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J e g y z ő k ö n y v  
mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. szeptember 25-én 15.00 órai kezdettel, a Magyar 
Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 
 

1) Előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása 
2) Elektronikus elnökségi határozatok megerősítése                
3) Beszámolás a sportegészségügyi előrelépésekről                
4) Tájékoztató az MHSSZ működéséről                                    
5) Versenyzési szabályzat tárgyalása                                        
6) 2014. évi műhelytámogatás felosztása                                                           
7) Gerevich ösztöndíj                                                                 
8) Reménységek pályázata  
9) Kerekesszékes vívás helyzete                                     
10) 2014. évi hazai rendezésű nemzetközi versenytervek          
11) Tájékoztatás a 2014. évi kiemelt versenyekről                     

Atlétika (IPC , INAS) 
Úszás,  (IPC, INAS) 
Atlétika nevezés 

12) Tájékoztató a 2014. évi költségvetés alakulásáról                
13) 2015. évi előzetes költségvetés terv főbb irányvonalai         
14) Egyebek 

 
 
Gömöri Zsolt 
Megnyitja az ülést és köszönti Komáromi Tibort, aki a Minisztérium részéről a fogyatékos sportot 
felügyeli és segíti. A jövőben részt fog venni az üléseinken és aktív, intenzív munkakapcsolatot alakítunk 
ki. 
Még nem határozatképes az Elnökség, ezért az Egyebek napirendi ponttal kezdem a tájékoztatást. 
A TESCO-val sikerült a tavalyi ülőröplabda sportág támogatásához hasonló megegyezést kötni. A 
súlypontot áthelyezzük a felkészülés és a riói kvalifikáció érdekében, így edzőtáborra, nemzetközi 
versenyekre lesz kb. 3,5 millió és 1,5 millió pedig a bajnoki rendszerre. 
A felkészülések érdekében novemberben az úszóknál a meleg égövi edzőtábor lesz USA-ban. Más 
sportágak esetében is szükséges lenne és kilátásban van ilyen típusú edzőtábor. Kapcsolatot építünk 
Tenerifén, ahol atlétika, úszás, vívás, asztalitenisz, judo sportágakat tudnánk felkészíteni. Október 
végén nemzetközi főtitkárral Tóth Verával egy helyszíni bejárásra megyünk és jövő év elején már a 
kiemelt sportágak részére tudnánk ott edzést biztosítani. Egy kinti szervező céggel keretszerződés 
formájában fogjuk tudni ezt koordinálni. Fontos, hogy nincs időeltérés és pár óra repülővel elérhető. 
Az előkészületekről tájékoztatást adok a következő ülésen 
 
dr. Ari Lajos 
Sós Csabától van az információ, hogy az európai versenyzőknek nagyon rontja a fizikai teljesítő 
képességét a Riói klíma. Javaslom, hogy vegyünk egy lézeres hőmérőt, ami maximum bruttó 15 ezer 
forint. 
 
Gömöri Zsolt 
A javaslattal egyetértek. A riói felkészülésre készítettünk egy anyagot a MOB kérésére, ebben minden 
benne van, s miután beküldjük a MOB-ba, közzé tesszük a honlapon is. A felkészülés egyik sarokelve, 
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az akklimatizálódás, tehát a klíma, az időeltolódás, ezek mind olyan tényezők, amelyek állítólag 20%-
os teljesítéscsökkenést jelentenek, tehát nagyon fontos, hogy fizikai állóképesség megfelelőlegyen és 
ezt, ha most nem kezdjük el, akkor ugyanolyan eredmények lesznek, mint Pekingben.  
 
Szintén tájékoztatásul, hogy a kerekesszékes vívásnál az Elnökség hozott egy határozatot, melyet 
egyeztettünk Vívó Szövetséggel és ennek következő állomása volt, hogy Szekeres Pál lett a Vívó 
Szövetség által is felkért sportági vezető. Határozatképesség esetén megerősítjük mi is Palit.  
 
