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1. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 

1.1. Az alapítvány neve: „Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány” 

1.2. Az alapítvány rövidített elnevezése: „VITSPORT Alapítvány” 

1.3. Az alapítvány alapítója: Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ) 

1.4. Az alapítvány székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/A-47/B. 

1.5. Az alapítványt nyilvántartásba vette: Csongrád Megyei Bíróság 

1.6. Bírósági határozat száma: Pk. 60.094/2005/1.  

1.7.  Nyilvántartási sorszám: 1261 

1.8. Az alapítvány közhasznú jogállása: közhasznú 

1.9. Az alapítvány bankszámlaszáma: 10102842-54996100-01000003  

1.10. Az alapítvány adószáma: 18475537-1-41 

1.11. Az alapítvány KSH száma: 18475537 8551 569 06 

 

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 

              2.1 A kuratórium 

         A kuratórium az alapítvány kezelő szerve: hat tagból, három alelnökből és a kuratórium elnökéből álló 10 
tagú testület, amelynek tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel, és akiket az Alapító Okiratban nevesít. 

2.1.1. A kuratóriumi ülés összehívása, napirendje, levezetése 

Az alapítvány kuratóriuma szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik (rendes ülés). 

A kuratóriumi üléseket a kuratórium elnöke vagy az általa felkért alelnök írásban (e-mail) hívja össze. A 
meghívó megküldése és az ülés időpontja között legalább 15 (tizenöt) napnak el kell telnie. Sürgős 
esetben a kuratórium ülése rövidebb határidővel is összehívható.  Az összehívásnak bizonyítható módon 
a kuratórium minden tagjára ki kell terjednie. 

Az ok és a cél megjelölésével a Kuratórium bármely tagja rendkívüli ülés összehívását kezdeményezheti. 
Az erre irányuló indítványt a tervezett napirendi pontokkal együtt a kuratórium elnökének kell 
megküldeni, aki 8 (nyolc) napon belül köteles gondoskodni a rendkívüli ülés összehívásáról. 

Az ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyszínét, a napirendi pontokat, 
valamint a határozatképtelenség esetére szóló megismételt kuratóriumi ülés időpontját is. A kuratórium 
ülésének időpontját és napirendjét – a napirendi pontok közül megjelölve a nem nyilvánosakat – az 
alapítvány honlapján is közzé kell tenni. 

A kuratórium ülései nyíltak. Zárt ülést kizárólag személyiségi jogok védelme érdekében rendelhet el az 
elnök. 
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2.1.2. A kuratórium döntéshozatali szabályai 

A kuratóriumi ülés határozathozatali szabályai 

A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 50 %-a jelen van. A sürgős esetben 
összehívott kuratóriumi ülés csak akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább kétharmada jelen 
van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, kivéve az éves beszámoló és a 
közhasznúsági melléklet jóváhagyását, valamint az eredeti napirend esetleges módosítását, amelyhez a 
jelenlévők 2/3-ának egyetértése szükséges. Szavazategyenlőség estén meg kell ismételni a szavazást, 
amennyiben a megismételt szavazás is szavazategyenlőséget hoz, el kell napolni a kérdésről való döntést 
a következő ülésig. 

Az ülésen kívüli határozathozatali eljárás szabályai 

A kuratórium sürgős, vagy nem bonyolult, igennel vagy nemmel (tartózkodás megengedett) 
megválaszolható kérdésben ülésen kívül, elektronikus szavazási eljárással is hozhat határozatot. A 
határozati javaslatot a szavazási határidőt megelőzően legalább 3 munkanappal bizonyíthatóan meg kell 
küldeni a kuratórium minden tagjának.   

Az ülésen kívüli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a kuratóriumi tagok 80%-ának szavazata 
határidőre beérkezett, és a beérkezett szavazatok – legfeljebb 25% tartózkodás mellett –  a határozati 
javaslatot módosítás, kiegészítés, megjegyzés nélkül egyhangúlag támogatja, igenli. Ha bármely 
kuratóriumi tag azt írásban igényli, a javaslat megvitatására kuratóriumi ülést kell összehívni. 

Az ülésen kívüli határozat – attól függően, hogy melyik következik be korábban – az alábbi időpontban 
tekintendő meghozottnak: 

- valamennyi kuratóriumi tag szavazatának beérkezési napja, vagy 

- a szavazási határidő leteltét követő nap. 

