MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezer forintban

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS

2020. évi igény indoklása

Fogyatékosok sportjának támogatása összesen

932 000

Magyar Paralimpiai Bizottság - fogyatékosok sportjának
szakmai feladatai

Az MPB sportágainak működtetése, az új paralimpiai sportágak felkészülésének biztosításával;
168 000 utánpótlás, kezdő sportolók felkutatása, eszközfejlesztés, integrációs programok, a Magyar
Para Boccia Szövetség működési kiadásainak támogatása

Magyar ParalimpiaI Bizottság szakmai feladataihoz
kötődő működési kiadások
Magyar ParalimpiaI Bizottság köztestületi működési
támogatása
Magyar Para Boccia Szövetség támogatása

MAGYAR PARALIMIAI BIZOTTSÁG

2020. évi
igény

Halassy Olivér Program (HOP) támogatása
Magyar ParalimpiaI Bizottság 2020-as nyári paralimpiai
felkészülés támogatása
Magyar ParalimpiaI Bizottság 2020-as nyári paralimpiai
részvétel támogatása

Az MPB szakmai feladatainak ellátásához szükséges működési kiadások: irodabérlet, személyi
70 000 bérek, kommunikáció, sportegészséügyi, doppingellenes, nemzetközi feladatok, képzések,
duál karirrer program stb.
az MPB Köztestületi feladataival összefüggő kiadások támogatása: közbeszerzés, ügyvédi
25 000
költség, munkaerő, irodabérlet
10 000 szakmai feladatok és szakmai feladatokhoz köthető működési támogatás
A parasportban kiemeledő teljesítményt nyújtó edzők munkájának elimerésére szolgáló
45 000
program támogatása
a paralimpiai kvóta esélyes sportágak felkészülési lehetőségeinek, versenyeztetésének
80 000 támogatása: melegégövi edzőtáborok, kvalifikációs versenyek, sport eszközök,
sportfelszerelések, táplálékkiegészítők
150 000

a 2020-as tokiói paralimpiai kiutazás, szállítás, kinttartózkodás költségeiek támogatása, forma, és sportruházat, doppingellenes és egészségügyi költségek támogatása

Magyar ParalimpiaI Bizottság téli paralimpiai felkészülés
és részvétel előzetes támogatása (2022)
Magyar ParalimpiaI Bizottság 2024. évi nyári paralimpiai
felkészülés és előzetes kiadások támogatása
MPB - Magyar Parasport Napja támogatása

Az MPN 2018-ban indult program folytatása. Az iskolai programok támogatása, nemzetközi
konferencia szervezése

MPB - integrációs segítő programja a
szakemberképzésben
MPB -Sporton keresztüli intergációt segítő
életmódtáborok

Kerekesszékben élő/segédeszközzel nehezen helyváltoztató és vagy halmozottan sérült
gyermekek, tanulók, és felnőttek részvételével egy hetes, mozgásfejlesztést, sportolást,
életmódjavítást magába foglaló táborok támogatása.
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezer forintban

MSOSZ

FODISZ

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS

2020. évi
igény

FODISZ szakmai feladatok és szakmai feladathoz köthető
működési kiadások

102 000

FODISZ-FOVESZ szakmai feladatok és szakmai feladathoz
köthető működési kiadások

23 000

2020. évi igény indoklása
működési költségek és szakmai feladatok: megyei versenyrendszer működtetése, diákolimpiai
bajnokságok és nemzetközi diáksport versenyek, képzések, sportágfejlesztés, szabidősport
működési költségek és szakmai feladatok: hazai versenyrendszer és utánpótlássport
működtetése, sportágfejlesztés, nemzetközi versenyek, képzések

SNI Sport Tehetségprogram

tehetség kiválasztás és tehetséggondozás, tehetségek azonosítására és kiválasztására
alkalmas körzeti és megyei diáksport versenyek szervezése, ennek szervezéséhez szükséges
operatív szervezet kialakítása

FODISZ - FYSA (SNI Fiatalok Nemzetközi Sportfesztiválja,
Győr) előkészítés, rendezés

Nemzetközi verseny megrendezése, a magyar csapat felkészülése, részvételi kiadásai

MSOSZ szakmai feladatok és szakmai feladokhoz köthető
működési kiadások

58 000

MSOSZ működési költségek és szakmai feladatok: hazai és nemzetközi versenyek, felkészülés,
műhelytámogatás, képzés, sportegészségügyi feladatok, utánpótlásgondozás, intergációs
programok

MSOSZ - Speciális Olimpia Téli Világ Játékok felkészülés,
előzetes kiadások és részvétel támogatása 2021.

