamatos a munkakapcsolat van.
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Iroda működése:
Előző évben kialakított működést folytatva Magyar Paralimpiai Bizottság az év elején 7 fő és
két megbízási szerződéses jogviszonnyal (kommunikáció, sportegészségügy) rendelkező
munkatárssal látta el feladatát. A növekedett feladatok ellátása érdekében év végére még egy
részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárssal egészült ki az iroda.
Nemzetközi Főtitkár: Tóth Veronika
Gazdasági vezető: Szabó Kristóf
Sportági gazdasági vezető: Kovács Brigitta
Sportszakmai feladatok: dr. Horváth Patrícia, Csuri Ferenc
Titkárság: György Éva
MPB sportszakmai feladatok és MHSSZ főtitkár: Urr Anita
Megbízási szerződéssel: Grezner Mónika sportegészségügy, dopping ellenes feladatok,
Bernau Péter kommunikáció
Az elnök ügyvivői munkarend szerint látta el a szervezet irányítási és sportszakmai feladatokat.
A dolgozók bérkiegészítésben nem részesültek a közlekedési bérlettel juttatásban igény szerint
lett térítve.
Az MPB szerződéses jogviszonyban álló könyvelővel, könyvvizsgálóval, jogásszal dolgozik.
Vezetői munkakörök:
Elnök:
Az alapszabályban rögzített feladatokon túl a sportszakmai feladatokat (sportigazgató) is
ellátja.
Nemzetközi Főtitkár:
Az Elnökség által megbízott és jóváhagyott szerződéses munkaviszonyban álló személy. A
munkáltatói jogokat - a munkaviszony létesítése és megszüntetése kivételével - az MPB elnöke
gyakorolja. A kinevezéssel és a felmentéssel kapcsolatosan a munkáltatói jogokat az Elnök
javaslatára az Elnökség érvényesíti.
A nemzetközi főtitkár az elnökség által elfogadott munkaszerződésbe foglalt munkaköri leírás
alapján végzi munkáját. Feladatkörébe tartozik a nemzetközi és hazai versenyekkel kapcsolatos
előkészítő, szervezői és adminisztrációs feladatok. Szakmai egyeztetések és kapcsolattartás az
érintettekkel. A Nemzetközi Főtitkár feladatkörébe tartozik az MPB nemzetközi kapcsolat tartása.
A Gazdasági vezető feladat:
A Gazdasági vezető az Elnökség által megbízott és jóváhagyott szerződéses munkaviszonyban
álló személy. A munkáltatói jogokat - a munkaviszony létesítése és megszüntetése kivételével
- az MPB elnöke gyakorolja. A kinevezéssel és a felmentéssel kapcsolatosan a munkáltatói
jogokat az Elnök javaslatára az Elnökség érvényesíti.
A gazdasági vezető a munkaszerződésbe foglalt munkaköri leírás alapján végzi munkáját.
Feladatkörébe tartozik a készpénz kezelése, pénztárjelentés, pénzügyi nyilvántartások vezetése,
bankügyletek intézése, ösztöndíjakkal, személyi juttatások kezelése, nyilvántartása.
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Az MPB iroda a következő feladatokat látta el:
- a nemzetközi versenyeztetés megszervezése 11 sportágban.
- központi felkészülések, edzőtáborok megszervezése,
- sportfelszerelések, eszközök, beszerzése, nyilvántartása, szétosztása,
- Téli Paralimpiai előkészületek, nevezések (Egyeztetések az IPC-vel, értekezletek a
VOCOG képviselőivel egyeztetés.)
- Paralimpiai részvétellel kapcsolatos szervezési munkák. (utazás, tartózkodás,
csapatirodai feladatok ellátása)
- egészségügyi vizsgálatok, ellátások, szervezése,
- Dopping elleni tevékenység biztosítása,
- nemzetközi tagsági feladatok ellátás,
- hazai tagszervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
- kommunikációs és marketing feladatok,
- beszámolok összegzése, készítése, adminisztrációs feladatok,
- MPB működésével kapcsolatos feladatok.
- elnökségi ülések, közgyűlések előkészítése, döntések végrehajtása,
- stratégiai döntések előkészítése, szakmai egyeztetések szervezése,
- Minisztérium, MOB kapcsolattartás, adatszolgáltatások,
- Gerevich ösztöndíjjal kapcsolatos döntések,
- egyesületek, műhelyek támogatása, (szerződések, elszámoltatások)
- Továbbadott támogatások előkészítése, elszámoltatás, elszámolások készítése.
A feladatok ellátásához az alapfeltételek biztosítottak, az irodai beszerzések elsősorban a
mindennapi irodai tevékenységet szolgálták. Jelentős mértékű fejlesztési kiadás nem volt.
A paralimpiai mozgalom népszerűsítése érdekében, a közvéleményt is folyamatosan
igyekeztünk tájékoztatni az MPB tevékenységéről. Ehhez kapcsolódóan grafikai költségek,
nyomdai költségek, médiaszolgáltatások és a mindennapi működéshez szükséges irodai
beszerzések telefon, informatikai, postaköltségek, egyéb beszerzések is elszámolásra kerültek.
Elnökség működése:
Az elnökség előre meghatározott éves ülésrend alapján végezte munkáját. Az ülésekről
hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. A készült jegyzőkönyv az elnökség elfogadó döntését
követően a honlapon elérhető.
2014. évben az elnökség 4 alkalommal ülésezett, valamint további 4 alkalommal hozott döntést
elektronikus szavazással. Az elmúlt évben 2 közgyűlést tartottunk.
Ez elnökség összesen 67, a közgyűlésen 27 határozatot hozott melyeket szabály szerint a
határozatok tárában rögzítettünk és az ülések emlékeztetőjét a honlapunkon közzétettük.
Fegyelmi eljárás kezdeményezésére nem volt szükség.
Az MPB 2013 évi elszámoltatások ellenőrzése érdekében 2014 év elején a MOB munkatársai
ellenőrzést végeztek és megállapítása szerint szakszerűen, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően végeztük munkánkat.
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2007. évben megkezdett integrációs tevékenységünket a sportági szakszövetségek felé
folyamatosan épül. Sportágak önálló szakmai döntéseiket szorgalmazva és támogatva a
nemzetközi elvárásoknak megfelelően az IPC (Nemzetközi Paralimpiai Bizottság) által
meghatározott irányvonalat követjük.
Az elnökségi tagok részére útiköltség térítést biztosítunk, amit az elnökség tagjai nem vesznek
igénybe.
Tagszervezetek, hazai kapcsolatok:
Tagszervezeteink száma 2014 évben 25 volt. A tagszervezetekkel a kapcsolatot képviselőiken,
szakmai vezetőkön keresztül, illetve főtitkáraik útján tartjuk.
A Fogyatékkal élők Magyarországi Sportszervezetének Országos Szövetsége (FMSZ)
tevékenységét számunkra nem ismert, ennek következtében sportágak (atlétika, boccia,, teke)
feladatai maradtak el. Nagy erőfeszítés révén a nemzetközi feladatokat segítettük, az INAS
FID-el annak ellenére, hogy nem mi, hanem az FMSZ a tag eredményes munkakapcsolat alakult
ki.
Sajnos sok esetben a sportági szakszövetségtől információkat nem kapunk vagy késve.
A legaktívabb kapcsolatot a szaktárcával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal tartjuk.
MPB képviselője tagja a MOB-nak, közgyűlésen és szakmai egyeztetéseken képviseli az MPB
érdekeit.
Az MPB együttműködik a Parlament Oktatási- Kulturális és Sport Bizottságával, beszámolunk
tevékenységünkről.
Az MPB küldötte részt vesz a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület munkájában, Dr
Kokas Péterrel pedig a MOB sportorvosi bizottságának tagjaként képviseli a sportegészségügyi
egyeztetéseken az MPB-t. Több szakmai megbeszélés történt a sportegészségügyi szolgáltatás
javítása érdekében Dr. Kokas Péter javaslatának figyelembevételével.
Dr. Ari Lajos sportegészségügyi kapcsolatai révén sportegészségügy terén eszközlehetőségeink
bővültek. (Úszás, atlétika, vívás, asztalitenisz, judo, triatlon,)
Egyeztető megbeszéléseket kezdeményeztünk és tartottunk más fogyatékos sport terület
képviselőivel a hazai sportrendszer szerkezeti átalakulásának következményeként.
Nemzetközi tisztségviselők:
Kovács Brigitta IBSA gazdasági vezető,
Bíró Norbert IBSA Judo szakmai vezető,
Tardos János IBSA Judo szakmai tanácsos,
Szekeres Pál IWAS Vívás alelnök,
Barsai Emese PTT asztalitenisz szakmai vezető
Több alkalommal személyes elnöki egyeztetések történtek az IPC elnöke ész az MPB elnöke
között.
A Moszkvai Paralimpiai Bizottság mellett az Azeri Paralimpiai Bizottság is együttműködési
szerződést kötöttünk.
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Nagy sikerrel rendezzünk nemzetközi versenyeket elsősorban Egerben.
Asztalitenisz, úszás, erőemelés, vívás csörgőlabda „B” csoportos EB sportágakban.
Részt vettünk a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság értekezletein. dr. Horváth Patrícia részese az
IPC AGITOS programjának.
Az Európai Paralimpiai Bizottságok és az IWAS Vívás vezetőtestületének ülését házigazdaként
szerveztük meg nagy sikerrel, elismeréssel.
Közzététel:
Rendszeresen információt szolgáltatunk a honlapunkon az MPB életét érintő aktualitásokról
melyek naprakészen jelennek meg. Ennek köszönhetően a médiapartnereink munkája
egyszerűbb lett és többen figyelik, mi történik velünk. Rendszeresen információt szolgáltatunk
a honlapunkon.
Sajtó tájékoztatókkal igyekeztünk tájékoztatást adni helyzetünkről és a média képviselőivel
szorosabb kapcsolatot ápolni.
Összefoglalva:
A Magyar Paralimpiai Bizottság szabályzatainak megfelelően működik. Döntéseit az
önkormányzati elvnek megfelelően demokratikusan hozza meg.
Átlagosan a nyári hónapok kivételével havonta tartott elnökségi üléseket és félévenként
közgyűlést.
Működési feltételei nehezen biztosítják a nemzetközi elvárásoknak megfelelő fejlődést!
Előző években jelentős átszervezések történtek, (szövetségi egyesülés, FONESZ
megszűnése) amik kiterjedt feladatokat jelentett.
A szakmai célkitűzések mellet jelentős feladatot jelentett a folyamatos munka biztosítása,
a köztestületi feladatok ellátása.
A bizottság működését és a paralimpiai szakmai felkészülést néhány támogatónak
köszönhetően tudtuk 2014.-ban megvalósítani!
A Tesco, ALLIANZ, K&h Bank támogatása, valamint az Eger Park & Hotel meghatározó
volt.
Az állami támogatások növekvő tendenciát vettek, de sajnos a késlekedő fizetés miatt
szoros pénzügyi fegyelemmel, naprakész Cash Flow-val és hitellel tudtuk az éves
feladatokat teljesíteni.
Nagy küzdelmet kellett folytatni a korábbi években elért MOB versenysport támogatásért
és a Gerevich Aladár Sportösztöndíj megfelelő szintű kezeléséért.
A MOB-on keresztül érkező állami támogatás feladataink jelentős részét fedezi (80%-át).
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MPB működési támogatása
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A támogatási diagram szemlélteti a 2013 és 2014 évben realizálódott támogatás visszaesését.
Az összegek mFt-ban értendőek.
Megközelítően a 2013. évben 80 millió Ft, 2014. évben 90 millió Ft forrás lett volna még szükséges a dinamikus
fejlődés, (minőségi szakmai programok) megvalósításához.
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Gerevich ösztöndíj keretösszeg alakulása
2012