2.1.3. A kuratóriumi ülések, a kuratórium által hozott határozatok dokumentálása, 
  tájékoztatási feladatok 

A kuratórium üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a kuratórium elnöke és alelnökei közül a 
jelenlévők hitelesítenek. A hitelesített emlékeztetőt az ülést követő 15 napon belül a kuratórium 
tagjainak és a Felügyelő Bizottságnak meg kell küldeni és az alapítvány honlapján meg kell jelentetni.  

Az ülésen kívüli határozathozatali eljárás eredményét a jegyzőkönyvbe kell foglalni, amelyet a 
kuratórium elnöke hitelesít, s amelyet a határozathozatal napját követő 8 napon belül meg kell küldeni 
a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjainak és meg kell jelentetni az alapítvány honlapján.  

A kuratórium határozatait az emlékeztetők elkészültét követő 3 munkanapon belül, évente újra kezdődő 
sorszámozással ellátva be kell vezetni az elektronikusan vezetett, a honlapon is megtekinthető 
Határozatok Könyvébe oly módon, hogy abból megállapítható legyen a döntések tartalma, dátuma, 
hatálya és a döntést támogató, ellenző, illetve a szavazástól tartózkodó tagok számaránya (az ellenzők 
és tartózkodók személye is).  

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az Alapítók részére 
tájékoztatást adni az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és 
felhasználásáról.  

A kuratórium honlapján évente tájékoztatni köteles a nyilvánosságot (beleértve az éves beszámoló 
közzétételét), továbbá – kérésre – a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottságot az alapítvány 
működéséről és gazdálkodásáról. 

A kuratóriumnak biztosítania kell, hogy az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba – az elnökkel, 
vagy az ügyvezetővel való egyeztetés után, az egyeztetett időpontban és helyen – bárki betekinthessen. 
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2.2 A Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a kuratórium elnökétől, 
illetve tagjaitól, az alapítvány munkaszervezetének tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 
az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

A Felügyelő Bizottság 4 tagból áll. A bizottság tagjait az Alapító határozatlan időre kéri fel. 

A Felügyelő Bizottság évente legalább 1 alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja 
meg.  

A Felügyelő Bizottság a kuratóriumi ülések minden napirendi pontját, illetve határozatát értékeli és indokoltság 
esetén kezdeményezheti azok újratárgyalását. 

A Felügyelő Bizottság tagjai első ülésükön maguk közül elnököt választanak. Az elnököt az ügyrendje szerint a 
bizottság más tagja helyettesítheti. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai közül legalább 3 fő jelen 
van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy 
szavazata van, szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást, amennyiben a megismételt szavazás 
is szavazategyenlőséget hoz, el kell napolni a kérdésről való döntést a következő ülésig. 

A Felügyelő Bizottság a kuratóriumot írásban beszámoltathatja tevékenységéről. 

A Felügyelő Bizottság elnökét a kuratórium üléseire meg kell hívni. 

A Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy  

• a kuratórium működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, 
illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé, valamint  

• a kuratórium, vagy annak tagja felelősségét megalapozó tény merül fel. 

A kuratórium elnöke ilyen esetben a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon 
belül a kuratórium ülését köteles összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium 
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, a 
Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

A Felügyelő Bizottság éves tevékenységéről az Alapítót jelentés formájában köteles tájékoztatni. 

2.3 Munkaszervezet 

2.3.1. Ügyvezető 

           Az Alapítvány hatékony és szabályszerű működésének biztosítása, a kuratórium munkájának támogatása 
céljából ügyvezetőt alkalmaz. Az ügyvezető felelős az alapítvány működésének irányításáért, a 
jogszabályok, az Alapító Okirat, és jelen SZMSZ előírásainak betartásáért, a feladatkörébe tartozó 
tevékenységek színvonalas ellátásáért, ezen belül különösen 

•     a kuratórium elnökével való folyamatos kapcsolattartásért, informálásáért, instrukcióinak   
betartásáért, 

• a munkáját segítő titkárral való kapcsolattartásért, munkája szükség szerinti szakmai irányításáért, 
támogatásáért,  

• a könyvelővel való kapcsolattartásért, munkájának figyelemmel kíséréséért, a könyveléshez 
szükséges bizonylatok, információk határidőre történő átadásáért,  