60 000

MSOSZ - Speciális Olimpiai Téli Világ Játékok felkészülés és előzetes kiadások (2021.)

MSOSZ - Speciális Olimpia Nyári Világ Játékok felkészülés
és előzetes kiadások 2023.
Utánpótlásfejlesztő programok
Sportolói életpálya biztosítása értelmi fogyatékossággal
élő emberek számára
MSOSZ Hátrányos helyzetű, értelmi fogyatékossággal élő
emberek preventív, egészségügyi szűrőprogramja és
életmódjavító fitneszprogramja

MSOSZ szemészeti, fogászati, lábhigiéniai, erőnléti szűrő programok, életminőséget javító
fitneszprogram

MSOSZ Társadalmi tudtaformálást és esélyegyenlőséget
fokozó programok

MSOSZ Kennedy-nap, Európai Labdarúgó Hét, Európai Kosárlabda Hét, MSOSZ sportolói
szóvívó program
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezer forintban

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS

MSZSZ - szakmai feladatok és szakmai feladokhoz
köthető működési kiadások

Szervátültetettek Téli Világjátéka (2020)

XI.Szervátültetettek és Művesekezletek EJ (2020)

2020. évi
igény

2020. évi igény indoklása

Az szervátültetettek hazai versenyrendszerének működtetése és edzések biztosítása. Az
MSZSZ működési költségei és szakmai feladatokhoz köthető működési kiadásai: irodabérlet,
31 000 szamélyi bérek, eszközfejlesztés, hazai és nemzetközi versenyek, felkészülés,
műhelytámogatás, képzés, sportegészségügyi feladatok, utánpótlásgondozás, intergációs
programok
A Téli Világjáték 2020-ban kerül megrendezésre, azonban a költségek nagy része a 2019-es
14 000
pénzügyi évre esik.
Felkészülés: a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságára (Dublin) esélyes
sportolók hazai versenyeztetése, edzéslehetőségek biztosítása, edzőtáborok, sporteszközök,
35 000
formaruha, egészségügyi költségek, előzetes kiadások. Részvétel kiadásainak támogatása:
regisztrációs költségek, utazás, szállítás, egészségügyi költségek

MSZSZ

XXIII. Szervátültetettek Nyári Világjátékafelkészülés és
részvétel 2021.
XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és
részvétel támogatása (2022)

XII.Szervátültetettek és Művesekezletek EJ (2022)

XXIV. Szervátültetettek Nyári Világjátékafelkészülés és
részvétel (2023)

XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és
részvétel támogatása (2024)
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezer forintban

MHSZSZ

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS

2020. évi
igény

2020. évi igény indoklása

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (MHSSZ) szakmai feladatok és szakmai feladathoz köthető
működési kiadások

sportszakami feladatok ellátása, nemeztközi versenyken való részvétel kiadásai, a feladatok
31 000 ellátásához köthető működési kiadások: irodabérlet, munkabér, doppingellenes feladatok,
sportdiplomáciai feladatok, eszközbeszerzés, képzések, utánpótlásfejlesztés

ICSD Nyári Siketlimpiai Játékok - felkészülés, előzetes és
részvételi kiadások támogatása (2021)

30 000 a felkészülés és az előzetes kiadások támogatása

ICSD Téli Siketlimpiai felkészülés és előzetes kiadások
(2022)

ICSD Téli Siketlimpiai felkészülés és előzetes kiadások
(2024)
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezer ezer
forintban
forintban

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS
Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
Magyar Paralimpiai Bizottság - fogyatékosok sportjának
szakmai feladatai
Magyar ParalimpiaI Bizottság szakmai feladataihoz
kötődő működési kiadások