2013

2014

Fő Éves összeg Fő Éves összeg Fő Éves összeg Fő
Éves
keret

MOB
Gervich

21 465 000 Ft

kiegészítés

1 040 000 Ft

21 465 000 Ft

29 000 000 Ft

Éves összeg
32 000 000 Ft

24 000 000 Ft

Sportszakember
(edző,

24

Sportoló

43 12 960 000 Ft 58 14 325 000 Ft 76 37 260 000 Ft

9 945 000 Ft 18

2015

7 140 000 Ft 55 28 530 000 Ft

Érintetek: 60-80 sportoló, 40-50 edző, 12-15 sportegészségügyi szakember.

A csökkenő értékű támogatás nagy megterhelést jelentett az amúgy is szűk apparátusnak ezért
elengedhetetlen, hogy a támogatás mértékének emelésével biztosítható legyen a nyugodt
szakmai munka.

Elszámolható működési költségek:
I. Működési típusú kiadások
1. Szövetségi, iroda működése (rezsiköltségek):
– irodabérleti díj;
– telefon – havonta legfeljebb 100 000 Ft (mobil és vezetékes együtt);
– internet-szolgáltatási díj (weblapkészítés, üzemeltetés, frissítés);
– postaköltség;
– irodaszer;
– fénymásolással, nyomtatással összefüggő kiadások;
– közüzemi díj;
– karbantartás (iroda, irodatechnika, gépjármű, takarítás).
2. Személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok
Szövetségi, sportegyesületi apparátusból kizárólag a felsorolt személyek részére:
(főtitkár, igazgató, sportegyesületi elnök; titkárnő; gazdasági munkatárs)
3. Belföldi utazási költségek – legfeljebb havonta 100 000 Ft értékben
Hivatalos gépkocsi költségtérítés, bérlet, vasúti jegy költségtérítés
4. Gazdasági vezetés, könyvelés, könyvvizsgálói díj, az ezzel kapcsolatos szakanyagok,
nyomtatványok költsége, évente legfeljebb 1 200 000 Ft értékben.
5. Tagdíjak, regisztrációs díjak:
6. Sportdiplomáciai tevékenység
Nemzetközi szövetség kongresszusa (kizárólag 2 fő részvételére korlátozva):
– szállásköltség;
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– utazási költség;
– étkezési költség;
– regisztrációs költség.
7. Kommunikációs, marketingkiadások
Szakkiadványok anyagai az előállítási díjak vonatkozásában (nyomdai költség, fordítási
költség, video sokszorosítás, CD, DVD írás).
8. Területi szövetségek, területi szervezetek működési kiadásai:
– irodabérleti díj;
– telefon – havonta legfeljebb 50 000 Ft (mobil és vezetékes együtt);
– internet-szolgáltatási díj (weblapkészítés, üzemeltetés, frissítés);
– postaköltség;
– irodaszer;
– közüzemi díj;
– karbantartás