• a Kuratórium munkájának támogatásáért, ezen belül a kuratóriumi ülések megfelelő tartalmi 
előkészítésért, határozatai végrehajtásáért, 

• a Felügyelő Bizottság munkájának igény szerinti támogatásáért, 
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• az SZMSZ, az Adatvédelmi Szabályzat és az egyéb, kötelezően előírt szabályzatok elkészítéséért, 
naprakészségük biztosításáért, 

•  

• az Alapítvány költségvetése előkészítéséért, a költségvetés szerinti gazdálkodás biztosításáért, a 
könyvvelővel együttműködve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés előkészítésért, a 
jóváhagyott beszámolók határidőre való beadásáért, 

• az Alapítvány székhelyének (irodájának és irattárának) és postaforgalmának előírásszerű 
fenntartásáért, működtetéséért, 

• az Alapítvány banki kapcsolatainak ügyintézésért. 

           Az ügyvezető az Alapítvánnyal kötött külön megállapodásban foglalt feladatkörrel és feltételek mellett 

részt vesz az Alapítvány által rendezett sporttalálkozók megszervezésében.                                           

 Az ügyvezetőt távollétében az irányítási, ellenőrzési feladatai tekintetében a kuratórium elnöke, egyéb 
feladatai tekintetében a titkár helyettesíti. 

2.3.2  Titkár 

Az alapítvány a működésével kapcsolatos feladatok ellátására, az ügyvezető munkájának támogatására   
– de annak felelősségét nem érintve –, titkárt alkalmaz. A titkár az ügyvezetővel való folyamatos 
kapcsolattartás mellett, annak szükség szerinti irányításával végzi feladatait.  A titkár jogosult az 
„alapítványi titkár” cím használatára. A titkárt távollétében az ügyvezető helyettesíti. 

A titkár felelős a feladatai színvonalas ellátásáért, ezen belül különösen 

• az ügyvezetővel való folyamatos, a kuratórium elnökével való szükségszerinti kapcsolattartásért, 
informálásért, instrukcióik betartásáért, 

• munkavégzése során a jogszabályok, az Alapító Okirat, az SZMSZ és más belső szabályzatokban 
foglaltak betartásáért, 

• a kuratórium munkájának támogatásáért, ezen belül a kuratóriumi ülések szervezési előkészítésért, 
és dokumentálásáért, 

• az Alapítvány iparági szintű sportszakmai szervei (Sportértekezlet, Sportbizottság) működésének 
szükség szerinti szervezési és adminisztrációs támogatásáért, 

• az állandó támogatókkal a megállapodások megkötéséért, a támogatások minél teljesebb 
beérkezéséért, a támogatóknak az igazolások határidőre való megküldéséért, a megállapodásokban 
vállalt egyéb kötelezettségek teljesítéséért, 

• az alapítvány bevételei lehetőség szerinti növeléséért, ezen belül a kamatbevételek és az SZJA 1%-
os felajánlások lehetőség szerinti növeléséért, külső támogatók sikerdíj mellett felkutatásáért, a 
támogatási megállapodásokban vállalt alapítványi kötelezettségek végrehajtásáért. 

• a rendezőkkel az együttműködési megállapodások megkötéséért, a rendezők által abban vállalt 
feladatok teljesítésének figyelemmel kiséréséért, az alapítványi kötelezettségek teljesítéséért, 

• az elégedettségi felmérések lebonyolításáért, azokról a sportági és összsportági szintű értékelések 
elkészítésért, 

• a találkozók sikerességének a kuratórium által meghatározott módszertan szerinti értékelésért, a 
legjobb találkozók (rendezők) lehetőség szerint elismerésével kapcsolatos feladatok ellátásért, 

• az Alapítvány honlapjának működtetéséért, fejlesztési javaslatok kidolgozásáért, az elhatározott 
fejlesztések megvalósításáért, a szolgáltatókkal való kapcsolattartásért, a Honlap Szabályzat 
naprakészségéért, az alapítványi honlapfelelősi funkció ellátásáért,  

•  az alapítvány közösségi oldalának minél nagyobb látogatottságú működtetéséért,  

• A Tájékoztató Füzet évenkénti elkészítéséért, kiadásáért, a rendezőkhöz való eljuttatásáért, 