MAGYAR PARALIMIAI BIZOTTSÁG

Magyar ParalimpiaI Bizottság köztestületi működési
támogatása
Magyar Para Boccia Szövetség támogatása
Halassy Olivér Program (HOP) támogatása
Magyar ParalimpiaI Bizottság 2020-as nyári paralimpiai
felkészülés támogatása

2021. évi igény

2021. évi igény indoklása

1 104 000
Az MPB sportágainak működtetése, az új paralimpiai sportágak felkészülésének biztosításával;
180 000 utánpótlás, kezdő sportolók felkutatása, eszközfejlesztés, integrációs programok, valamint a
Magyar Para Boccia Szövetség működési kiadásainak támogatása
Az MPB szakmai feladatainak ellátásához szükséges működési kiadások: irodabérlet, személyi
80 000 bérek, kommunikáció, sportegészséügyi, doppingellenes, nemzetközi feladatok, képzések,
duál karirrer stb.
az MPB Köztestületi feladataival összefüggő kiadások támogatása: közbeszerzés, ügyvédi
25 000
költség, munkaerő, irodabérlet
A parasportban kiemeledő teljesítményt nyújtó edzők munkájának elimerésére szolgáló
program támogatása
A 2020. évi Paralimpiai Játékok 2021. évre halasztása miatt keletkező többlet kiadásokra:
40 000 melegégövi edzőtáborok, kvalifikációs versenyek, sport eszközök, sportfelszerelések,
táplálékkiegészítők
50 000

Magyar ParalimpiaI Bizottság 2020-as nyári paralimpiai
részvétel támogatása

50 000 A Paralimpiai Játékok halasztása miatti többletkiadások finanszírozására

Magyar ParalimpiaI Bizottság téli paralimpiai felkészülés
és részvétel előzetes támogatása (2022)

25 000

A téli paralimpiai felkészülés (alpesi sí, sífutás, biatlon, snowboard, curling) és az előzetes
kiadások támogatása

Magyar ParalimpiaI Bizottság 2024. évi nyári paralimpiai
felkészülés és előzetes kiadások támogatása
MPB - Magyar Parasport Napja támogatása
MPB - integrációs segítő programja a
szakemberképzésben
MPB -Sporton keresztüli intergációt segítő
életmódtáborok

Az MPN 2018-ban indult program folytatása. Az iskolai programok támogatása, nemzetközi
konferencia szervezése
A felsőoktásban megvalósuló sportszakember képzésben oktatási anyagok elkészítésének
8 000
támogatása, valamint hallgatói ösztöndíjprogram megvalósítása

20 000

Kerekesszékben élő/segédeszközzel nehezen helyváltoztató és vagy halmozottan sérült
15 000 gyermekek, tanulók, és felnőttek részvételével egy hetes, mozgásfejlesztést, sportolást,
életmódjavítást magába foglaló táborok támogatása.
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezer ezer
forintban
forintban

FODISZ

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS

2021. évi igény

2021. évi igény indoklása

Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
FODISZ szakmai feladatok és szakmai feladathoz köthető
működési kiadások

110 000

FODISZ-FOVESZ szakmai feladatok és szakmai feladathoz
köthető működési kiadások

40 000

SNI Sport Tehetségprogram

tehetség kiválasztás és tehetséggondozás, tehetségek azonosítására és kiválasztására
10 000 alkalmas körzeti és megyei diáksport versenyek szervezése, ennek szervezéséhez szükséges
operatív szervezet kialakítása

működési költségek és szakmai feladatok: megyei versenyrendszer működtetése, diákolimpiai
bajnokságok és nemzetközi diáksport versenyek, képzések, sportágfejlesztés, szabidősport
működési költségek és szakmai feladatok: hazai versenyrendszer és utánpótlássport
működtetése, sportágfejlesztés, nemzetközi versenyek, képzések

FODISZ - FYSA (SNI Fiatalok Nemzetközi Sportfesztiválja,
Győr) előkészítés, rendezés
MSOSZ szakmai feladatok és szakmai feladokhoz köthető
működési kiadások

MSOSZ

MSOSZ - Speciális Olimpia Téli Világ Játékok felkészülés,
előzetes kiadások és részvétel támogatása 2021.
MSOSZ - Speciális Olimpia Nyári Világ Játékok felkészülés
és előzetes kiadások 2023.
Utánpótlásfejlesztő programok