Most zajlik a Csörgőlabda EB. Célkitűzés, hogy a háromban benne kell lenni, mert akkor jutnak fel és a 
kvalifikációs lehetőségek akkor maradnak meg a lányoknál. A fiúknak is van még esélyük bejutni a 
legjobb négy közé. 
 
dr. Kokas Péter 
Említettem korábban, felmerült, hogy csináljunk egy klasszifikációs tanfolyamot a környező országok 
részére, amire a FISA ide küldené a saját költségére a tanfolyamot vezetőt. Lényege, ha tavasszal meg 
tudjuk hirdetni a visegrádi országok és talán mások részére, akkor nekünk annyi a feladatunk, hogy 
megszervezzük a szállodát, a körülményeket, a résztvevők befizetik a költséget, tehát a mi költségeink 
kicsik. Pontos összeget nem tudok mondani, de ha nyitottak lennénk a rendezésre, gondolom, hogy az 
Evezős Szövetség is beszállna valamivel.  
 
Megérkezett az ülésre dr. Deutsch Tamás alelnök úr. 
 
Gömöri Zsolt 
Visszatérünk rá. 
Jövő héten Berlinben az IPC 25 éves évfordulója lesz, ahova Szekeres Pállal, Verával megyünk ki.  
Patrícia nyert egy feladatot az Agitos-on keresztül Vera is segít neki és benne van az IPC patrónus 
programjában, a fehérorosz Paralimpiai Bizottság munkáját segíti. 
 
dr. Horváth Patrícia 
Októberben megyek ki Bonnba, ahol előadásokat is tartok. 
 
Gömöri Zsolt 
Megvan a szavazatképesség, ezért jegyzőkönyvvezetőnek javasolja György Évát. 
 
47/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek György Évát. 
 
Gömöri Zsolt 
Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri és javasolja dr. Ari Lajost és dr. Kokas Pétert. 
 
48/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta emlékeztető hitelesítőinek dr. Ari Lajost és dr. 
Kokas Pétert. 
 
Gömöri Zsolt 
A kiküldött napirendi pontokat – miután további javaslat nincs – a kiküldés sorrendjében elfogadásra 
javaslom. 
 
49/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött napirendi pontokat a 
kiküldés sorrendjében történő tárgyalásra. 
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Gömöri Zsolt 
Javaslatot tesz az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadására. 
 
50/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülések jegyzőkönyveit. 
 
Gömöri Zsolt 
Két ülés között voltak döntések, melyeket elektronikus szavazással hoztunk, kérem, hogy ezeket a 
határozatokat most erősítsük meg. 
 
51/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal megerősítette, illetve jóváhagyta a két ülés között 
elektronikus szavazással hozott határozatait. 
 
Gömöri Zsolt 
Sportegészségügyi előterjesztés beszámolóját Grezner Móni készítette, melyet tájékoztatásul 
kiküldtünk. Kérdés? 
Magam részéről annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Móni eddigi tevékenysége megfelelt az 
elvárásoknak. 
 
dr. Kokas Péter 
Egy kiegészítést tennék, ha véglegesen kialakul a riói keret, akkor érdemesnek tartanám egy Kútvölgyi 
szintű intézménnyel megállapodást kötni. Megállapodástól függően MPB-Kútvölgyi-Semmelweis 
Egyetem között születik egy megállapodás X forint összegben. Intézmény kibocsát egy dombornyomott 
kártyát MPB nevével, s a riói csapat tagjai, amelyek időközben változhatnak, az előírt módon és 
formában mennének komplett szűrésre, ami független az egyéb speciális vizsgálatoktól.  Évi legalább 
kétszer-háromszor képet kapjunk a versenyzőkről. Esetleg az OORI-ban ezt meg lehetne csinálni, mert 
mindkettő fizetős hely, mivel ezt az OEP nem fedezi. Az OSEI csak egy szűkített szűrést vállal minden 
kerettag számára ingyen.  
 
Gömöri Zsolt 
Kérlek, hogy ezt foglald össze és az előkészületeket megtesszük, hogy tárgyalja külön az Elnökség. Erre 
a témakörre vissza kell térni. A beszámolót elfogadásra javaslom. 
 
