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B E S Z Á M O L Ó 

A MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat munkájáról 

1. Megalakulás 
A MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat 2012. március 9-én tartotta első 
ülését, melyen elfogadásra került a tagozat ügyrendje és I. félévi ülésrendje. A tagozat 10 
főből áll, melybe a Magyar Paralimpiai Bizottság 6 főt delegálhat. A tagozat tartalmazza 
fogyatékosság specifikus területeket valamint a verseny/diák/szabadidősport terület 
küldötteit az alábbiak szerint: 

 

Név delegáló 

dr. Deutsch Tamás MPB – tagozat elnöke 

Gömöri Zsolt MPB – integrált sportágak 

Prohászka Csaba MPB – mozgássérültek sportja 

Tardos János MPB – látássérültek sportja 

Gódor László MPB – MPSZ sportja 

dr. Tapolczai Gergely MPB – hallássérültek sportja 

dr. Lelik Ferenc szabadidősport 

Toponáry Gábor diáksport 

Berente Judit szervátültetettek sportja 

Lengyel Lajos Speciális Olimpia sportja 
A MOB-FST koordinációs feladatait Nagy József MOB munkatárs látja el. 
 

II. Legfontosabb döntések 
 
FST017/2012.03.09. A Tagozat a 2012. évi „Fogyatékosok sportjának támogatása” 
elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat főösszegének - 230 millió Ft – felosztására az 
alábbi főösszegeket javasolja: 
1. FONESZ – I. negyedévi működés      3.000.000 Ft 
2. MPB és tagszervezetei    100.000.000 Ft 
3. FODISZ         68.500.000 Ft 
4. MSOSZ        31.350.000 Ft 
5. MSOSZ Speciális Világjáték       9.000.000 Ft 
6. MSZSZ        18.150.000 Ft 
Összesen:      230.000.000 Ft 
7 Igen, 1 Nem (Lengyel Lajos), 0 Tartózkodás 
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A MOB-FST legfontosabb döntéseit az állami támogatások elosztásával kapcsolatban hozta. 
A tagszervezetek előterjesztései által a tervezett költségvetési felosztásban később módosítást 
is javasolt a FODISZ esetében, melyet a MOB elnöksége is jóváhagyott. 
 
FST023/2012.03.22. 
A Tagozat egyetért azzal, hogy a MOB elnöke, a MOB fogyatékosok sportjáért felelős 
szakmai bizottság elnöke és az MPB elnöke írjon közös levelet a Kormány részére azzal 
kapcsolatban, hogy a parasportolók Gerevich ösztöndíjának emelésére az ez évben 
betervezett és a költségvetésben szereplő olimpiai- és paralimpiai jutalmazási keret 
terhére csoportosítson át támogatási összeget. 
7 Igen, 1 Nem (Berente Judit), 0 Tartózkodás 
 
Fontos feladatok közé tartozik a Gerevich ösztöndíj elosztására történő javaslattétel. A tagozat 
egyetértett azzal az MPB javaslattal, mely szerint a Kormány a jövőben a paralimpiai 
jutalmazási keretet olyan mértékben csökkentse, amennyivel az ösztöndíjak mértékét 
megemelné. 
 
FST025/2012.03.22. 
A Tagozat egyetért azzal, hogy a MOB - mint a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 
(WSKA) általános jogutódja - a WSKA maradványösszegének elosztásakor vegye 
figyelembe a MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat azon kérését, 
melyben igényt tart ezen összegből a fogyatékosok szabadidősportjának támogatására 
legalább 50 M Ft összeggel.  
8 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
A tagozat több határozatában is említést tett a fogyatékos emberek szabadidősportja 
tekintetében. Annak ellenére, hogy a NEFMI 2011-ben beépítette szabadidősport pályázati 
rendszerébe a korábban a FONESZ-nál megjelenő szabadidősport támogatásokat (40 M 
Ft/év), ez a forrás 2012-ben eltűnt, integrált szabadidős pályázatok kerültek kiírásra. Ez az 
álláspont az FST060 számú határozatában újra előtűnik. Sajnos a fogyatékosok 
sportszervezetei nem tudnak saját forrásból rendezvényeket szervezni, az utófinanszírozás 
nem megoldható. 
 
FST026/2012.04.13. 
A Tagozat elnöke javasolja elfogadásra, a 2011. évi eredményességi támogatásról szóló 
64/2012.(IV.2.) Korm.rendelet alapján elkészített eredményességi támogatások 
felosztását tartalmazó táblázatokat, az abban foglalt versenyzők és szakemberek részére 
megítélt támogatási összegeket.  
8 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
 
A tagozat véleményezte a jogszabályokban megfogalmazott EB-VB jutalmazási javaslatot, 
később a paralimpiai jutalmazás során is javaslattételi kezdeményezéssel élt. 
 
FST030/2012.04.21. 
A Tagozat tudomásul veszi a FONESZ-MOB átadás-átvételről szóló tájékoztatást azzal 
a kiegészítéssel, hogy a további fejleményekről a Tagozat folyamatosan tájékoztatást 
kap.  
7 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
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A tagozat feladatrendszerében megjelenik a jogelődnek mondható Fogyatékosok Nemzeti 
Sportszövetsége (FONESZ), átadás-átvételéből fakadó feladatok ellátása: vagyon átadás, 
támogatási szerződések elszámolásának hiánypótlása, fel nem használt támogatás 
visszafizetése. A feladatok ellátása folyamatosan történik. 
 