MSOSZ működési költségek és szakmai feladatok: hazai és nemzetközi versenyek, felkészülés,
120 000 műhelytámogatás, képzés, sportegészségügyi feladatok, utánpótlásgondozás, intergációs
programok
20 000 MSOSZ -Speciális Olimpia Téli Világjátékok felkészülés és részvételi költség
MSOSZ Speciális Olimpia Nyári Világ Játékokra készülő sportolók felkészítésének támogatása
2023.
6 000 Kölyök program, iskolai sport programok

10 000

Sportolói életpálya biztosítása értelmi fogyatékossággal
élő emberek számára

13 000

Sportolás folyamatosságának biztosítása felnőtt szociális intézmények kitagolása után.
Sportolás folyamatosságának biztosítása speciális iskolát befejező fiatalok számára.

MSOSZ Hátrányos helyzetű, értelmi fogyatékossággal élő
emberek preventív, egészségügyi szűrőprogramja és
életmódjavító fitneszprogramja

5 000

MSOSZ szemészeti, fogászati, lábhigiéniai, erőnléti szűrő programok, életminőséget javító
fitneszprogram

MSOSZ Társadalmi tudtaformálást és esélyegyenlőséget
fokozó programok

6 000

MSOSZ Kennedy-nap, Európai Labdarúgó Hét, Európai Kosárlabda Hét, MSOSZ sportolói
szóvívő program
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezer ezer
forintban
forintban

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS
Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
MSZSZ - szakmai feladatok és szakmai feladokhoz
köthető működési kiadások

2021. évi igény

2021. évi igény indoklása

Az szervátültetettek hazai versenyrendszerének működtetése és edzések biztosítása. Az
MSZSZ működési költségei és szakmai feladatokhoz köthető működési kiadásai: irodabérlet,
61 000 szamélyi bérek, eszközfejlesztés, hazai és nemzetközi versenyek, felkészülés,
műhelytámogatás, képzés, sportegészségügyi feladatok, utánpótlásgondozás, intergációs
programok

Szervátültetettek Téli Világjátéka (2020)

MSZSZ

XI.Szervátültetettek és Művesekezletek EJ (2020)

XXIII. Szervátültetettek Nyári Világjátékafelkészülés és
részvétel 2021.

Felkészülés: a Szervátültetettek Világjátékára (Houston) esélyes sportolók hazai
versenyeztetése, edzéslehetőségek biztosítása, edzőtáborok, sporteszközök, formaruha,
80 000
egészségügyi költségek, előzetes kiadások. Részvétel kiadásainak támogatása: regisztrációs
költségek, utazás, szállítás, egészségügyi költségek

XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és
részvétel támogatása (2022)

15 000

A Téli Világjáték 2022-ben Bormioban kerül megrendezésre, azonban a költségek nagy része a
2021-es pénzügyi évre esik. Reményeink szerint új sportágban curlingben is lesz csapatunk.

XII.Szervátültetettek és Művesekezletek EJ (2022)

XXIV. Szervátültetettek Nyári Világjátékafelkészülés és
részvétel (2023)

XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és
részvétel támogatása (2024)
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezer ezer
forintban
forintban

MHSZSZ

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS

2021. évi igény

2021. évi igény indoklása

Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (MHSSZ) szakmai feladatok és szakmai feladathoz köthető
működési kiadások

sportszakami feladatok ellátása, nemeztközi versenyken való részvétel kiadásai, a feladatok
40 000 ellátásához köthető működési kiadások: irodabérlet, munkabér, doppingellenes feladatok,
sportdiplomáciai feladatok, eszközbeszerzés, képzések, utánpótlásfejlesztés

ICSD Nyári Siketlimpiai Játékok - felkészülés, előzetes és
részvételi kiadások támogatása (2021)

75 000

felkészülés és részvétel támogatása( a helyszín Brazília, Caxias do Sul, nagyon magas utazási
és részvételi költségek a helyszín elhelyezkedése miatt)

ICSD Téli Siketlimpiai felkészülés és előzetes kiadások
(2022)

ICSD Téli Siketlimpiai felkészülés és előzetes kiadások
(2024)
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezerezer
forintban
forintban