A Magyar Paralimpiai Bizottság 2014 évi sportszakmai
beszámolása
A 2014. év tevékenységének főbb jellemzői:

Sajnos az év fő eseményén a Téli Paralimpián nem vettünk részt. Kvalifikációt sportoló nem
szerzet, ország jogán kaptunk egy részvételi lehetőséget. Az elnökség döntése alapján ezzel
nem éltünk. A tervezett költségvetést más fogyatékos sportterület speciális világjátékainak
segítésére kértük átcsoportosítani.
Az év elején a sportági vezetőktől (szövetségi kapitányoktól) bekértük a szakmai programokat.
A már előző évben elfogadott válogatási elvek alapján az elnökség elfogadta a sportáganként
„A” és „B” kerettagok névsorát.
A nemzetközi versenyeken történő részvétel jogát biztosítottuk, azzal kapcsolódó szervezési
munkákat pedig az MPB anyagi lehetőségeihez képest és a szakmai programok
figyelembevételével szerveztük meg. Kiemelt feladat volt a szükséges anyagi háttér
megteremtése.
Sajnos az elmúlt évekhez hasonlóan felszerelések és a felkészülés terén jelentős elmaradásunk
van. Központi edzéseket, edzőtáborokat egy-két kivételtől eltekintve- nem tudtunk biztosítani,
felszerelést pedig csak melegítő szintjén.
A rendszerből 2006. óta hiányzó műhelytámogatást erőn felül igyekeztünk pótolni, erre a célra
3 millió forint támogatást kaptunk a Minisztériumtól.
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2014-ben állami támogatások, illetve egyesületi, egyéni befizetések terhére összesen 19
sportágban, 103 nemzetközi versenyen vettek részt sportolóink, akik világbajnokságok,
összesen 2 arany, 1 ezüst és 4 bronzérmet, Európa-bajnokságokon 5 arany, 20 ezüst, 13
bronzérmeket szereztek, amelyhez kapcsolódóan több mint 100 sportolói utazásról
gondoskodtunk.

Integrációs törekvés:
2007 évben megkezdett integrációs tevékenységünket folytatva a sportágak (sportági
szakszövetségek) önálló szakmai döntéseiket szorgalmazva és támogatva a nemzetközi
elvárásokat az IPC (Nemzetközi Paralimpiai Bizottság) által meghatározott irányvonalat
követjük. Erősítettük a szövetségekkel való szakmai kapcsolatot és a sportágra fordított
támogatási keret felhasználásáról. A sportágara fordított keretről minden szövetségnek
kimutatást küldtünk.
Nemzetközi szakemberek:
A 2014. évben az MPB nem tudta folytatta a korábbi évben megkezdett nemzetközi
kategorizálók képzését. Elengedhetetlen, hogy ezen a területen megfelelő létszámú
szakemberek legyenek segítségünkre. Ennek érdekében a hazai klasszifikációs rendszert kell
korszerűsíteni.
A játékvezetői területen is szükséges lenne az előrelépés, hiszen jelenleg mindössze 6
sportágban (csörgőlabda, boccia, kerekesszékes vívás, judo, erőemelés, ülőröplabda)
rendelkezünk 18 nemzetközi jogosítvánnyal rendelkező játékvezetővel, zsűrivel.
Dopping megelőzés, sportegészségügy:
Nagy hangsúlyt fektettünk a tiszta felkészülésre, a dopping ellenőrzésekre, a holléti program
betartására és a TUE engedélyek szabályszerinti kezelésére.
A sportolóink egészségét és felkészülésük doppingmentességét sajnos forrás hiány miatt az
állandó, szerződéses jogviszonyban lévő sportorvos felügyelete 2010-ben megszűnt. A létrejött
colcenter kialakításában véleménnyel és tanácsokkal segítettünk annak megalakulását, ami már
sportolóink számára is elérhető. Ennek ellenére sajnos a sportorvosi ellátás nem megoldott.
Sporttudomány terén a Semmelweis egyetemmel, valamint az MNSK Sporttudományi és
Diagnosztikai Központtal történt szerződés jelentős előrelépést biztosít. Prof Dr. Tóth Miklós
és dr. Szabó Tamásék segítségével sportolóink rendszeres szűrővizsgálatán vehetnek részt.
Utánpótlás gondozás:
Sajnos még mindig nem vagyunk részesei a nemzeti utánpótlás programnak. A Heraklész és a
Sport XXI programokhoz való csatlakozás érdekében két éve elkezdődött egy szakmai munka,
reméltük, hogy a Paralimpiát követően néhány sportágat be tudunk illeszteni az utánpótlás
programokba, sajnos nem sikerült.
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Szakmai szempontok alapján az utánpótlás érdekében folytattuk a „Paralimpiai Reménységek”
pályázatot, mely az MPB belső pályázata. Erre azok a tehetséges versenyzők pályázhatnak, akik
még nem vettek részt EB-n, VB-n, de teljesítményük, tudásszintjük alapján edzője és a
sportszakmai vezető támogatja pályázatát. Európai versenyek, felszerelések, edzőtábori
költségeit támogattuk a válogatott közelében lévő tehetséges versenyzőknek.
Ezen a területen előrelépést jelenthet a kiemelt sportágak sportágfejlesztési kerete.
Diák- és szabadidősport:
A Magyar Paralimpiai Bizottság az utánpótlás bázis és a sport népszerűsítése érdekében saját
forrás terhére támogatja a diák- és szabadidősportot.
2010-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Fogyatékosok Diák és Szabadidő
Sportszövetségével. FODISZ a szervezeti nehézségein túljutott, az új vezetéssel jó kapcsolat
alakult ki.
2013. évben tagszervezetünk lett a legnagyobb - összesen 260.000 tagot számláló fogyatékosokat tömörítő országos érdekvédelmi szervezet a MEOSZ.
Az MPB
kezdeményezésre közös sportnapot szerveztünk 2013. évben amit sajnos 2014-ben nem tudtunk
megismételni.
A Magyar Paralimpiai Bizottság a beszámolási időszak folyamán ellátta a bizottság
adminisztratív és pénzügyi, szervezési és szakmai feladatait. Elszámolási
kötelezettségének határidőn belül eleget tett.
2014. évi részletes nagy kiterjedésű sportszakmai beszámolót a MOB részére megküldtük,
tagszervezeteink részére az MPB irodán keresztül hozzáférhetők.
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A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA
(2-6. napirendi ponthoz)

2014. év
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KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MELLÉKLET
2014.