FST034/2012.04.21. 
A Tagozat egyetért azzal, hogy a költségvetési törvényben maghatározott 230 M Ft-ból a 
FODISZ részére javasolt állami támogatás utalásának feltétele a FODISZ – saját maga 
civil szervezet által meghozott döntésein alapuló – szakmai- és szervezeti megújulása. 
4 Igen (dr. Deutsch Tamás, Gömöri Zsolt, Tardos János, dr. Tapolczai Gergely), 1 Nem 
(Toponáry Gábor), 2 Tartózkodás (Berente Judit, Lengyel Lajos) 
 
A tagozat fenntartja azon javaslattételi szándékát, mely szerint megfogalmazza, felügyeli a 
fogyatékosok sportjában zajló szakmai tevékenységet, annak irányvonalait és ezzel 
kapcsolatban döntéseket hozzon. Ez a munka látható az „FST/046” számú határozatban is. 
 
FST046/2012.07.31. 
A Tagozat azzal a szerződésmódosító javaslattal áll a MOB elnöksége elé, melyben a 
korábban a FODISZ részére megítélt összegek az alábbiak szerint kerülnek 
módosításra, átcsoportosításra: 

1. FODISZ – „TANAK” diáksport szakmai támogatás 30 M Ft. 
2. FODISZ – működés        3 M Ft. 
3. MPB – diáksport szakmai támogatás   14 M Ft. 
4. MPB – szabadidősport szakmai támogatás    5 M Ft. 
5. MPB – integrációs programok      3,5 M Ft. 
6. MPB – működés        3 M Ft. 
7. MPB – megyei szervezetek működése   10 M Ft. 

5 Igen, 2 Nem (Toponáry Gábor, Berente Judit), 0 Tartózkodás 
 
FST047/2012.09.13. 
A MOB Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai Tagozat javasolja a MOB 
elnökségének elfogadásra, a Magyar Paralimpiai Bizottság által előterjesztett – a XIV. 
Nyári Paralimpiai Játékok – London 2012. eredményességi jutalmazására vonatkozó – 
javaslatot a csatolt dokumentum szerint. 
9 Igen, 1 Nem, 0 Tartózkodás 
 
A korábban említett EB-VB jutalmazással együtt a paralimpiai jutalmakról is javaslatot tett a 
tagozat. A Magyar Paralimpiai Csapat sikert ért el Londonban 2 arany, 6 ezüst és 6 
bronzérmet szerzett. A Kormány rendeletben határozta meg az állami jutalmak odaítélésének 
szabályait, majd határozatban biztosította annak költségvetési fedezetét. 
 
FST050/2012.09.14. 
A Tagozat a fogyatékosok sportja a 2013 évi költségvetési tervét 431.520.000 Ft 
főösszeggel, illetve azzal a kiegészítéssel, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság 2013 évi 
működési költsége a MOB működési támogatásában jelenjen meg legalább a 2012 évhez 
hasonló összeggel (44 M Ft) elfogadta. 
8 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 
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FST051/2012.09.14. 
A Tagozat támogatja azon javaslatot, mely szerint az olimpiát-paralimpiát követő év, 
azaz 2013 év költségvetésében bázis alapon maradjon bent az előző évben, azaz 2012-ben 
az olimpiai-paralimpiai részvételre előirányzott támogatási összeg (aktuálisan 570 M 
Ft). 6 Igen, 0 Nem, 2 Tartózkodás (Toponáry Gábor, Berente Judit) 
 
A MOB főtitkárának kérésére a tagozat megállapította a 2013. évi költségvetési költségvetési 
tervét. A 2012. évi főösszeg 411 M Ft volt. A tagozat megfogalmazta kiegészítő költségvetési 
kéréseit is 
 
 
FST054/2012.09.14. 
A Tagozat elfogadja, hogy a 3. és 4. napirendi pontra vonatkozólag az alábbi hármas 
bontásban kéri az anyagokat a tagozati tagok részéről: 

1. Általában, a fogyatékosok sportján kívül van-e kiegészíteni valója az anyaggal 
kapcsolatban? 

2. A tekintetben a fogyatékosok sportjával kapcsolatban van-e észrevétel, mi az, 
ami esetleg a háttéranyagokban már esetleg szerepelt vagy kimaradt, de 
mindenképpen helye van mégis az anyagban? 

3. Az akcióterv táblázat milyen feladatokat, prioritásokat tartalmazzon? 
8 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodás 

 
A tagozat véleményt formál a „MOB sportfejlesztési irányai és területei 2012” elnevezésű 
stratégiai kiadvánnyal kapcsolatban, melynek feldolgozása még tart. 
 
FST060/2012.09.14. 
A Tagozat felhívja a MOB vezetőségének figyelmét, hogy a 2013. évi szabadidősport 
támogatások tekintetében mindenképpen vegye figyelembe a fogyatékosok 
szervezeteinek kéréseit, melyek között mindenképpen szerepeljen egyfelől a szegregált 
pályázati lehetőség, másfelől az előfinanszírozás lehetősége. 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
A tagozat folyamatosan figyelemmel tartja a fogyatékosok sportszövetségeinek szakmai 
tevékenységét az országos sportszövetségek bemutatkozó anyagain keresztül.  
 
Az állami támogatások MOB-on keresztül – a kedvezményezettekhez történő - eljuttatása 
október elejére egyenesbe került, a 411 M Ft támogatás szerződésekben realizálódott, melyek 
első részletei az előlegek levonása után a tagszervezetekhez kerültek. 
 
 
Budapest, 2012.10.09.      Nagy József 
 
 
 
 