52/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előzetesen kiküldött sportegészségügyi 
előrelépésekről készített beszámolót. 
 
Gömöri Zsolt 
MHSSZ beszámolása, illetve tájékoztatás szintén kiküldésre került. Az átadás-átvétel nehézkes volt, 
nem volt az átadó részéről együttműködés. A feljelentést megtették, mely kiegészítés alatt van. Több 
mint 9 millió forint az adóssága a Hallássérült Sportszövetségnek. 1 millió forint MPB felé a tartozás. 
Ezt esetleg plusz forrás bevonásával tudjuk kezelni, illetve segíteni. 
SINOSZ-t jó lenne, ha meg tudnánk úgy szólítani, hogy álljon a sport mellé. A mostani vezetés igyekszik 
precízen vezetni a szövetséget. Anita határozottan kézben tudja tartani és precíz munkát végez. 
 
dr. Ari Lajos 
Ki írta az anyagot? (Gömöri Zsolt válasza:  Anita) Alá kellett volna írni és van benne egy tárgyi tévedés, 
ha a NAV felfüggesztette a befizetést, attól még az adósság megvan, csak halasztott fizetésű. Célszerű 
lenne ezt így jelezni. 
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Gömöri Zsolt  
További kérdés nincs? 
 
A versenyzési szabályzatot holnap kiküldöm Elnökségnek. Hozzá kell nyúlni, mert a sportolói 
szerződések tartalmaznak különböző elvárásokat. Megjelent az a fajta igény, hogy ezt szabályozzuk 
egyrészt a sportolók, másrészt a szervezetek részéről. Már 22 sportági szövetség a tagszervezetünk, 
akik különböző versenyrendszert működtetnek, ebben is szükséges egy iránymutatást tennünk, 
valamint a dopping szabályzat egységes szerkezetbe foglalása miatt. Tehát a versenyek rendezésével 
kapcsolatos minőségi elvárás, a sportolók kötelezettsége, és a dopping azok a fő témakörök, amelyek 
köré szeretnénk építeni a szabályzatot. 
Kérjük az észrevételeket, javaslatokat a sportolók vagy MPB érdekeinek védelmében.  
Kérem, hogy az Elnökség támogassa a szabályzat létrehozását lehetőség szerint még ebben az évben, 
tehát akár úgy, hogy a következő ülésen dönthessünk is. Ezzel párhuzamosan készül az új SZMSZ, 
azonban azért nem tudunk egyelőre előbbre lépni, mert az új Alapszabály jogerőre emelkedésére még 
várni kell. Kérdés? 
 
53/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja egy Versenyszabályzat létrehozását. 
 
Gömöri Zsolt 
Az ösztöndíj keret kimerülésével sikerült plusz forrást (30 millió) találni a Minisztérium segítségével, s 
a velük való megállapodás értelmében ennek 5-7 százaléka, tehát 1,8 millió forint mehet a működési 
feladatokra és 28 millió forint pedig az egyesületek támogatására. Elosztási elv, hogy a Gerevich 
ösztöndíj keret kimerülésével, ami a sportolók felkészülését hivatott ösztönözni és segíteni, arra teszek 
javaslatot, hogy azok az egyesületek részesüljenek elsősorban, ahol olyan sportoló van, aki 
ösztöndíjban részesült.  
Kivetíti a táblázatot, egyesület, sportoló neve, mekkora ösztöndíjat kapott, illetve kaphatnak december 
31-ig. Erre az összegre lenne egy kis emelés az egyesületeknek. Ez december 31-ig történő támogatási 
rend lenne úgy, hogy az egyesületekkel úgy kötünk szerződést, hogy nevesítjük, melyik sportoló és 
szakember felkészülését, munkáját kell ebből támogatni, segíteni.  
Röviden ismerteti a táblázat adatait. 
Evezősöknél úgy hallottam, hogy Lengyel Mónika abbahagyta a versenyzést. Ez itt kérdőjeles, a 
szövetséggel egyeztetnünk kell.  
 
dr. Kokas Péter 
Van a csepeli klubban két nagyon reményteli sportoló. Javaslom valami olyan formát találni, hogy 
lehetne esetleg ezt a pénzt a megfelelő célhelyre irányítani. 
 