A vállalkozás címe, telefonszáma:
Beszámololó forduló napja:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3

2014. december 31.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete
2014. év

Kelt.: Budapest,

2015. április 7.
a Bizpttság vezetője
(képviselője)

P.H.
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0

8

7

9

4

9

9

2

4

0

5

2

1

0

1

Statisztikai számjel
Beszámololó forduló napja:

2014. december 31.

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
Az egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év(ek)
módosításai

Előző év

b

a

c

1.

A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)

2.

I.

Immateriális javak

3.

II.

Tárgyi eszközök

4.

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

5.

B. Forgóeszközök (6-9.sorok)

6.

I.

Készletek

7.

II.

Követelések

8.

III.

Értékpapírok

9.

IV.

10

C.

10.

Adatok e.Ft-ban

Tárgyév
e

d

11 556

0

23 846

280

216

10 132

22 911

1 144

719

44 984

0

55 589

0
3 926

2 720

Pénzeszközök

41 058

52 869

Aktív időbeli elhatárolás

89 354

29 834

Eszközök (aktívák) összesen (1.+5.sor)

Kelt.: Budapest,

145 894

0

109 269

2015. ápr. 7.
a Bizottság vezetője
(képviselője)

P.H.
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
Az egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Források (passzívák)
Adatok e.Ft-ban

Sorszám

Források (passzínák)

Előző év

b

a

c

11.

C. Saját tőke (12.-16.sorok)

12.

I.

Induló tőke/Jegyzett tőke

13.

II.

Tőkeváltozás/eredmény

14.

III.

Lekötött tartalék

IV.

Értékelési tartalék

15.

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

16.

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

18.

E. Céltartalékok

19.

F. Kötelezettségek (20.-21.sorok)

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév
e

d

92 779

0

54 324

35 815

92 779

53 215

-38 723

3 749

268

16 151

50 389

I

Hátrasorolt kötelezettségek

20.

I.

Hosszú lejáretú kötelezettségek

21.

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

16 151

42 093

G

Passzív időbeli elhatárolás

36 964

4 556

22.

8 296

Források (passzívák) összesen:
(11.+17.+18.+19.sor)

Kelt.: Budapest,

145 894

0

109 269

2015. ápr. 7.
a Bizottság vezetője
(képviselője)

P.H.
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adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

Előző év
Alaptevékenység

1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek
Ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés
Ebből támogatások

Előző évek módosításai

Vállalkozási
tevékenység

Alaptevékenység

Ősszesen

5 000

5 000

Vállalkozási
tevékenység
0

Alaptevékenység

Ősszesen
0

0
309 932

Tárgyév

0

Vállalkozási
tevékenység

Ősszesen

360

0

360
0

309 932

0

0

341 759

341 759

1 640

1 640

0

0

2 080

2 080

195 170

195 170

0

0

206 765

206 765

134

0

0

663

663

119

119

4

Pénzügyi műveletek bevételei

5

Rendkívüli bevételek

0

0

Ebből alapítótól kapott befizetés

0

0

0

Ebből támogatások

0

0

0

A

132

Összes bevétel (1+2+3+4+5)

310 064

2

5 002

315 066

0

0

0

212 401

0

342 541

360

342 901

Ebből közhasznú tevékenység bevétele

212 401

0

231 503

6.

Anyagjellegű ráfordítások

216 881

608

217 489

0

0

0

323 643

35

231 503
323 678

7.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

34 140

551

34 691

0

0

0

47 401

47

47 448

0

12 650

0

5 604

5

5 609

572

1

573

Ebből vezető tisztségviselők juttatásai

9 982

8.

Értékcsökkenési leírás

4 226

68

4 294

9.

Egyéb ráfordítás

307

5

312

0

10.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

1 295

21

1 316

0

706

1

707

11.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

3 338

3

3 341

0

381 264

92

381 356

0

289 072

0

0

-38 723

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
Ebből közhasznú tevékenység ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12

1 253

179 155
53 215

3 749

0

56 964

0

0
53 215

3 749

Jóváhagyott osztalék

E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D-13)

258 102

0

0

0

179 155

Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
13

256 849

9 982

56 964

0

0
53 215

3 749

56 964

12 650

289 072
268

0
-38 723

268

0
0

0

0

-38 455

-38 455
0

-38 723

268

-38 455

Tájékoztató adatok
Összeg (eFt)
A

Központi költségvetési támogatás

206 765

B

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C

EU strukturális alapjaiból illteve a kohéziós
alapból nyújtott támogatás

D

Normatív támogatás

E

SZJA 1%

F

Közszolgáltatási bevétel

0

Közhasznúsági melléklet
1

Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név

MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

Székhely

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Bejegyző határozat száma
Nyilvántartási szám
Képviselő neve

GÖMÖRI ZSOLT

2.

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása
- közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat
- közhasznú tevékenység célcsoportja
-közhasznú tevékenységből részesülők létszáma
-közhasznú tevékenységek főbb eredményei

országos

4.

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
-felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
Tőkeváltozás alaptevékenység
8 727 sport célú felhasználás
Tőkeváltozás vállalkozási tevékenység
45 597

5.

Cél szerinti juttatások kimutatása
- cél szerinti juttatás megnevezése
szakmai támogatás
működési költségek
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
-tisztség
Elnök

6.

7.

Előző év

Tárgy év
180 169 515
15 000 000

Előző év

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
-alapadatok
Előző év
B. Éves összes bevétel
- ebből
C. SZJA 1%
D. Közszolgáltatás bevétele
E. Normatív támogatás
F. AZ EU struk. Alapjaiból ill. a kohéziós alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))
H. Összes ráfordítás
I. ebból személyi jellegű
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. Szervezet munkájában közremőködő önkéntesek száma

200 959 459
5 805 468
Tárgy év

9 982 000

12 650 157

Tárgy év
315 066

342 901

0
195 170

206 765

119 896
258 102
34 691
179 155
56 964

136 136
381 356
47 448
289 072
-38 455

A számviteli törvény szerinti civil szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2014.01.01.-2014.12.31.
Budapest, 2015. április 07.
TARTALOM