• A társaságok sportági szintű teljesítményének összemérésére hirdetett Mi vagyunk a legjobbak c. 
verseny működtetéséért, az eredmények nyilvántartásáért, a szabályzat naprakészségének 
biztosításáért, 



 

 
8 

 

• a társaságoknak az iparági sportmozgalomban való (összsportági szintű) részvételének és 
teljesítményének évenkénti összemérésére alapított A részvéte a fontos és a Nem csak a részvétel a 
fontos c. versenyek értékeléséért, az eredmények nyilvántartásáért, a vándorkupák átadásának 
megszervezéséért, a szabályzatok naprakészségének biztosításáért, 

• az Alapítvány által létrehozott kitüntetések előírások szerinti működtetéséért, a kitüntetések 
átadásának megszervezésért, a kitüntettek nyilvántartásáért, a kitüntetések szabályzatának 
naprakészségért, 

• a Forró Drót újságban az iparági sporttalálkozókkal és az Alapítvány működésével kapcsolatos cikkek, 
képek megjelentetéséért, azok elkészültének szervezéséért, részben végrehajtásáért, az újság 
szerkesztőségével való kapcsolattartásért, 

• az Alapítvány cégkapu megbízotti feladatainak ellátásáért, 

• az iparági sportmozgalommal kapcsolatos dokumentumok, emlékek gyűjtéséért, megőrzésért, 

• az alapítvány kajak-kenu eszközparkja és egyéb tárgyi eszközei biztonságos tárolásáért, megőrzésért.  
 

2.3.3. Könyvelő 

           Az alapítvány könyveinek vezetését kiszervezett tevékenység keretében biztosítja. A vállalkozó felelős az 
alapítvány számviteli, adózási, társadalombiztosítási, munkaügyi, bérelszámolási feladatainak teljes körű 
és jogszerű ellátásáért, e kérdésekben a kuratórium számára adott szakmai tanácsadásáért, a 
feladatköréhez tartozó, kötelezően előírt szabályzatok elkészítéséért. 

 

2.4  Sportszakmai szervezetek 

Az alapítvány működésének elsődleges célja a villamosenergia-ipari sporttalálkozók megtartásának 
elősegítése, támogatása. A villamosenergia-ipari sporttalálkozók szervezése, lebonyolítása a Villamosenergia-
ipari Ágazati Kollektív Szerződés X. fej. 4.3 pontjában meghatározott Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók 
Általános Versenyszabályzata (továbbiakban: Általános Versenyszabályzat) szerint történik, az ott 
meghatározott sportszakmai szervezetek részvételével. 

A VITSPORT Alapítvány az iparági sporttalálkozók támogatásával kapcsolatos, sportszakmai ismereteket is 
igénylő döntései előkészítése során – javaslattevő, vagy véleményező hatáskörrel – e sportszakmai 
szervezetekre támaszkodik, tagjait pedig önkéntes közreműködőként tartja számon. 

E sportszakmai szervezetek a következők: 

- Villamosenergia-ipari Sportértekezlet 
- Sportági értekezletek 
- Villamosenergia-ipari Sportbizottság 
- Sportági bizottságok 

Az előzőeknek megfelelően az alapítvány e sportszakmai szervezetek működését a 3.3.5 pontban leírtak szerint 
támogatja. 

 

 

3. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE 

 
3.1. Az alapítvány gazdálkodása 

Az alapítvány gazdálkodása a mindenkor irányadó jogszabályok szerint, az Alapító Okiratban foglaltaknak 
megfelelően történik, azzal, hogy vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem folytat. Az alapítvány 
vagyonával való gazdálkodás során a kuratórium a jó gazda gondosságával köteles eljárni. 

3.1.1. Gazdálkodás tervezése: Költségvetés készítése 
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Az alapítvány gazdálkodásának megalapozása, tervszerűségének biztosítása érdekében költségvetést 
készít, évente két alkalommal: előzetes költségvetést a naptári évet megelőző negyedévben, az adott év 
várható adataira alapozva. Az előzetes költségvetés a (végleges) költségvetés elfogadásáig marad 
érvényben, amelyet az előző évi tényadatokra alapozva kell kidolgozni a tárgyév március 31-ig.  

A költségvetésnek olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az megfelelő információkkal szolgáljon az 
alapítvány gazdálkodásának irányításához, megítéléséhez, abból bevételei és kiadásai főbb homogén 
csoportjainak előirányzatai megállapíthatóak legyenek. 