Gömöri Zsolt 
Erre azért nem látok lehetőséget, mert elsősorban az ösztöndíjat próbáljuk ezzel pótolni. Jelen 
pillanatban nincs a látótérben olyan evezős, akinek esélye lenne kvalifikálni magát. 
A táblázatban diák- és utánpótlássport is szerepel, mert fontosnak tartottuk az ő támogatásukat is. Így 
kap a Pető SE 1 milliót, a Mexikói út Diáksport Egyesület 1 milliót és a Gyengénlátók Miskolci úti SE 500 
ezret.  
A vívóknak nem volt aláírt szerződésük szeptember elejéig, amely feltétel, így az ő esetükben csak a 
szerződést követően tudunk támogatást adni. Kérdés? 
Azzal a kiegészítéssel javaslom az Elnökségnek ezt a táblázatot elfogadásra, hogy az egyesület 
váltásokat áttekintjük, és aktualizálva az aktuális egyesület felé fogjuk az ösztöndíj rendszert 
meghatározni.  
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54/20140925/EH. sz. határozat 
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. 
 
Gömöri Zsolt 
A Gerevich Ösztöndíj Szabályzat ügyében MOB-bal többször egyeztettünk és Bartha Csaba egy anyagot 
kért MPB-től, ami adott esetben a többi fogyatékos területet is érintheti. A Speciális Olimpia 
Szövetségtől és a Szervátültetettek Szövetségétől is kaptam meghatalmazást előzetes egyeztetést 
követően az ő képviseletükre. A cél az, hogy a jelenlegi Gerevich Ösztöndíj keret mozduljon el erről a 
pontról. Jelenleg ott tartunk, hogy a közel 1 milliárdos keretből meghatároznák a fogyatékos sport 
keretösszegét, és ami marad, közel 920 millió, az lesz majd az olimpiai rendszerben.  Megfordítanánk 
az eddigi gyakorlatot, ami a fogyatékos sport teljes rendbetételéhez szükséges, azt először tárgyalnánk. 
Ennek megfelelően minimum  63.500 ezer forintos éves keretre lenne szükségünk. Ebben a keretben 
140-150 fő érintett, melyben kb. 80 sportoló 32-34 millió forint, 52 sportszakember 27-30 millió forint, 
10 sportegészségügyi dolgozó 4,5 millió forint lenne. A Speciális Olimpia esetében a cél a mostani 3-
ról 5 millió forintra emelkedés, s ez az ő esetükben a szakemberek munkáját segítené. Hallássérültek 
esetében 2 millió helyett maximum a 4 millió, a szervátültetetteknél pedig a 2 millió emelkedne 3 millió 
forintra. Így egy 75 millió forintos határba belefér az egész fogyatékos sport és ez kerül a MOB elé 
beterjesztésre. Kérdés? 
 
55/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja Elnök úr által ismertetett számokat és tervezeteket 
a Gerevich Ösztöndíjra vonatkozóan. 
 
Gömöri Zsolt 
Reménységek pályázatra egyetlen pályázat érkezett Lemes Krisztián sportlövőtől, aki  széket szeretne 
venni és nemzetközi versenyzéshez kér még támogatást. A szövetségi kapitány is támogatta a 
pályázatot. Javaslom, hogy 80 ezer forintos támogatásban részesüljön.  
 
56/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta Lemes Krisztián Reménységekre beadott pályázatát 
és 80.000,- Ft támogatást hagyja jóvá. 
 