I.
A Bizottság közhasznúsági jelentésre vonatkozó fejezete, valamint a közhasznúsági jelentést
meghatározó jogszabályok
II.
Általános beszámoló a Bizottság 2014.01.01-2014.12.31. közhasznú tevékenységéről
III.
A Bizottság 2014.01.01-2014.12.31. számviteli beszámolója
IV.
Mellékletek
1. Közhasznú beszámoló
2. Tájékoztató adatok
3. Közhasznú melléklet
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I.
ÁLTALÁNOS BESZÁMOLÓ
A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
2014.01.01-2014.12.31. 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 20 sportág,
közel 150 válogatott sportolójának pártfogója, támogatója. Megalakulásunk időpontjától, 1997.
évtől kezdődően irányítjuk és felügyeljük a paralimpiai sportágak rendszerét, működtetjük a
hazai paralimpiai mozgalmat.
Magyarországon körülbelül 800-900 ezer ember él valamilyen fogyatékossággal, ebből a
rendelkezésünkre álló adatok szerint versenyszerűen 3000 fogyatékkal élő sportol. A Magyar
Paralimpiai Bizottság nyilvántartásában 489 sportoló szerepel, az utóbbi években a sportágak
és ezzel arányosan a válogatott sportolók számát tekintve is elértük az eddigi legnagyobb
létszámot.
Az MPB a sportdiplomáciai kapcsolatok terén is előrelépésre törekszik, az utóbbi években több
nemzetközi szervezet vezetőtestülete (az IPC, az IWAS és az EPC) is nálunk ülésezett. A
nemzetközi szervezetek közül az IWAS-nak, IBSA-nak és ETTU-nak is van magyar delegáltja.
Az MPB célja a paralimpiai mozgalom eszméinek megszilárdítása és fejlesztése, a paralimpiai
szellem elterjedésének elősegítése, az esélyegyenlőség és az integráció feltételeinek
megteremtése. A minőségi versenysport feltételeinek megteremtése és a válogatott sportolók
pályafutásának segítése mellett az utánpótlás nevelés is a legfontosabb célkitűzései közé
tartozik.
Az MPB operatív munkájának alappillére az állami támogatások elosztásának folyamatában
betöltött legfelsőbb szervezeti tisztség. A parasport világát érintő stratégiai döntések
előkészítésétől a szerződéskötések folyamatáig a Magyar Olimpiai Bizottsággal és az Emberi
Erőforrások Minisztériumával karöltve végezzük tevékenységünk. Az államigazgatási rendszer
megkövetelte adminisztratív feladatainkon túl, válogatott sportolóink nemzetközi
szerepvállalásának delegálása, valamint hazai helyszíneken megrendezésre kerülő nemzetközi
sportesemények – többek között Európa Bajnokságok és Világkupák – lebonyolítása is
mindennapos feladatunk része.
II.
A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA
2014.01.01-2014.12.31
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
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A Bizottság mérlegének főösszege 109 269 ezer forint, mely a következő tényezőkből tevődik
össze:
 A Befektetett eszközök értéke 23 846 ezer forint, amely a tárgyi eszközök és immateriális
javak december 31-i nettó értékét tartalmazza, valamint a munkavállalók részére adott egy
éven túli kölcsönök összegeit.
 A Forgóeszközök értéke 55 589 ezer forint, amely tartalmazza a 2014. december 31-én
meglévő pénzeszközöket (a Bizottság fordulónapi bank és pénztáregyenlegét ) 52 869 eFt
értékben, valamint 2 720 eFt követelést mely 1 770 eFt tagdíj, 333 e Ft iroda óvadék, a
munkavállalók részére adott kölcsön rövid lejáratú része 425 e Ft, 192 eFt vállakozónak
adott előleget.
 Az aktív időbeli elhatárolások között került elszámolásra az MOB 2014 évet érintő
támogatásai melynek pénzügyi rendezése 2015. évben történik meg 29 834 eFt értékben.
 A hosszú lejáratú kötelezettségek között került elszámolásra a 2015. évben beszerzett
személygépkocsik értékének éven túl fennálló tőke és kamat tartozása 8 296 eFt értékben.
 A rövidlejáratú kötelezettségek között 42 093 eFt került elszámolásra, melyből a szállítói
tartozások összege 28 714 eFt melyből az Eger Park Hotel felé történő kötelezettség 23 940
eFt. A tagszervezetek részére 2014. évben átadandó támogatások összege 5 800 eFt , a
2014.12. havi bér és megbízási díjak kötelezettsége 2 585 eFt, 2 260 ezer Ft NAV járulék,
a személygépkocsik törlesztésének éven belüli része 2 734 eFt
 A passzív időbeli elhatárolás között kerültek elszámolásra a 2014. évet érintő de 2015 évben
utalt műhelytámogatások 3 640 eFt , könyvelési és egyéb szolgáltatás díja 916 eFt
összegben.
 Az összes közhasznú tevékenység bevétele 231 503 eFt.
 A szerződéses támogatások összege 2014 évben 212 465 eFt MOB, 30 000 eFt EMMI és
1 000 eFt Eger Város Önkormányzatának támogatása.
 A bizottság 2014.évben 2 080 eFt tagdíjbevételt számolt el.
 Pályázati úton nyert támogatás 2014. évben nem volt.
 A Bizottság részére gazdálkodói szervezetektől és magánszemélyektől 22 657 eFt
támogatás érkezett.
 A pénzügyi bevételek között került elszámolásra a bizottság kamatbevétele, illetve a deviza
eszközök átértékelési különbözete.
 A vállalkozási bevétel 2014. évben 360 eFt volt mely a kisbusz bérbeadásának bevétele.
 A közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 289 072 ezer forint volt.
 Anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek: anyagköltség, irodaszer-, nyomtatvány-,
kiküldetési költség, igénybe vett szolgáltatások költségei, 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 2014. évben meglévő tárgyi eszközök terv szerinti
értékcsökkenési leírása szerepel.
 Az egyéb ráfordítás között kerültek elszámolásra a NAV cégautóadó és a késedelmi pótlék
összegei.
 Rendkívüli ráfordítás 2014 évben 3 341 e Ft mely az eltulajdonított gépjármű kárértéke.

o

A Bizottság 2014. évi eredménye 38 455 eFt veszteség, mely az előző évi megtakarítás
2014. évben történő felhasználását takarja.
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2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV
MPB 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE
FŐ FEJEZETI SORONKÉNT
2015
végleges

KIADÁS

372 820 000

Működés
iroda működése
személyi juttatások

Sportszakmai támogatás (továbbadott)
Hazai versenyrendszerek
Paralimpia előzetes kiadások
Riói előzetes + IWAS, IPC
Sportegészségügy, Sporttudomány
Vitaminok, táplálék kiegészítők
Diagnosztika, mérések
Doppingellenes tevékenység
Paralimpiai Sporteszköz
Paralimpiát megelőző kötelezettségek

Kiemelt nemz./ Spec. világjáték
Nemzetközi feladatok

61 650 000
24 200 000
37 450 000
35 700 000
5 500 000
30 000 000
5 000 000
7 500 000
1 500 000
2 000 000
4 000 000
10 000 000
7 500 000
16 000 000

VB / EB
nemzetközi ranglistás versenyek
nemzetközi adminisztrációs feladatok

Központi felkészülés
Műhelytámogatás
Központi edzőtábor
Eszközbeszerzés, sportfelszerelés
Sportágfejlesztés, felzárkóztatás

Egyéb sportszakmai feladatok
Szakember képzés
Diáksport (DIÁKLIMPIA)
Szabadidősport (szövetségen ker.)
Utánpótlás (reménységek pályázat, BVSC)
Általános sportegészségügyi feladatok ellátása
Grezner Mónika koordinátor
Boros Edit dietetikus + Bálint Éva terapeuta

Hazai rendezésű nemzetközi

103 020 000
60 500 000
27 000 000
15 520 000
48 500 000
18 500 000
30 000 000
0
0
8 700 000
3 000 000
0
1 000 000
2 000 000
2 700 000
1 800 000
900 000
52 000 000

Vívó VB (Kiemelt)

26 000 000

Erőemelő EB (Kiemelt)

26 000 000

Kommunikáció
Integrációs programok
Társadalmi szerepvállalás, szociállís feladatok
Következő 1/4 évre áthúzódó kiadás
Valutaváltás, árfolyam változási tartalék

6 000 000
0
750 000
3 000 000
2 000 000
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BEVÉTEL
MOB
működés
Paralimpiai előzetes kiadások
Paralimpiai felkészülés
Paralimpiai részvétel
Versenysport támogatás
Fogyatékos Sportszakmai feladatok
2014. évi áthozat

372 840 000
300 400 000
45 000 000
30 000 000
90 000 000

128 400 000
7 000 000

Minisztérium

50 000 000

Miniszteri keret
Hazai rendezésű nemzetközi

50 000 000

Saját bevétel

22 440 000
20 000 000
1 840 000
600 000

Szponzorok
tagdíj
egyéb bevétel

Egyenleg

20 000
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HATÁROZATOK TÁRA 2014.