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS
Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
Magyar Paralimpiai Bizottság - fogyatékosok sportjának
szakmai feladatai
Magyar ParalimpiaI Bizottság szakmai feladataihoz
kötődő működési kiadások

MAGYAR PARALIMIAI BIZOTTSÁG

Magyar ParalimpiaI Bizottság köztestületi működési
támogatása
Magyar Para Boccia Szövetség támogatása
Halassy Olivér Program (HOP) támogatása

2022. évi
igény

2022. évi igény indoklása

1 061 000
Az MPB sportágainak működtetése, az új paralimpiai sportágak felkészülésének biztosításával;
190 000 utánpótlás, kezdő sportolók felkutatása, eszközfejlesztés, integrációs programok, valamint a
Magyar Para Boccia Szövetség működési kiadásainak támogatása
Az MPB szakmai feladatainak ellátásához szükséges működési kiadások: irodabérlet, személyi
80 000 bérek, kommunikáció, sportegészséügyi, doppingellenes, nemzetközi feladatok, képzések,
duál karirrer stb.
az MPB Köztestületi feladataival összefüggő kiadások támogatása: közbeszerzés, ügyvédi
25 000
költség, munkaerő, irodabérlet
80 000

A parasportban kiemeledő teljesítményt nyújtó edzők munkájának elimerésére szolgáló
program támogatása

60 000

A téli paralimpiai felkészülés (alpesi sí, sífutás, biatlon, snowboard, curling) és a részvételi
kiadások támogatása

Magyar ParalimpiaI Bizottság 2020-as nyári paralimpiai
felkészülés támogatása
Magyar ParalimpiaI Bizottság 2020-as nyári paralimpiai
részvétel támogatása
Magyar ParalimpiaI Bizottság téli paralimpiai felkészülés
és részvétel előzetes támogatása (2022)
Magyar ParalimpiaI Bizottság 2024. évi nyári paralimpiai
felkészülés és előzetes kiadások támogatása
MPB - Magyar Parasport Napja támogatása
MPB - integrációs segítő programja a
szakemberképzésben
MPB -Sporton keresztüli intergációt segítő
életmódtáborok

Az MPN 2018-ban indult program folytatása. Az iskolai programok támogatása, nemzetközi
konferencia szervezése
A felsőoktásban megvalósuló sportszakember képzésben oktatási anyagok elkészítésének
8 000
támogatása, valamint hallgatói ösztöndíjprogram megvalósítása

20 000

Kerekesszékben élő/segédeszközzel nehezen helyváltoztató és vagy halmozottan sérült
15 000 gyermekek, tanulók, és felnőttek részvételével egy hetes, mozgásfejlesztést, sportolást,
életmódjavítást magába foglaló táborok támogatása.
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezerezer
forintban
forintban

FODISZ

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS

2022. évi
igény

2022. évi igény indoklása

Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
FODISZ szakmai feladatok és szakmai feladathoz köthető
működési kiadások

110 000

FODISZ-FOVESZ szakmai feladatok és szakmai feladathoz
köthető működési kiadások

40 000

SNI Sport Tehetségprogram

tehetség kiválasztás és tehetséggondozás, tehetségek azonosítására és kiválasztására
10 000 alkalmas körzeti és megyei diáksport versenyek szervezése, ennek szervezéséhez szükséges
operatív szervezet kialakítása

működési költségek és szakmai feladatok: megyei versenyrendszer működtetése, diákolimpiai
bajnokságok és nemzetközi diáksport versenyek, képzések, sportágfejlesztés, szabidősport
működési költségek és szakmai feladatok: hazai versenyrendszer és utánpótlássport
működtetése, sportágfejlesztés, nemzetközi versenyek, képzések

FODISZ - FYSA (SNI Fiatalok Nemzetközi Sportfesztiválja,
Győr) előkészítés, rendezés
MSOSZ szakmai feladatok és szakmai feladokhoz köthető
működési kiadások

MSOSZ működési költségek és szakmai feladatok: hazai és nemzetközi versenyek, felkészülés,
120 000 műhelytámogatás, képzés, sportegészségügyi feladatok, utánpótlásgondozás, intergációs
programok