Gömöri Zsolt 
K&H Bankkal történt egyeztetésről. A kártyaprogramban, melyre az interneten lehetett szavazni, 
visszaélések voltak, ez 4 esetben derült ki, ún. szavazatmotort használtak, s ezáltal 3 jelölt kizárásra 
került a segítő kategóriában. Kellemetlen volt, mert ez egy plusz forrás volt a támogatott 
keretszerződésen felül, ami évi 6 millió forint közvetlenül a sportolóknak nyújtott támogatás lenne. 
K&H nagyon megértő volt, és javaslatunkat a bank elfogadta, hogy K&H paralimpiai reménységek 
programot indítsuk el. Az eddigi pályázati lehetőséget most lezártuk és a kizárt segítő kategória 1 millió 
forintját a Bank átcsoportosítja a reménységek programba. Két pályázati határidőt jelölünk meg, őszi 
és tavaszi, az őszinél december 1-ig, a tavaszinál március 15-ig lehetne pályázni. Decemberben hoznánk 
egy döntést, ahol a K&H képviselőivel kiegészítve az Elnökség hozza meg a támogatási jóváhagyást. 
Maximum pályázati összeg 150 ezer forint lenne. A felhasználási dátum pedig 2015. szeptember 30-ig 
terjedne. Kérdés? 
 
dr. Ari Lajos 
Véleményem szerint írásbeli figyelmeztetésben kellene részesíteni a kizárt pályázókat. 
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Gömöri Zsolt 
Úgy gondolom, hogy nagy energiát fektettünk az indulatok kezelésébe, nem célszerű felidézni ismét. 
A sportolók azért vannak felháborodva, hogy nem ő szavazott, ezt ki lehetne deríteni, de sem a K&H 
sem az MPB nem hatóság, hogy nyomozzon. Célszerű lezárni az ügyet a megfelelő tapasztalatokkal. 
 
57/20140925/EH. sz. határozat 
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. 
 
Gömöri Zsolt 
Kerekes székes vívás esetében erősítse meg az Elnökség, hogy a riói paralimpiai felkészülésben szakmai 
vezetőnek felkéri Szekeres Palit. 
 
58/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy Szekeres Pál felkérése történjen meg a 
Kerekesszékes vívás szakmai vezetőjének a riói paralimpiai felkészülés idejére. 
 
Gömöri Zsolt 
2014. évi kiemelt nemzetközi versenyek esetében az FMSZ hiányosságai miatt az INAS versenyeket is 
az MPB szervezte és finanszírozta. Nemzetközi tagdíját, a versenyzési licenceket befizettük. Több 
sportolót tudtunk kategorizáltatni, de foglalkozni kell a kategorizálással, mert egy sportoló esetében 
ez több, mint 70 ezer forint, amire nincs egyelőre megoldás, s benne van a kockázat, hogy fél év múlva 
abbahagyja. 
Mindkét eseményen szépen szerepeltek úszásban és atlétikában egyaránt. Az atlétika csapat ki is bővül 
értelmileg akadályozottak területéről még egy-két új, eredményes sportolóval. Úszásban nem biztos, 
hogy lesz olyan, eredmény, ami a paralimpiára elég lenne. FMSZ-nek van még 5 millió forintos kerete, 
amire nem tud szerződni ezért kértem, hogy mivel ezeket a feladatokat MPB látta el és FMSZ-szel 
semmilyen kapcsolatot nem tudunk felvenni, ezért a forrás felhasználása az MPB-n keresztűl hez 
legyen telepítve. Eddig FMSZ feladataira több, mint 7 millió forintot költöttünk el, ami így nem jön 
vissza, de kisebb a veszteség. Kérdés? 
 
dr. Ari Lajos 
Az INAS úszás verseny csapatvezetőnek a jelentése, mellett ne menjünk el szó nélkül. 
 
Gömöri Zsolt 
Bartók Árpád úszóedző érintett, de Magyarovits Zoltán szakosztály vezető írásban reagált és  kizártnak 
tartják, hogy ilyen viselkedés megtörtént volna. Ezt mások is megerősítette. Kérdés, hogy érdemes-e 
nekünk ezzel a továbbiakban foglalkozni. Kértem az érintett edzőt, hogy erről írásban nyilatkozzon, 
illetve tájékoztasson minket, de nem kíván rá reagálni, illetve az volt a reakciója, hogy befejezte az 
értelmi fogyatékos sportolókkal való foglalkozást. 
 