Közgyűlési határozatok tára 2014
Határozat száma
1/20140516/KGY. sz.
határozat
2/20140516/KGY. sz.
határozat
3/20140516/KGY. sz.
határozat
4/20140516/KGY.
határozat
5/20140516/KGY.
határozat
6/20140516/KGY.
határozat
7/20140516/KGY.
határozat
8/20140516/KGY.
határozat

sz.
sz.
sz.
sz.
sz.

9/20140516/KGY. sz.
határozat
10/20140516/KGY. sz.
határozat

11/20140516/KGY. sz.
határozat
12/20140516/KGY. sz.
határozat
13/20140516/KGY. sz.
határozat
14/20140516/KGY. sz.
határozat

határozat
A Közgyűlés egyhangú 27 igen szavazattal elfogadta György Évát
jegyzőkönyvvezetőnek.
A Közgyűlés egyhangú 27 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítőinek dr. Ari Lajost és Horváth Istvánt.
A Közgyűlés a napirendi pontokat a helyben tett módosító javaslattal, a
kiküldött sorrendben történő tárgyalásra egyhangú 27 igen szavazattal
elfogadta.
A közgyűlés az MPB 2013. évről szóló működési és szakmai beszámolóját
egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta.
A Közgyűlés az MPB 2013. évi pénzügyi beszámolóját egyhangú 28 igen
szavazattal elfogadta.
A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2013. évről szóló jelentését egyhangú 28
igen szavazattal elfogadta.
A Közgyűlés a 2013. évi könyvvizsgálói jelentés egyhangú 28 igen szavazattal
elfogadta.
A Közgyűlés az MPB 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves mellékletét
egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta.
A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött,
valamint a helyben ismertetett változtatással az MPB 2014. évi
költségvetési tervét.
A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta 4.§. 3. bekezdés a)
pontban javasolt módosítást: „az MPB nemzetközi tagsági viszonyával
érintett sportágak és sportolók nevezésére, különös tekintettel az IPC
sportágak EB-VB versenyeire és a paralimpiai játékokra,”.
A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta, hogy az 5.§. 2.
bekezdése úgy módosuljon, hogy „Az 1. bekezdésben megjelölt
szakszövetségek, országos sportági szövetségek és a fogyatékosok országos
sportszövetségei közül sportáganként csak egy szervezet lehet az MPB
tagja.
A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta, hogy a 6.§. 1.
bekezdéséből törlésre kerüljön „vagy szervezeteknek”.
A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta, hogy a 6.§. 3.
bekezdése teljes egészében törlésre kerül.
A Közgyűlés egyhangú28 igen szavazattal elfogadta, hogy a 10. §. 4.
bekezdése úgy módosuljon, hogy „…vagy a területen dolgozó egészségügyi
vagy oktatási szakember”.

A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta, a 10.§. 6. b) pontban:
15/20140516/KGY. sz.
„…mely fogyatékossági területen legalább 10 versenyengedéllyel rendelkező
határozat
sportolója van az MPB által elismert hazai versenyrendszer keretében.”
A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta, hogy a 10.§. b.), c.)
16/20140516/KGY. sz.
pontjába belekerül, hogy 1 fő képviseletre jogosult, valamint a d.) pontnál
határozat
kiegészül a világszövetségek felsorolása (IPC, EPC, … CP-ISRA)
A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta, hogy a 21.§-ban a
17/20140516/KGY. sz. szerződések többes számba kerüljön, valamint pontosan úgy szól, hogy:
határozat
Szerződések csak a mandátumok idejére köthetők, feltétele felsőfokú
sportszakmai, és/vagy jogi, és/vagy gazdasági végzettség.
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A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta, hogy a 25.§ 1.)
bekezdése úgy módosuljon, hogy … az MPB tagozatai segítik. A 2.)
18/20140516/KGY. sz. bekezdésben törlésre kerül a sérülés specifikus szakbizottságai, a 4.)
határozat
bekezdésben pedig, „…10.§.6.) pontja szerint a tagszervezetek képviselőiből
áll és szükség szerint ülésezik.” további rész törlésre kerül, valamint a 6. §.
b.) pontban … érintett fogyatékosok sportjának érdekképviselete.
19/20140516/KGY. sz. A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta, hogy 30.§. 1.)
határozat
bekezdésben törlésre kerül: „jogutódlással vagy jogutód nélkül”.
A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal elfogadta a Magyar Paralimpiai
20/20140516/KGY. sz.
Bizottság Alapszabály módosítását az előzetesen kiküldött és a helyszínen
határozat
javasolt módosításokkal egységes szerkezetben.
A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Felügyelő
21/20140516/KGY. sz.
Bizottság tisztségeire a választás nyílt szavazással történjen, miután mindkét
határozat
tisztségre egy-egy jelölt van.
22/20140516/KGY. sz. A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal a Felügyelő Bizottság elnökévé
határozat
választotta Molnár Zoltánt.
23/20140516/KGY. sz. A Közgyűlés egyhangú 28 igen szavazattal a Felügyelő Bizottság tagjává
határozat
választotta Csikós Mihálynét.
24/20141128/KGY. sz. A Közgyűlés egyhangú 35 igen szavazattal elfogadta György Évát
határozat
jegyzőkönyvvezetőnek.
25/20141128/KGY. sz. A Közgyűlés egyhangú 35 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv
határozat
hitelesítőinek dr. Kaiser Jánost és dr. Sándor Eleket.
26/20141128/KGY. sz. A Közgyűlés a napirendi pontokat a kiküldött sorrendben történő
határozat
tárgyalásra egyhangú 35 igen szavazattal elfogadta.
27/20141128/KGY. sz. A Közgyűlés egyhangú 37 igen szavazattal a Magyar Paralimpiai Bizottság
határozat
tiszteletbeli tagjává választotta Schmitt Pál elnök urat.
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Elnökségi határozatok tára 2014.
(Magyar Paralimpiai Bizottság)
Határozat száma
1/20140123/EH. sz. határozat
2/20140123/EH. sz. határozat
3/20140123/EH. sz. határozat
4/20140123/EH. sz. határozat