MSOSZ

MSOSZ - Speciális Olimpia Téli Világ Játékok felkészülés,
előzetes kiadások és részvétel támogatása 2021.
MSOSZ - Speciális Olimpia Nyári Világ Játékok felkészülés
és előzetes kiadások 2023.
Utánpótlásfejlesztő programok

MSOSZ Speciális Olimpia Nyári Világ Játékokra készülő sportolók felkészítésének és előzetes
kiadások támogatása 2023.
6 000 Kölyök program, iskolai sport programok

70 000

Sportolói életpálya biztosítása értelmi fogyatékossággal
élő emberek számára

20 000

Sportolás folyamatosságának biztosítása felnőtt szociális intézmények kitagolása után.
Sportolás folyamatosságának biztosítása speciális iskolát befejező fiatalok számára.

MSOSZ Hátrányos helyzetű, értelmi fogyatékossággal élő
emberek preventív, egészségügyi szűrőprogramja és
életmódjavító fitneszprogramja

5 000

MSOSZ szemészeti, fogászati, lábhigiéniai, erőnléti szűrő programok, életminőséget javító
fitneszprogram

MSOSZ Társadalmi tudtaformálást és esélyegyenlőséget
fokozó programok

6 000

MSOSZ Kennedy-nap, Európai Labdarúgó Hét, Európai Kosárlabda Hét, MSOSZ sportolói
szóvívő program
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezerezer
forintban
forintban

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS
Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
MSZSZ - szakmai feladatok és szakmai feladokhoz
köthető működési kiadások

2022. évi
igény

2022. évi igény indoklása

Az szervátültetettek hazai versenyrendszerének működtetése és edzések biztosítása. Az
MSZSZ működési költségei és szakmai feladatokhoz köthető működési kiadásai: irodabérlet,
65 000 szamélyi bérek, eszközfejlesztés, hazai és nemzetközi versenyek, felkészülés,
műhelytámogatás, képzés, sportegészségügyi feladatok, utánpótlásgondozás, intergációs
programok

Szervátültetettek Téli Világjátéka (2020)

XI.Szervátültetettek és Művesekezletek EJ (2020)

MSZSZ

XXIII. Szervátültetettek Nyári Világjátékafelkészülés és
részvétel 2021.
XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és
részvétel támogatása (2022)

XII.Szervátültetettek és Művesekezletek EJ (2022)

6 000 XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és részvétel támogatása (2022)
a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságára (Oxford) esélyes sportolók hazai
versenyeztetése, edzéslehetőségek biztosítása, edzőtáborok, sporteszközök, formaruha,
45 000
egészségügyi költségek, előzetes kiadások. Részvétel kiadásainak támogatása: regisztrációs
költségek, utazás, szállítás, egészségügyi költségek.

XXIV. Szervátültetettek Nyári Világjátékafelkészülés és
részvétel (2023)

XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és
részvétel támogatása (2024)
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezerezer
forintban
forintban

MHSZSZ

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS
Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (MHSSZ) szakmai feladatok és szakmai feladathoz köthető
működési kiadások

2022. évi
igény

2022. évi igény indoklása

sportszakami feladatok ellátása, nemeztközi versenyken való részvétel kiadásai, a feladatok
50 000 ellátásához köthető működési kiadások: irodabérlet, munkabér, doppingellenes feladatok,
sportdiplomáciai feladatok, eszközbeszerzés, képzések, utánpótlásfejlesztés

ICSD Nyári Siketlimpiai Játékok - felkészülés, előzetes és
részvételi kiadások támogatása (2021)
ICSD Téli Siketlimpiai felkészülés és előzetes kiadások
(2022)

2022-ben a Téli Siketlimpiai felkészülés a legfontosabb feladat, új sportágként ezen az
30 000 olimpián indulhatnak először a magyar jégkorongosok. A sakk téli Siketlimpiai sportággá
válása is magasabb költséggel jár, így a felkészülés kiemelt támogatása szükséges.

