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1/2021 2021.04.30. 

A kuratórium az alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló írásos 
beszámolót és annak szóbeli kiegészítését, valamint a 2020. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, az alapítvány 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az írásbeli 
előterjesztéssel egyezően – 33.881 eFt mérlegfőösszeggel, továbbá a 
21542 eFt összes bevételből és 8.921 eFt összes ráfordításból adódó 
12.621 eFt nyereséggel – jóváhagyja. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 

Tomócsik-Solymos 
Gabriella, Dr. 

Szentkereszty Ákos, 
Dr. Szilágyi József 

Jegyzőkönyv 
(3.,4.,8. sz. 

mell.) 

2/2021 2021.04.30. 
A kuratórium a Sportért és az Iparági Kollégákért kitüntetést 2021. évben 
Hamvai Lászlónak és posztumusz Erdei Lászlónak ítéli oda. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 

Tomócsik-Solymos 
Gabriella, Dr. 

Szentkereszty Ákos, 
Dr. Szilágyi József 

 

3/2021 2021.04.30. 
A kuratórium a Honlap Szabályzat módosítását az írásbeli előterjesztéssel 
egyezően elfogadta. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 

Tomócsik-Solymos 
Gabriella, Dr. 

Szentkereszty Ákos, 
Dr. Szilágyi József 

Jegyzőkönyv 
(5.sz.mell) 

4/2021 2021.04.30. 

A kuratórium a Kiemelt célkitűzéseink 2021-ben c. előterjesztést az írásos 
anyaggal egyezően elfogadta azzal, hogy csak a 70. VOTT 
megrendezésében vállal szerepet, s támogatási szándéka is csak a 
sorszámozott iparági találkozókra áll fenn. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 

Tomócsik-Solymos 
Gabriella, Dr. 

Szentkereszty Ákos, 
Dr. Szilágyi József 

Jegyzőkönyv 
(7.sz. mell) 

5/2021 2021.04.30. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a VITSPORT Alapítvány 2021. évi 
költségvetését az írásos előterjesztéssel egyezően, 38028 eFt összes 
bevételi, 42225 eFt összes ráfordítási előirányzattal és -4197 eFt tervezett 
eredménnyel (veszteséggel) elfogadta azzal, hogy ha a 70. VOTT 
megrendezésére az idén nem kerül sor, akkor a vitában elhangzottak 
szerint a költségvetés és a találkozók támogatási terve értelemszerűen 
módosítandó. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 

Tomócsik-Solymos 
Gabriella, Dr. 

Szentkereszty Ákos, 
Dr. Szilágyi József 

Jegyzőkönyv 
(3.,4.,8. sz. 

mell.) 

6/2021 2021.04.30. 
A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a rendezőkkel kötendő megállapodás 
tervezetét az írásos előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 

Tomócsik-Solymos 
Gabriella, Dr. 

Szentkereszty Ákos, 
Dr. Szilágyi József 

 

E1/2021 2021.05.20. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma – a pandémiás helyzet alakulását és 
az átoltottság kedvező tendenciáját figyelembe véve, az országos 
pandémiás szabályok várható enyhülésére alapozva vállalható 
kockázatúnak tartja a 70. VOTT 2021. szept. 10-12. közötti megrendezését 
Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Tábor, mint szállásadó és étkezést biztosító 
Szolgáltató által tett előzetes szerződési ajánlat alapján az ajánlat azon 
kiegészítésével, hogy: „Ha később nem születik a Felek között más 
megegyezés, akkor a Megrendelő által megfizetett összeg (foglaló, vagy 
/és előleg) a 2022. évre halasztott ugyanezen rendezvény költségeibe 
számítódik be, amelyre a Szolgáltató (Rákóczi Tábor) jelen árajánlatát 
továbbra is érvényesnek tekinti azzal, hogy fenntartja magának a jogot, 
hogy a jelen árajánlatban szereplő egységárakat a 2021. évi országos 
(hivatalos) fogyasztói árindexszel megnövelje. 

elektronikus 11 0  0  11 0  jegyzőkönyv 

7/2021 2021.10.08. 
A Kuratórium az I-III. negyedév történéseiről, eredményeiről és az 
alapítvány gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót az írásbeli és szóbeli 
előterjesztéseknek megfelelően jóváhagyólag tudomásul veszi. 

kur.ülés 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 
(3.sz. mell.) 

http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkvkuratorium_20210430_mellekletekkel_alairva.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkvkuratorium_20210430_mellekletekkel_alairva.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkvkuratorium_20210430_mellekletekkel_alairva.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkvkuratorium_20210430_mellekletekkel_alairva.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/e1per2021._hat._jkv.ulesen_kiv._vitsport.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/kur_jkv_mell._20211008.pdf
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Ugyancsak jóváhagyólag veszi tudomásul a 70. VOTT sikeres 
megrendezéséről és pénzügyi mérlegéről adott írásbeli és szóbeli 
tájékoztatót, köszönetét fejezi ki a Jakab házaspárnak magas színvonalú 
és fáradhatatlan munkájukért. 

8/2021 2021.10.08. 

A kuratórium az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja 
KunaVárhelyi Réka titkár és Várhelyi Géza ügyvezető 
munkaszerződésének 2021. okt. 1-vel kezdődő hatályú módosítását az 
ülésen elhangzott módosítások figyelembevételével. 

kur.ülés 9 0  1 
Várhelyi 

Géza 
10 1 

Dr. Szentkereszty 
Ákos 

jegyzőkönyv 
(4.sz. mell) 

9/2021 2021.10.08. 
A kuratórium az SZMSZ módosítását az írásos előterjesztéssel egyezően 
elfogadja az ülésen elhangzott változtatások figyelembevételével. kur.ülés 10 0  0  10 1 

Dr. Szentkereszty 
Ákos 

jegyzőkönyv 
(5.sz. mell) 

10/2021 2021.10.08. 

A kuratórium az ÁVSZ 12. pontjára vonatkozó szabályozási tervezetet 
elfogadja az ágazati szakszervezet besorolásának pontosításával, és 
további megvitatásra a Sportértértekezlet elé terjeszti. Felkéri a Sportági 
Bizottságokat, hogy véleményezzék a tervezet 12.2 d) és e) pontja alá 
tartozó társaságok részvételi lehetőségét saját sportágukban. 

kur.ülés 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 
(6.sz. mell.) 

11/2021 2021.10.08. 

A kuratórium örökös bajnoki címet adományoz Németh Zsoltnak az 
iparági asztalitenisz találkozókon hosszú időn át nyújtott, az írásbeli 
előterjesztésben összefoglalt, kiemelkedően sikeres teljesítménye 
elismeréseként. 

kur.ülés 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 
(7.sz. mell) 

12/2021 2021.10.08. 

A kuratórium a 70. Villamosenergia-ipari Természetbarát Találkozó 
főszervezői feladatait kiemelkedően ellátó Jakab házaspár anyagi 
elismerésére fordítandó összeget bttó 300.000 Ft-ban határozza meg. 

kur.ülés 7 3 

Albert Zoltán, 
Dr. Szilágyi 

József, 
Várhelyi Géza 

0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
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