5/20140123/EH. sz. határozat

6/20140123/EH. sz. határozat

7/20140123/EH. sz. határozat

8/20140123/EH. sz. határozat

9/20140123/EH. sz. határozat

10/20140320/EH. sz. határozat
11/20140320/EH. sz. határozat
12/20140320/EH. sz. határozat
13/20140320/EH. sz. határozat
14/20140320/EH. sz. határozat
15/20140320/EH. sz. határozat
16/20140320/EH. sz. határozat
17/20140320/EH. sz. határozat
18/20140320/EH. sz. határozat
19/20140320/EH. sz. határozat

Határozat
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a helyben ismertetett
napirendi pontokat.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés
jegyzőkönyvét.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az emlékeztető
készítőjének György Évát.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta emlékeztető
hitelesítőinek dr. Ari Lajost és Gömöri Zsoltot.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az elnökségi
ülésekre az elmúlt évhez hasonlóan, havi rendszerességgel, csütörtöki
napon 15.00 órai kezdetű időpontokban kerüljön sor, július, augusztus
hónap pedig ülés szünet legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy mai nappal
felveszi tagszervezetei sorába a Magyar Erőemelő Szövetséget.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy jelezzük IPC
felé, tudomásul vesszük, hogy sajnos nem jutott ki magyar sportoló a
Paralimpiára,
ezért
csak
a
nemzetközi
sportdiplomáciai
kötelezettségünknek teszünk eleget. Tájékoztatjuk erről a MOB-ot és a
Minisztériumot is és kérjük, hogy az erre biztosított költségvetési forrást
más fogyatékkal élők világjátékaira csoportosítsák át.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az IWAS
Szabályalkotó Bizottságába jelöli Nagy Józsefet, a Bíró Bizottságba
Kaposvári Zsoltot, a Fegyelmi Bizottságba dr. Tamás Henriettet, a
Marketing Bizottságba pedig Szabó Kristófot.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az IPC Dopping
Bizottságába jelöli dr. Kokas Pétert, Pénzügyi Bizottságába Szabó
Kristófot, Klasszifikációs Bizottságába dr. Bejek Zoltánt, Etikai és Jogi
Bizottságába dr. Égeni Attilát. A Sportszakmai Bizottságba felmerült
három név esetében felhatalmazza MPB elnökét, hogy konzultáljon
érintettekkel és hozza meg a döntést a jelöltről.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a helyben javasolt
módosítással az előzetesen kiküldött napirendi pontokat.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés
jegyzőkönyvét.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
György Évát.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta emlékeztető
hitelesítőinek dr. Ari Lajost és Becsey Jánost.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a MOB-MPB között a
Gerevich ösztöndíjra készített szerződéstervezetet a MOB részére
megküldött formában.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött
Judo EB beszámolóját.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött
Erőemelő VK szakmai és pénzügyi beszámolóját.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta irányvonalként az
előzetesen kiküldött Elnökségi üléstervet.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az MPB
Közgyűlésére május 16-án kerüljön sor.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az MPB május
közgyűlésének helyszíne a Magyar Sport Háza földszinti tárgyalója
legyen.
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20/20140320/EH. sz. határozat

21/20140320/EH. sz. határozat

22/20140320/EH. sz. határozat

23/20140320/EH. sz. határozat

24/20140320/EH. sz. határozat

25/20140320/EH. sz. határozat

26/20140320/EH. sz. határozat

27/20140320/EH. sz. határozat
28/20140320/EH. sz. határozat
29/20140320/EH. sz. határozat
30/20140320/EH. sz. határozat
31/20140320/EH. sz. határozat
32/20140320/EH. sz. határozat
33/20140320/EH. sz. határozat

34/20140410/EH. sz. határozat

Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az MPB május
közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat: 1. Az MPB 2013. évről szóló
működési és szakmai beszámolója, 2. Az MPB 2013. évi költségvetési
beszámoló tárgyalása. 3. A Felügyelő Bizottság 2013. évről szóló
jelentése. 4. Könyvvizsgálói jelentés 2013 évre. 5. Az MPB 2013. évi
Közhasznú egyszerűsített éves melléklet tárgyalása. 6. Az MPB 2014. évi
költségvetés tervének elfogadása. 7. Alapszabály változtatása. 8.
Stratégiai döntések. 9. Tisztségviselő választás. (elnökségi tag) 10.
Egyebek
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta irányelvként a
módosított Alapszabályt.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Kerekesszékes
Vívó Szakbizottság tagságára felkérést kapjon László Dezső, Nagy József,
Tamás Henriette, Serra Solt, Feczer Viktor, Pákey Béla. A bizottság
vezetőjére később lesz javaslat, s addig a vezetői feladatokat az MPB
elnöke látja el.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az Erőemelő
Szakbizottság vezető tisztségére Zachár Attila, tagjainak pedig Faragó
Péter, Szabó Ozor János, Aradszki Zita és Majer Éva kapjanak felkérést.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, a Bocsa Szakbizottság
vezető tisztségére Szappanos Zoltán, tagjainak pedig Lénárt György és
Tóth Ildikó kapjanak felkérést.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Média Bizottság
vezetői tisztségére Bernau Péter, tagjainak pedig Szőke Viktória, Fejér
Balázs, Mihályi András, valamint Bányász Árpád kapjon felkérést.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Képzés,
Oktatásért Felelős Szakbizottság vezetői tisztségére Wisinger János
kapjon felkérést azzal, hogy a bizottság tagjaira ő tegyen javaslatot.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött
költségvetési terv fő sorait, illetve a szövetségek szerinti költségvetést
irányvonalként.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött
hazai rendezésű nemzetközi versenyeket.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött
Számviteli Politika Szabályzat javasolt módosításait.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött
Pénzkezelési Szabályzat javasolt módosításait.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött
sportolói szerződést.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Reménységek
pályázat a tavalyinak megfelelően, 1,5 millió forint összegben kiírásra
kerüljön.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a műhelytámogatási
pályázat irányelveit.
Az Elnökség 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással (dr. Ari Lajos) úgy
döntött, hogy a Gerevich ösztöndíj felosztásra a 2013. év végén
megállapított javaslatot terjeszti elő néhány aktualizáló módosítással a
MOB részére úgy, hogy jelezzük azt, hogy ez az összeg 5 hónapra, azaz
májusig elegendő, ezért kérni kell a keret MOB általi bővítését.
Amennyiben a MOB elnöksége ezt elutasítja, MPB-nek kell megoldani
saját forrásból a hiányzó összeg előteremtését.
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35/20140410/EH. sz. határozat

36/20140410/EH. sz. határozat
37/201404010/EH. sz. határozat

38/20140708/Elektr/EH.sz. határozat

39/20140708/Elektr/EH.sz.határozat

40/20140708/Elektr/EH.sz.határozat

41/20140708/Elektr/EH.sz.határozat
42/20140708/Elektr/EH.sz. határozat
43/20140707/Elektr/EH.sz. határozat