ICSD Téli Siketlimpiai felkészülés és előzetes kiadások
(2024)
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezerezer
forintban
forintban

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS
Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
Magyar Paralimpiai Bizottság - fogyatékosok sportjának
szakmai feladatai
Magyar ParalimpiaI Bizottság szakmai feladataihoz
kötődő működési kiadások

MAGYAR PARALIMIAI BIZOTTSÁG

Magyar ParalimpiaI Bizottság köztestületi működési
támogatása
Magyar Para Boccia Szövetség támogatása
Halassy Olivér Program (HOP) támogatása

2023. évi
igény

2023. évi igény indoklása

1 197 000
Az MPB sportágainak működtetése, az új paralimpiai sportágak felkészülésének biztosításával;
190 000 utánpótlás, kezdő sportolók felkutatása, eszközfejlesztés, integrációs programok, valamint a
Magyar Para Boccia Szövetség működési kiadásainak támogatása
Az MPB szakmai feladatainak ellátásához szükséges működési kiadások: irodabérlet, személyi
90 000 bérek, kommunikáció, sportegészséügyi, doppingellenes, nemzetközi feladatok, képzések,
duál karirrer stb.
az MPB Köztestületi feladataival összefüggő kiadások támogatása: közbeszerzés, ügyvédi
25 000
költség, munkaerő, irodabérlet
80 000

A parasportban kiemeledő teljesítményt nyújtó edzők munkájának elimerésére szolgáló
program támogatása

Magyar ParalimpiaI Bizottság 2020-as nyári paralimpiai
felkészülés támogatása
Magyar ParalimpiaI Bizottság 2020-as nyári paralimpiai
részvétel támogatása
Magyar ParalimpiaI Bizottság téli paralimpiai felkészülés
és részvétel előzetes támogatása (2022)
Magyar ParalimpiaI Bizottság 2024. évi nyári paralimpiai
felkészülés és előzetes kiadások támogatása
MPB - Magyar Parasport Napja támogatása
MPB - integrációs segítő programja a
szakemberképzésben
MPB -Sporton keresztüli intergációt segítő
életmódtáborok

a paralimpiai kvóta esélyes sportágak felkészülési lehetőségeinek, versenyeztetésének
150 000 támogatása: melegégövi edzőtáborok, kvalifikációs versenyek, sporteszközök,
sportfelszerelések, táplálékkiegészítők, valamint az előzetes kiadások támogatása
Az MPN 2018-ban indult program folytatása. Az iskolai programok támogatása, nemzetközi
konferencia szervezése
A felsőoktásban megvalósuló sportszakember képzésben oktatási anyagok elkészítésének
8 000
támogatása, valamint hallgatói ösztöndíjprogram megvalósítása

20 000

Kerekesszékben élő/segédeszközzel nehezen helyváltoztató és vagy halmozottan sérült
15 000 gyermekek, tanulók, és felnőttek részvételével egy hetes, mozgásfejlesztést, sportolást,
életmódjavítást magába foglaló táborok támogatása.
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezerezer
forintban
forintban

FODISZ

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS

2023. évi
igény

2023. évi igény indoklása

Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
FODISZ szakmai feladatok és szakmai feladathoz köthető
működési kiadások

110 000

FODISZ-FOVESZ szakmai feladatok és szakmai feladathoz
köthető működési kiadások

40 000

SNI Sport Tehetségprogram

tehetség kiválasztás és tehetséggondozás, tehetségek azonosítására és kiválasztására
10 000 alkalmas körzeti és megyei diáksport versenyek szervezése, ennek szervezéséhez szükséges
operatív szervezet kialakítása

működési költségek és szakmai feladatok: megyei versenyrendszer működtetése, diákolimpiai
bajnokságok és nemzetközi diáksport versenyek, képzések, sportágfejlesztés, szabidősport
működési költségek és szakmai feladatok: hazai versenyrendszer és utánpótlássport
működtetése, sportágfejlesztés, nemzetközi versenyek, képzések

FODISZ - FYSA (SNI Fiatalok Nemzetközi Sportfesztiválja,
Győr) előkészítés, rendezés
MSOSZ szakmai feladatok és szakmai feladokhoz köthető
működési kiadások

MSOSZ működési költségek és szakmai feladatok: hazai és nemzetközi versenyek, felkészülés,
125 000 műhelytámogatás, képzés, sportegészségügyi feladatok, utánpótlásgondozás, intergációs
programok

MSOSZ

MSOSZ - Speciális Olimpia Téli Világ Játékok felkészülés,
előzetes kiadások és részvétel támogatása 2021.
MSOSZ - Speciális Olimpia Nyári Világ Játékok felkészülés
és előzetes kiadások 2023.
Utánpótlásfejlesztő programok