A költségvetési javaslat elkészítéséért, és a kuratórium elé terjesztéséért az ügyvezető előkészítő 
munkájával a kuratórium elnöke felelős. 

Az alapítvány előzetes és végleges költségvetését a kuratórium határozattal állapítja meg és hozza 
nyilvánosságra.  

3.1.2. A gazdálkodás évközi felügyelete 

Az alapítvány a gazdasági eseményeket, a gazdálkodás eredményeit a kettős könyvvitel rendszerében 
tartja nyilván, amelynek naprakész, az előírásoknak megfelelő vezetéséért a könyvelő a felelős. 

A költségvetés teljesítésének, betartásának évközi alakulását az egyes témák/sorok természetének 
megfelelő gyakorisággal – de legalább évente két alkalommal, az I. félévet és az I-III. negyedévet követő 
hó 20-ig – ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzés elvégzése – a könyvelő szükség szerinti közreműködésével 
– az ügyvezető feladata. Az ellenőrzésről készült – a költségvetés teljesítése szempontjából problémás 
témákat kiemelten tartalmazó – írásos anyagot elektronikus úton a kuratórium minden tagjának meg 
kell küldeni. A költségvetéstől való, jelentősnek ítélt és várhatóan az év végéig fennmaradó eltérés 
esetén a kuratórium bármely tagja rendkívüli kuratóriumi ülés összehívását kezdeményezheti. 

3.1.3. Beszámoló a gazdálkodásról 

Az alapítvány beszámoló készítési kötelezettségét, annak minimális tartalmi követelményét 
jogszabályok írják elő. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés számszaki részének összeállítása a 
könyvelő feladata és felelőssége. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elemző, verbális 
részeinek összeállítása az ügyvezető előkészítő munkájával a kuratórium elnökének feladata. 

Az éves beszámoló, közhasznúsági melléklet jóváhagyása a kuratórium hatásköre, amelyről a tárgyévet 
követő év március 31-ig határoz.  

A könyvelő köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott, a képviseletre jogosult személy által 
aláírt beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést az elfogadásától számított 8 napon belül letétbe 
helyezni az Országos Bírói Hivatalnál.  

A jóváhagyott, aláírt beszámolót a honlapon kell közzétenni, és azt a közzététel utáni negyedik év május 
31-ig biztosítani kell. 

3.2. Bevételek biztosítása, adománygyűjtés 

Az alapítvány a céljai eléréséhez szükséges pénzügyi eszközöket az alábbi forrásokból biztosítja: 

a) A villamosenergia-ipari sporttalálkozókon résztvevő társaságok, szervezetek rendszeres, normatív 
adományaiból. 

b) Magánszemélyek SZJA-juk 1 %-ára vonatkozó felajánlásaiból. 

c) Az a) alatti körbe nem tartozó társaságok, szervezetek adományaiból, illetve az a) alattiak eseti 
adományaiból. 

d) Az alapítvány vagyonának hozadékaiból. 

e) Az alapítvány által szervezett sporttalálkozók résztvevői által megfizetett részvételi díjakból. 
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3.2.1. A villamosenergia-ipari sporttalálkozókon résztvevő társaságok normatív adományai 

E rendszeres adományokat a sporttalálkozókon részt venni szándékozó társaságok, szervezetek 
jelentkezésükkel önként vállalják magukra az Általános Versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával és 
határozatlan idejű, vagy évenkénti Adományozási Megállapodás kötésével. 

A tárgyévi normatíva ÁVSZ szerinti megállapítását követően az adományokkal kapcsolatos ügyintézés az 
ügyvezető és a sportkoordinátorok feladata. 

A normatív támogatással esetenként (összevontan) érkező, önként vállalt többletbefizetéseket a 
normatív támogatástól elkülönítetten kell nyilvántartani. 

3.2.2. Magánszemélyek SZJA 1 %-os felajánlásai 

Alapítványunk a sporttalálkozókon résztvevő iparági kollégákat, nyugdíjasokat és családtagjaikat 
elsődleges célközönségnek tekintve törekszik minél több személyt megnyerni az alapítvány céljai 
támogatására és elérni, hogy SZJA-juk 1 %-át alapítványunk javára ajánlják fel. 