Megérkezett az ülésre dr. Kaszó Klára 
 
Dr. Égeni Attila elnökségi tag kérésére Gömöri Zsolt elnök ismerteti röviden a történteket. 
 
dr. Ari Lajos 
Véleményem szerint mégse menjünk el mellette, tisztázni kellene az edzőt is. 
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Gömöri Zsolt 
Kértem az érintett edzőt, de a szakosztályvezető reagált. Az edző nem akar alaptalan rágalmakra 
reagálni befejezte a munkáját ezen a területen. Nem tudjuk az elhatározását megmásítani. 
 
59/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta ez előzetesen kiküldött beszámolókat (Atlétika – 
IPC, INAS, Úszás – IPC, INAS). 
 
dr. Kokas Péter 
Klasszifikációhoz szeretnék hozzászólni. Örökös kérdés, hogy megjelenik egy sportágban egy 
tehetséges versenyző és nincs klasszifikálva. Vannak olyan sportágak, ahol hazai klasszifikátor nincs, 
ezért ki kell menni külföldre klasszifikálni. Az első klasszifikációra kimenni mindig probléma, mert van, 
hogy a klubra vagy a szülőre van ráhárítva a költség. 
 
Gömöri Zsolt 
Reménységek pályázatból lehet fordítani erre is. Egy európai nemzetközi klasszifikáció belefér ebbe a 
rendszerbe. 
Tájékoztató jelleggel a 2014. évi jelenlegi költségvetésünk alakulása, kivetítem. A D oszlopban látható, 
hogy mit terveztünk, E oszlopban, hogy mit költöttünk és mi az, ami még rendelkezésünkre áll. 
A Minisztériumnál volt korábban hazai rendezésű versenyre  támogatást  nem kapunk. Ez a forrás a 
műhelytámogatással van kompenzálva.  Az  év eleji erőemelő VK mínusz 10 milliós volt, ami jelentős 
hiány.  
A mostani egyenleg szerint 56 millió, ebből a szponzorációs bevételnél 5 millió hiányzik. Kiadási 
kötelezettségeinket enyhíti a számlánkon lévő 53 millió forint. A kiadás-bevétel egyenlege alapján 3-4 
millió forint hiányzik, amivel számolnunk kell.  
Sportági kereteknél a pirossal jelzetteknél van túlköltés, atlétikánál az INAS versenyek miatt. Túlléptük 
sínél a téli paralimpia keret nem volt elérhető és helyette a felkészülést és több versenyt támogattük. 
A kerékpárral van egy érdekes helyzet a sportágfejlesztési támogatás felhasználásával kapcsoaltban. 
Ezt tegnap tisztáztam a MOB sportigazgatójával, aki elmondta, hogy nincs rendelkezés ami gátolná, 
hogy paralimpiai sportágak is részesülhessenek ebből a forrásból. A szövetségtől a Sirályok SE 2 milliót 
már kapott aminek felhasználása nem követhető számunkra..  
Látható, hogy 3,7 millió az, ami összességében megvan. A  költségeket lehetne zárolni, mert a VB-k 
részvételi költségei már kimentek, néhány kisebb EK, VK, illetve a hazai rendezésű van még hátra. A 
megmaradt összeget inkább a felkészülésre lenne célszerű átcsoportosítani. Kérdés? 
 
dr. Deutsch Tamás 
Az idei költségvetés végrehajtása szempontjából az eddigi bevételeket és tervezett kiadásokat 
összevetjük, akkor 3-4 millió mínusszal zárhatjuk az évet. Azt javaslod, hogy a sportági támogatásoknál 
zárolás vagy pedig átcsoportosítás legyen? 
 
Gömöri Zsolt 
Átcsoportosítás, hogy sportszakmai célra menjen a támogatás. 
 
dr. Deutsch Tamás 
Véleményem szerint a három dolgot ne kössük össze, javaslom, hogy ezt a tájékoztatást fogadjuk el, 
hogy a költségvetés normál végrehajtása jelen pillanatban 3-4 millió mínuszhoz vezethet. Bízzuk meg 
az elnököt azzal, hogy nézze meg, honnan lehetne még takarékosabb gazdálkodással, vagy plusz 
bevételekkel egyensúlyban tartani. A másik, hogy mivel az FMSZ feladatok több, mint 5 milliót 
meghaladó összeg volt, ezért erősítsük meg azt a javaslatot, amit holnap tárgyal az FST, hogy az FMSZ 
támogatására fordított több millió forint miatt az FMSZ 5 millió forintos támogatása MPB-hez kerüljön. 
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A harmadik pedig, hogy a sportági támogatásokon belül a IV. negyedévre elnök kapjon felhatalmazást, 
hogy az össztámogatási összeg maximát túl nem lépve a sportágak közötti, ezen a kereten belüli 
átcsoportosítást hajthasson végre. 
 