44/20140728/Elektr/EH.sz. határozat

45/20140728/Elektr/EH.sz. határozat

46/20140728/Elektr/EH.sz. határozat

Az előző határozatot az Elnökség 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
(dr. Ari Lajos) kibővíti azzal, hogy amennyiben a 28 milliós keret nem
bővül, akkor azt a pénzügyi tervet, ami alapján az MPB ezt a 60 milliós
kifizetést meg tudja oldani, a költségvetés elfogadásával együtt a
közgyűlésnek kell meghatároznia.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
György Évát.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítőinek dr. Ari Lajost és dr. Kokas Pétert.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja az Úszó Európabajnokságra utazó csapat előterjesztését. (Sportolók: Adámi Zsanett,
Baka Dorottya, Engelhardt Katalin, Ráczkó Gitta, Rácz Nikolett, Kézdi
Réka, Illés Fanni, Szabó Réka, Bérczi Zsófia, Pap Bianka, Sós Luca, Sors
Tamás, Tóth Tamás, Csúri Ferenc, Meilinger Csaba, Vereczkei Zsolt.
Edzők, vezetők: dr. Sós Csaba, Becsey János, Szántha Károly, dr. Anatolij
Petrov, Magyarovits Zoltán, Szabó Álmos, Tari Imre, Formaggini László,
Pass Ferenc, Gyenese Ágnes, Bartók Árpád,Rózsa Sándor, Kovács Zsolt)
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja az Atlétika Európabajnokságra utazó csapat előterjesztését. (Sportolók: Biacsi Ilona, Biacsi
Bernadett, Csontos Piroska, Kálmán Krisztina, Keresztesi Erika, Kanyó
Zsolt, Szöllösi István. Kísérők: Antal Andor, Szikora Gyula, Bosnyák Edit,
Schiller-Kertész Judit és Kálmán Edgár Lászlóné)
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy Magyar
András felkérését a Kosárlabda Szövetségi kapitányi tisztségre támogatja.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatta a Reménységek
pályázat összesítő táblázatban szereplő javaslatot, mely szerint: Lévay
Petra triatlon 80.000,- Ft, Bovier György kerekesszékes tenisz 80.000,-,
Urr Krisztián íjászat 65.000,- Ft, valamint Molnár Ferenc íjászat 100.000,Ft pályázati támogatásban részesüljön.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja Hagyományőrző
Bizottság létrehozását.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy támogatja
Hagyományőrző Bizottság vezetésére Nádas Pál felkérését.
Az MPB Elnöksége egyhangú igen szavazattal úgy határoz, hogy a
kerekesszékes vívás esetében a továbbiakban az előterjesztés szerinti
megosztásban látja el a feladatokat. Az MVSZ által elfogadott sportági
szakmai vezető (szövetségi kapitány) munkáját támogatja. A világ- és
Európa-bajnokságok költségeit elnökségi döntés alapján biztosítja az
MVSZ részére, a versenyekre való utazás szervezését az MVSZ
feladataként jelöli meg. Az IWAS nemzetközi ranglistás versenyekre a
nevezést az MPB csak az MVSZ részéről időben, hivatalosan megküldött
előterjesztés alapján, a nevezési díj MPB-hez történő megérkezését
követően tudja ellátni.
Az MPB Elnöksége egyhangú igen szavazattal úgy határoz, hogy a
Kerekesszékes Vívó Szakbizottság tevékenységét okafogyottnak tekinti,
ezért a Bizottságot megszünteti.
Az MPB Elnöksége egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy a
strasbourgi Kerekesszékes Vívó Európa-bajnokságon elért eredményeiért
(férfi tőr egyéni aranyérem, férfi kard egyéni ezüstérem) a
200/2013.(VI.13.) sz. Korm.rendelet alapján Osváth Richárd sportoló
részére 859.375,- Ft, Beliczay Sándor edző részére 312.500,- Ft, valamint
Erdei Péter edző részére 117.187,- Ft eredményességi jutalom kifizetését
támogatja.
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
György Évát.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta emlékeztető
hitelesítőinek dr. Ari Lajost és dr. Kokas Pétert.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött
napirendi pontokat a kiküldés sorrendjében történő tárgyalásra.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülések
jegyzőkönyveit.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal megerősítette, illetve jóváhagyta
a két ülés között elektronikus szavazással hozott határozatait.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött
sportegészségügyi előrelépésekről készített beszámolót.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja egy Versenyszabályzat
létrehozását.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2014. évi
műhelytámogatásra tett javaslat előzetesen kiküldött táblázatában
meghatározott felosztást azzal a kiegészítéssel, hogy az
egyesületváltásokat az Iroda aktualizálja, s annak megfelelően módosítja
adott esetben az egyesületeket.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja Elnök úr által
ismertetett számokat és tervezeteket a Gerevich Ösztöndíjra
vonatkozóan.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta Lemes Krisztián
Reménységekre beadott pályázatát és 80.000,- Ft támogatást hagyja
jóvá.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy a Reménységek
pályázat kiírása eddigi formában visszavonásra kerül és a K&H Bank
támogatásának köszönhetően új kiírás legyen 2015. szeptember 30-ig
terjedően, maximum 150 ezer forint pályázható összeggel, két beadási
határidővel: 2014. december 1., valamint 2015. március 15.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy Szekeres Pál
felkérése történjen meg a Kerekesszékes vívás szakmai vezetőjének a riói
paralimpiai felkészülés idejére.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta ez előzetesen kiküldött
beszámolókat (Atlétika – IPC, INAS, Úszás – IPC, INAS).
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az Elnök tájékoztatóját
arról, hogy a költségvetés normál végrehajtása jelen pillanatban 3-4
millió mínuszhoz vezethet. Megbízza az Elnököt azzal, hogy nézze meg,
honnan lehetne még takarékosabb gazdálkodással, vagy plusz
bevételekkel a költségvetést egyensúlyban tartani.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal megerősítette azt a javaslatot,
hogy miután az FMSZ feladatokra fordított összeg jóval több, mint 5
millió forint volt, az FST támogatását kérjük ahhoz, hogy ezen ok miatt az
FMSZ 5 millió forintos támogatása MPB-hez kerüljön.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal felhatalmazza az Elnököt, hogy a
sportági támogatásokon belül a IV. negyedévre, az össztámogatási
összeg maximát túl nem lépve, a sportágak közötti, ezen a kereten belüli
átcsoportosítást hajthasson végre.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja a 2015. évi
költségvetés helyben ismertetett irányvonalát.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az MPB
ünnepi közgyűlésére november 28-án 15.00 órai kezdettel kerüljön sor.
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Az Elnökség egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az MPB
ünnepi közgyűlésének helyszíne a Magyar Sport Háza I. emeleti
Konferenciaterme legyen.
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta a november 28-i ünnepi
közgyűlés napirendi pontjait a következők szerint: 1.) Tájékoztatás a
Paralimpiai előkészületekről. a.) Nemzetközi irány. b.) Kvalifikációs
helyzet. 2.) Elismerések átadása. a.) Év sportolója (női, férfi) b.) Év
edzője c.) Média díj. 3.) Egyebek
Az MPB Elnöksége egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy a 2014
júliusi IPC Sportlövő Világbajnokságon megszerzett ezüstéremért a
200/2013.(VI.13.) sz. Korm.rendelet alapján Dávid Krisztina sportlövő
sportoló részére, valamint Pál-Plichta Györgyi sportlövő szakág vezetője
részére a rendeletben biztosított eredményességi jutalom kifizetését
támogatja.
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