MSOSZ Speciális Olimpia Nyári Világ Játékokra készülő sportolók felkészítésének és részvételi
költségének támogatása
8 000 Kölyök program, iskolai sport programok, utánpótlás fejlseztő program

25 000

Sportolói életpálya biztosítása értelmi fogyatékossággal
élő emberek számára

20 000

Sportolás folyamatosságának biztosítása felnőtt szociális intézmények kitagolása után.
Sportolás folyamatosságának biztosítása speciális iskolát befejező fiatalok számára.

MSOSZ Hátrányos helyzetű, értelmi fogyatékossággal élő
emberek preventív, egészségügyi szűrőprogramja és
életmódjavító fitneszprogramja

7 000

MSOSZ szemészeti, fogászati, lábhigiéniai, erőnléti szűrő programok, életminőséget javító
fitneszprogram

MSOSZ Társadalmi tudtaformálást és esélyegyenlőséget
fokozó programok

6 000

MSOSZ Kennedy-nap, Európai Labdarúgó Hét, Európai Kosárlabda Hét, MSOSZ sportolói
szóvívő program
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MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

ezerezer
forintban
forintban

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS
Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
MSZSZ - szakmai feladatok és szakmai feladokhoz
köthető működési kiadások

2023. évi
igény

2023. évi igény indoklása

Az szervátültetettek hazai versenyrendszerének működtetése és edzések biztosítása. Az
MSZSZ működési költségei és szakmai feladatokhoz köthető működési kiadásai: irodabérlet,
70 000 szamélyi bérek, eszközfejlesztés, hazai és nemzetközi versenyek, felkészülés,
műhelytámogatás, képzés, sportegészségügyi feladatok, utánpótlásgondozás, intergációs
programok

Szervátültetettek Téli Világjátéka (2020)

XI.Szervátültetettek és Művesekezletek EJ (2020)

MSZSZ

XXIII. Szervátültetettek Nyári Világjátékafelkészülés és
részvétel 2021.
XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és
részvétel támogatása (2022)

XII.Szervátültetettek és Művesekezletek EJ (2022)

XXIV. Szervátültetettek Nyári Világjátékafelkészülés és
részvétel (2023)

Felkészülés: a Szervátültetettek XXIV. Világjátékára (Perth, Ausztralia) esélyes sportolók hazai
versenyeztetése, edzéslehetőségek biztosítása, edzőtáborok, sporteszközök, formaruha,
90 000
egészségügyi költségek, előzetes kiadások. Részvétel kiadásainak támogatása: regisztrációs
költségek, utazás, szállítás, egészségügyi költségek

XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és
részvétel támogatása (2024)

10 000

XII. Szervátültetettek Téli Világjátéka felkészülés és részvétel támogatása. A Világjáték 2024ben kerül megrendezésre azonban a költségek nagy része a 2023-as pénzügyi évre esik.
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ezerezer
forintban
forintban

MHSZSZ

Szerv
ezet

MEGNEVEZÉS
Fogyatékosok sportjának támogatása összesen
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége (MHSSZ) szakmai feladatok és szakmai feladathoz köthető
működési kiadások

2023. évi
igény

2023. évi igény indoklása

sportszakmai feladatok ellátása, nemeztközi versenyken való részvétel kiadásai, a feladatok
53 000 ellátásához köthető működési kiadások: irodabérlet, munkabér, doppingellenes feladatok,
sportdiplomáciai feladatok, eszközbeszerzés, képzések, utánpótlásfejlesztés

ICSD Nyári Siketlimpiai Játékok - felkészülés, előzetes és
részvételi kiadások támogatása (2021)
ICSD Téli Siketlimpiai felkészülés és előzetes kiadások
(2022)

ICSD Téli Siketlimpiai felkészülés és előzetes kiadások
(2024)

Téli Siketlimpiai felkészülés és részvételi költségek, a 2023-as évben indulhatnak először
45 000 magyar jégkorongosok a Siketlimpián, két csapatsportág részvétele miatt (jégkorong és
curling) szükséges a magasabb részvételi támogatás, a helyszín valószínűleg Kanada.
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