Gömöri Zsolt 
Annyi kiegészítéssel, hogy a következő év első negyedére az áthúzódó kiadásokra a betervezett 10 
millió forint maradjon, az fontos, mert a forrás nem érkezik be az év elején. 
 
dr. Ari Lajos 
Többször szó volt arról, hogy a költségvetés készítésénél van mód azokat a dolgokat rendbe tenni, 
amelyek jogszabályi anomáliák. Mikor van ennek a beadási határideje? 
 
dr. Deutsch Tamás 
A következő napirendi pont az ez.  
 
60/20140925/EH. sz. határozat 
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. 
 
61/20140925/EH. sz. határozat 
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. 
 
62/20140925/EH. sz. határozat 
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. 
 
Gömöri Zsolt 
2015. évi költségvetés tárgyalás alatt van, MOB Elnöksége júliusban döntést hozott a megkérdezésünk 
nélkül, melyet a Minisztériummal már egyeztet. Azonban azok a számok nem voltak szinkronban a mi 
számainkkal.  Ebben a költségvetésben a paralimpiai felkészülés 50 millióval volt betervezve, holott 
már az előző paralimpiai felkészülés is 70 millió volt. Nem vették figyelembe, hogy Rió, továbbá, hogy 
két új sportág kerül be a rendszerbe. MOB-bal egyeztetve készítettünk egy kiegészítő támogatási 
kérelmet, amelyet kedden a MOB elnöksége elfogadott és mintegy módosító kérelem beküldésre kerül 
a Minisztériumba. 
 
dr. Deutsch Tamás távozik az ülésről. 
 
A következő anyagot egészítettük ki MOB által készített logikai felépítés szerint. Doppingellenes 
feladatokra 6 millió pluszforrást kértünk, a nyári paralimpia riói felkészülésére 90 milliót az előbb 
említett okok miatt. Benne van az IBSA Világjátékok 19 milliós költségvetési igénye. 30 millió forinttal 
terveztünk a Rióval kapcsolatos előzetes kiadásokra, mint előzetes kiutazások, foglalások. Ezeket a fő 
számokat tételesen alábontottuk és indokoltuk. Elnökségnek ki fogom küldeni. A 71 millió felbontását 
ismerteti.  
 
dr. Ari Lajos 
Előző felvetéséhez kapcsolódva, hogy valamit a normaszövegben, ami állami feladat lenne, most lenne 
lehetőség azt módosítani. 
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Gömöri Zsolt 
Ez két különböző dolog. Az egyik a költségvetési törvény tárgyalása már most folyamatban van. A 
támogatási rendelet pedig minden év elején készül a költségvetéshez. Amit mi hiányolunk, az 
sporttörvény módosítás. Most nincs napirenden a törvénymódosítás, az pedig, hogy a támogatási 
rendeletben az ösztöndíj célzottan hogy érkezik, az majd januártól esedékes. Ez két csatorna. 
 
63/20140925/EH. sz. határozat 
Az Elnökség egyhangú igen szavazattal támogatja a 2015. évi költségvetés helyben ismertetett 
irányvonalát. 
 
dr. Ari Lajos 
Tájékoztatom jelenlevőket, hogy egy nagy interjú fog megjelenni a Kórház című lapban, amely a 
parasport történetét mutatja be, s ezt minden kórház megkapja, azzal a felhívással, hogy fiatal 
orvosokat, gyógytornászokat keresünk klasszifikátornak. 
 
Gömöri Zsolt 
További napirendi pont nincs, ezért az ülést bezárja. 
 

kmf. 
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