Az 1 %-os kampány január-május hó közötti – minél eredményesebb - lefolytatásáért az ügyvezető a 
felelős. 

 

            3.2.3  Társaságok, egyéb szervezetek, magánszemélyek, egyéb eseti és rendszeres adományai 

Az alapítvány törekszik arra, hogy céljai minél hatékonyabb és sokoldalúbb szolgálata érdekében széles 
körben adományokat gyűjtsön, amely adományok szolgálhatnak: 

a) az alapítvány céljai, tevékenysége, működése támogatására általában; 

b) valamely sportág sporteseményeinek (találkozóinak) rendszeres (tartós) támogatására; 

c) valamely konkrét sportesemény megrendezésének eseti támogatására; 

d) valamely konkrét, az alapítvány céljai számára fontos esemény, program megvalósításának eseti 
támogatására. 

A potenciális adományozók felkutatása elsődlegesen az ügyvezető feladata, de arra a kuratórium 
minden tagjának törekednie kell. 

A jelen SZMSZ-ben foglalt feltételeknek megfelelő ajánlat elfogadása a kuratórium jogköre, amely a b) 
esetben a Sportági Bizottság, a c) és d) esetben a rendező egyetértésével dönt.  

3.2.4 Az alapítvány vagyonának hozadékai 

Az alapítvány vagyonát bankszámlán őrzi. A vagyonnak az alapítvány tevékenységének finanszírozásához 
tartósan, vagy ideiglenesen nélkülözhető részét lekötés, vagy állampapírokba való befektetés útján kell 
kamatoztatni. A leköthető/befektethető vagyonrész meghatározását szükség szerint pénzügyi-likviditási 
terv készítésével kell megalapozni.  

A pénzügyi-likviditási terv elkészítése, beleértve a lekötési, felszabadítási javaslat meghatározását is, az 
ügyvezető feladata, a lekötésről/befektetésről szóló döntés a  kuratórium elnökének hatásköre. 

Az alapítvány vagyonának egyéb módon való hasznosításáról a kuratórium jogosult dönteni. 

3.3. Az alapítványi vagyon felhasználása, az alapítvány tevékenységei, azok finanszírozása 

 Az alapítványi vagyon felhasználásakor különösen szem előtt kell tartani a gazdálkodás általános 

alapelvét (jó gazda gondosságával való eljárás), amelynek érvényesítése érdekében a felhasználási, 

illetve beszerzési döntések során 
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- a mértéktartás,  

- a takarékosság, 

- az ár – érték arány szerinti optimalizálás és 

- a többes ajánlatkérés módszerének kötelező alkalmazása (20.000 Ft-ot meghaladó értékű 

beszerzés esetén) 

szempontokat, követelményeket egyidejűleg érvényesíteni kell. 

3.3.1. A villamosenergia-ipari sporttalálkozók és az azokhoz hasonló iparági sportesemények 
megrendezésének támogatása, közreműködés azok finanszírozásában 

A villamosenergia-iparhoz kötődő szervezetektől a 3.2.1 pont szerinti kapott normatív támogatásoknak 
az alapítvány költségvetésében meghatározott részét – de minimum az ÁVSZ 15.2 pontja szerinti 
hányadát – az alapítvány a villamosenergia-ipari sporttalálkozók, és más, a költségvetésben 
meghatározott iparági sportesemények megrendezésének támogatására, illetve az azokon való 
részvétel támogatására fordítja azáltal, hogy – a költségvetésben meghatározott mértékben – részt vállal 
azok finanszírozásában. 

A rendezvények támogatására az alapítvány a rendezőkkel az 1. sz. függelék szerinti támogatási 
megállapodást („Megállapodás villamosenergia-ipari sporttalálkozó rendezésére”) köt. A támogatási 
megállapodásokkal kapcsolatos ügyintézés, a rendezők megállapodásban vállalt feladatai teljesülésének 
figyelemmel kisérése, igazolása az ügyvezető feladata. Támogatás megvonása, csökkentése csak a 
kuratórium Elnökségének (elnökének és alelnökeinek) legalább 2/3-os többséggel hozott döntése 
alapján lehetséges.  

3.3.2. Villamosenergia-ipari sporttalálkozók szervezése 

Az alapítvány – a kuratórium határozatával – felvállalhatja egyes iparági sporttalálkozók megrendezését, 
vagy önállóan, vagy társrendezőként más gazdasági társasággal, sportegyesülettel közösen. 

