JEGYZŐKÖNYV
készült a Magyar Para Boccia Szövetség 2021. február 1-jén
online megtartott elnökségi üléséről

Napirendi pontok:
1. beszámolók (elnök, főtitkár, edzői bizottság)
2. Gerevich-ösztöndíj 2021. évi felosztásának jóváhagyása
3. 2021-1 félév sportszakmai tervek megvitatása (regionális versenyek, OB, részvétel kisebb nemzetközi versenyeken,
mentális foglalkozások, tagszervezetek megszólítása online versenyekkel és kihívásokkal)
4. pénzügyi erőforrások áttekintése és tervezése a 2020. évi áthúzódó időszakra és a 2021. évi munkaévre
5. a Szövetség kommunikációja és új kommunikációs eszközei (PR-film, honlap)
Jelen vannak:

Pavlics Tamás elnök
Nagy András alelnök
Nagy Vivien elnökségi tag, főtitkár
Novák-Garab Katalin elnökségi tag
Domokos Zsolt elnökségi tag
Szappanos Zoltán elnökségi tag, az Edzői Bizottság vezetője
Makay Péter szakágvezető
Busa Andrea MBP sportági referens

A meghívottak közül mindenki bejelentkezett, a technikai kapcsolat létrejött a résztvevők között.
Pavlics Tamás elnök megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes.
Köszönti a vendégeinket valamint, Busa Andreát, MPB sportági referenst.
Megválasztják levezető elnöknek Pavlics Tamást, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Vivient, hitelesítőnek Novák-Garab
Katalint és Szappanos Zoltánt választják.
1/2021.(02.01.) számú MPBSZ elnökségi határozat: A Magyar Para Boccia
Szövetség Elnöksége úgy dönt, hogy elfogadja az ülésre javasolt tisztségek
jelöltjeit.
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)

Pavlics Tamás elnök ismerteti a napirendi
hogy a koronavírus helyzet miatt több pontban csak
(5 igen, pontokat.
0 nem, 0Elmondja,
tartózkodással)
elvi határozatokat tudnak csak hozni, tekintve, hogy a járványügyi állapotoktól függ egy-egy program megvalósítása.
Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
2/2021.(02.01.) számú MPBSZ elnökségi határozat: A Magyar Para Boccia
Szövetség Elnöksége úgy dönt, hogy változtatás nélkül elfogadja a
meghívóban előzetesen megküldött napirendi pontokat.
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)

1. napirendi pont: beszámolók
Pavlics Tamás megtartja az elnöki beszámolóját. A székhelymódosítás sikeresen megtörtént. Az MPB-vel szerződést
módosítottunk, aminek köszönhetően 2020-ra megkaptuk a működési támogatást, de van egy sportszakmai része is,
ami jelenleg egy feltételes keret, mivel sportszakmai programokat nem tudtunk megvalósítani. A Szövetség
együttműködési megállapodást kötött a BOM Alapítvánnyal, így az Alapítványhoz négy sportolónk nyújthatott be
pályázatot a Szövetség támogatásával.
Nagy Vivien főtitkár elmondja, hogy Teknős Lászlótól vette át a főtitkári pozíciót 2020 októberétől, az átadás-átvételi
jegyzőkönyvezve megtörtént. Folyamatos kommunikációt folytat az egyesületekkel, felszerelésgyártókkal és külföldi
versenyek szervezőivel. Örömét fejezte ki, amiért sikerült rövid időn belül megkötni az együttműködési
megállapodást a BOM Alapítvánnyal. Pályáztatás útján labdaszettek kerülnek kiosztásra.
Szappanos Zoltán az edzői bizottság vezetője elmondja, hogy tavaly nyáron a válogatott tagjai home office-ban
edzettek a bizottság által kiadott feladatok alapján. Kecskeméten sikerült versenyt megszervezni (Pécs, Kecskemét,
Szeged) játékosok számára, valamint két válogatott összetartást szeptemberben és októberben. 2021 januártól a
válogatott játékosoknak heti két edzés került meghatározásra és az edzések a lakhelyeknek megfelelően három
helyszínen folynak. Támogató által sikerült négy válogatott játékos számára sportruházatot vásárolni, de a raktárból is
nagy köszönettel fogadjuk a ruházatokat a válogatott számára. Az idei évben két a felkészülést szolgáló versenyen
szeretne részt venni a válogatott. Az egyik Lengyelországban Konopiskában, a másik pedig a Szlovákiában Liptovsky
Janban kerül megrendezése.
3/2021.(02. 01.) számú MPBSZ elnökségi határozat: A Magyar Para Boccia
Szövetség Elnöksége úgy dönt, hogy elfogadja a tisztségviselők beszámolóit.
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)

