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1/2023 2023.01.20. 

A kuratórium a 2023. évi Labdarúgó Találkozó támogatási összegén nem 
változtat: a korábban alkalmazott módszer szerint a selejtezők a 
támogatási összeg felét (4250 Ft/fő), a döntő pedig a teljes támogatási 
összeget (8500 Ft/fő) megkapja. 2024-től viszont változik a támogatási 
összeg megosztása a selejtezők és a döntők között (amennyiben 
megrendezésre kerülnek a selejtezők) a következő módon: a teljes 
támogatási összeg arányosan kerül megosztásra a döntők és a selejtezők 
között. A kuratórium felkéri Bányai Balázst, hogy az ülésen elhangzottakat 
közvetítse a Labdarúgó Sportági Bizottság felé. 

kur. ülés 10 0  0  10 1 Albert Zoltán  

2/2023 2023.01.20. 

A kuratórium az alapítvány 2022. évi tevékenységéről szóló írásos 
beszámolót és annak szóbeli kiegészítését, valamint a 2022. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, az alapítvány 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az írásbeli 
előterjesztéssel egyezően – 34.049 eFt mérlegfőösszeggel, továbbá a 
22.928 eFt összes bevételből és 23.801 eFt összes ráfordításból adódó -
873 eFt eredménnyel (veszteséggel) – jóváhagyja.  

kur. ülés 10 0  0  10 1 Albert Zoltán 
jegyzőkönyv/
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4. sz. mell. 

3/2023 2023.01.20. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a VITSPORT Alapítvány 2023. évi 
költségvetését az írásos előterjesztéssel egyezően, 28.420 eFt összes 
bevételi, 29.000 eFt összes ráfordítási előirányzattal és -580 eFt tervezett 
eredménnyel (veszteséggel) egyöntetűen elfogadta. Határozott továbbá 
arról, hogy a nevezési támogatások 2023. évi normatívája 8.500 Ft/fő 
legyen. 

kur. ülés 10 0  0  10 1 Albert Zoltán 
jegyzőkönyv/
2.3., 2.4, 3.sz. 

mell. 

4/2023 2023.01.20. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a VTMSZ Választmánya megbízásával 
létrejött munkabizottság által lebonyolított interjúk tapasztalatairól, 
illetve a bizottsági munka egyéb eredményeiről kapott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

kur. ülés 10 0  0  10 1 Albert Zoltán  

E1/2023 2023.02.21. 

A kuratórium a Teke Sportági Bizottság felkérésére és rendezői 
szerepvállalására tett felajánlása alapján vállalja, hogy a VITSPORT 
Alapítvány társrendezői szerepkörben, a pénzügyi lebonyolítás 
feladatainak ellátásával közreműködik a 2023. évi teke találkozó 
megrendezésében. A pénzügyi lebonyolítás során a 2023. febr. 20-án kelt, 
A VITSPORT Alapítvány pénzügyi gesztorságának feltételei c. 
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. 

elektronikus 11 0  0  11 0  jegyzőkönyv 

             

             

             

  
 

          

             

             

http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkv_kur_20230120.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkv_kur_20230120.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkv_kur_20230120.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkv_kur_20230120.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkv_kur_20230120.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/jkv_kur_20230120.pdf
http://www.vitsport.hu/dokok/menupontok/3/1e_per_2023.sz._hatarozat.pdf
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