2. napirendi pont: Gerevich-ösztöndíj 2021. évi felosztásának jóváhagyása
Pavlics Tamás folytatja az ülést. A Gerevich-ösztöndíj határidejére tekintettel Nagy Vivien főtitkár e-mailben
előzetesen kérte a tagoktól, hogy tegyenek javaslatot a leendő ösztöndíjasokra.
Pavlics Tamás ismerteti a Gerevich-ösztöndíj 2021. I. félévi felosztását. Díjazottak:
Hegedűs László sportoló 20. 000 Ft/hó
Szabó Alexandra 20 000 Ft/hó
4/2021.(02.01.) számú MPBSZ elnökségi határozat: A Magyar Para Boccia
Szövetség Elnöksége úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2021. I. félévre a Gerevichösztöndíj felosztását
Hegedűs László sportoló (20.000Ft/hó)
Szabó Alexandra sportolók (20.000Ft/hó)
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)

3. napirendi pont: 2021-1 félév sportszakmai tervek megvitatása (regionális versenyek, OB, részvétel kisebb
nemzetközi versenyeken, mentális foglalkozások, tagszervezetek megszólítása online versenyekkel és
kihívásokkal)
Pavlics Tamás kéri, hogy a 3. napirendi pontot illetően a zárójelben felsoroltak szerint haladjanak.
Szappanos Zoltán felvezeti, hogy a Bisfed júniusig biztosan nem tervez versenyeket. A sportolók motivációja miatt
nagyon fontos szerepet kap a Lengyelországban (Prometeus Kupa) és Szlovákiában (Tátra Kupa) tervezett
versenyekre való felkészülés.
A két verseny aktuális időpontja 2021. 04. 29-2021. 05. 03. (Prometeus Kupa, Lengyelország) és 2021. 06. 1722. (Tátra Kupa, Szlovákia). A két verseny összköltsége 1-1 millió forint kb. 11 fővel számolva. Hivatalos
versenykiírások még nincsenek.
Pavlics Tamás Az országos bajnokság kapcsán elmondja, hogy nagy eredmény, hogy a bajnokság nem egy, hanem két
fordulóból áll és általában az egyik forduló stabilan Pécsett kerülhet megrendezésre. A tavaszi fordulóval
kapcsolatban Toponáry Gábor (Fodisz) és Pavlics Tamás között történt egyeztetés. Tatán kerülne megrendezésre a
Golyósportok Fesztiválja nevet viselő program, ahol helyet kaphatna az országos bajnokság egyik fordulója is a
koronavírustól függően. Ennek a programnak a tervezett időpontja 2021. 05. 22. után a tanév végéig valamikor.
A második forduló előreláthatólag Pécsett kerül megrendezésre, az időpont pontosítására később kerül sor.
Domokos Zsolt jelzi, hogy épül egy új sportcsarnok Budapesten (Rákoskeresztúr) és van egy olyan lehetőség, hogy a
csarnok megnyitóján boccia verseny kerüljön megrendezésre. A megnyitó őszre tervezik, de ezt még szintén
befolyásolhatja a járványhelyzet. A versenyt a helyi önkormányzat finanszírozná.
Pavlics Tamás Megkéri Busa Andrea sportági referenst, hogy kérdezze meg Urr Anitától: van-e lehetőség a hazai
versenyrendezést biztosító sportszakmai keret határidejének a módosítására, meghosszabbítására a koronavírus
helyzet miatt:
Szappanos Zoltán elmondja, hogy nagyon fontos a mentális felkészülés és van lehetőség meditációs csoportba
csatlakozni facebookon. A meditációs foglalkozásokat Bacsardi József vezeti. Bővebb információ a tagszervezeteknek
felhívás formájában e-mailben kerül kiküldésre.
Pavlics Tamás felveti az online kihívások rendezésének a lehetőségét.
Szappanos Zoltán azt mondja, hogy egy versenyfelhívás vagy egy kiírás jó kapcsolattartási lehetőség a
tagszervezetekkel. Feladatokat, totókat kapnának majd a tagszervezetek és fényképeket, videókat, leírásokat egyaránt
be lehet majd küldeni és a legjobbakat pedig díjakkal lehet majd jutalmazni. Februárban, márciusban és áprilisban is
lennének feladatok.

Nagy András alelnök felajánlja, hogy megszerkeszti a kihívások szövegezését.
Pavlics Tamás megkéri Busa Andrea sportági referenst, hogy kérdezze meg: ezek az online kihívások a sportszakmai
keretbe beszámíthatóak-e?
Szappanos Zoltán a feladatok mennyiségére tekintettel hallgatók bevonását javasolja és az elvégzett munkát a PTEPEAC gyakorlatként elismeri a hallgatóknak.
Busa Andrea sportági referens megkéri Makay Péter szövetségi kapitányt és Nagy Vivien főtitkárt, hogy küldjék el
részére a 2021-ben versenyző sportolók és segítők névsorát, hogy regisztrálhassák őket a Bisfed rendszerébe.
5/2021.(02.01.) számú MPBSZ elnökségi határozat: A Magyar Para Boccia
Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy támogatja a 2021. I. félévi sportszakmai
terveket, azok megvalósítását azonban az aktuális járványhelyzettől teszi
függővé.
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)

4. napirendi pont: pénzügyi erőforrások áttekintése és tervezése a 2020. évi áthúzódó időszakra és a 2021.
évi munkaévre
Pavlics Tamás folytatja az ülést. Elmondja, hogy a tavaly elvégzett szakmai munka eredményeként 2021-ben már
lehetőség lenne közvetlenül az EMMI-vel támogatási szerződést kötni, de a koronavírusra való tekintettel egyelőre az
MPB-vel marad a szövetség megbízási jogviszonyban. Idén is 4 millió forint működési és 2 millió forint sportszakmai
keret áll rendelkezésre, de ez nem összetévesztendő a tavalyi évről áthúzódó 2 millió forinttal. Megkaptuk az MPB-től
a tavalyi működési keretünk 100%-át, amiből a szövetség fizeti a főtitkárt (és kifizetésre került a korábbi főtitkár
Teknős László is) és ebből fizetjük az új honlapot és a könyvelőt is. A Bisfed új labdaszettekre vonatkozó szabályzata
miatt egyelőre áll az eszközbeszerzés.
6/2021.(02.01.) számú MPBSZ elnökségi határozat: A Magyar Para Boccia
Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy elfogadja a pénzügyi beszámolót.
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)

5. napirendi pont: a Szövetség kommunikációja és új kommunikációs eszközei (PR-film, honlap)
Pavlics Tamás elmondja, hogy Szappanos Zoltán vezetésével a PTE-PEAC csapata készített egy „lego boccia”
elnevezésű kisfilmet, amit elsőként az egyesület, majd pedig a szövetséget bemutató logóval és angol nyelvű
feliratokkal láttak el.

Szappanos Zoltán további kisfilmek készítését tervezi, mert a jelenlegi helyzetben ezeknek a kisfilmeknek nagy
hírértéke van.
Pavlics Tamás elmondja, hogy a honlap készítését illetően nagyobb fokozatra kapcsolnak, mivel a főtitkár főiskolai
vizsgái véget értek, több időt tud szánni erre. Pavlics Tamás arra kéri az elnökségi tagokat, hogy minél több
dokumentumot, információt, képet küldjenek Nagy Viviennek a csapatokról, hogy azok majd felkerülhessenek a
honlapra.
Nagy Vivien főtitkár ismerteti az új honlap jelenlegi állapotát, elmondja, hogy a honlap legkésőbb március közepétől
működésbe lép.
7/2021.(02.01.) számú MPBSZ elnökségi határozat: A Magyar Para Boccia
Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy elfogadja a szövetségi kommunikációról
szól tájékoztatót.
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással)

Pavlics Tamás felteszi a kérdést, hogy az elhangzottakhoz kapcsolódóan van-e még kérdés?
A versenyrendezés lehetősége és a Covid-oltásokkal kapcsolatban feltett kérdésekre elmondja, hogy elsősorban a
paralimpián résztvevő sportolókat oltják be soron kívül - ezt az információt Busa Andrea sportági referens is
megerősíti.
Szappanos Zoltán a válogatott összetartások miatt gyorstesztek megvásárlását javasolja
Pavlics Tamás egyetért a tesztek beszerzésével, majd 11:35-kor berekeszti az ülést.
kmf.

Pavlics Tamás
levezető elnök

Nagy Vivien főtitkár
jegyzőkönyvvezető

Novák-Garab Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő

Szappanos Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