A kuratóriumi határozatnak tartalmaznia kell a sporttalálkozó megrendezésének pénzügyi feltételeit is, 
amelyek betartásáért – a kuratórium eltérő határozata hiányában – önállóan rendezett találkozó esetén 
a kuratórium által felkért – és a felkérést elfogadó – főrendező, társrendezői szerepvállalás esetén a 
Szervező Bizottságba jelölt alapítványi képviselő a felelős.  

3.3.3. Az alapítvány honlapjának és közösségi oldalának működtetése 

Az alapítvány honlapot (www.vitsport.hu) működtet. A honlap fejlesztésének és működtetésének 
részletes szabályait az alapítvány Honlap Szabályzata tartalmazza. 

A honlap működéséért, fejlesztéséért az ügyvezető a felelős, az általa, illetve a Honlap Szabályzat által 
meghatározott feladatok ellátása az ott nevesített Alapítványi Honlapfelelős feladata. 

Az Alapítvány Facebook oldalt működtet az iparági sporttalálkozók népszerűsítése, a találkozókkal 
kapcsolatos információk minél gyorsabb, hatékonyabb közzététele, a vitsport.hu honlap ismertségének 
növelése érdekében. A Facebook oldal működtetése az Alapítványi Honlapfelelős feladata. 

 

3.3.4. Az iparági sporttalálkozókkal kapcsolatos elismerések, díjak adományozása 

3.3.4.1. „A Sportért és az Iparági Kollégákért” Díj 

Az iparági sporttalálkozók hagyományának ápolása érdekében hosszú időn át kifejtett 
kimagaslóan eredményes tevékenységet végző személyek elismerését szolgálja.  

http://www.vitsport.hu/
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A kitüntetés részletes szabályait a jelen SZMSZ 2. sz. függelékét képező a „Sportért és az Iparági 
Kollégákért” kitüntetés alapító okirata c. dokumentum tartalmazza. 

3.3.4.2. Hatályát vesztette 

 

3.3.4.3. A „Részvétel a fontos” és a „Nem csak a részvétel a fontos” összsportági vándorkupák 

Az adott évi iparági sporttalálkozókon összességében és nagyságához (létszámához) képest 
legjobban szerepelt, illetve legnagyobb létszámmal részt vett társaságok elismerésére alapított 
díjak, melyek nagyvállalati és kis- és középvállalati kategóriában kerülnek értékelésre az SZMSZ 5. 
és 6. sz. függelékében rögzített részletes szabályok szerint. Az összsportági vándorkupákkal 
kapcsolatos feladatok ellátása az ügyvezető feladata.  

3.3.4.4.    A villamosenergia-ipari sporttalálkozók Örökös Bajnoka kitüntetés 

A kitüntetést sportáganként lehet elnyerni, az adott sportág találkozóin hosszú időn keresztül 
elért kimagaslóan eredményes szereplés elismeréseként. A kitüntetés keretszabályzatát jelen 
SZMSZ 3. sz. függeléke tartalmazza, melynek pontosítása, kiegészítése, az egyes sportágakra 
vonatkozó specifikus szabályok meghatározása a sportági versenyszabályzatokban található. 

 

3.3.5. A sportszakmai szervezetek munkájának támogatása 
 
Az alapítvány a 2.4 pontban felsorolt sportszakmai szervezetek munkáját támogatja. A támogatás 
egyrészt megnyilvánul abban, hogy az alapítvány ügyvezetője munkaköri feladataként  szervezési és 
adminisztrációs segítséget nyújt  a Villamosenergia-ipari Sportbizottság és a Villamosenergia-ipari 
Sportértekezlet munkájához, s az ügyvezető ezen feladatok elvégzéséhez szükséges időre jutó 
munkabérét az alapítvány fedezi, másrészt  az alapítvány – a Villamosenergia-ipari Sportbizottság 
javaslatára – biztosítja a sportszakmai szervezetek működéséhez szükséges azon indokolt költségeket is, 
amelyek forrása egyébként nem biztosított. 
  

3.3.6 Az alapítvány céljait szolgáló egyéb tevékenységek 

Az alapítvány a célja elérése érdekében az Alapító Okirat által lehetővé tett egyéb tevékenységet is 
végezhet, amelynek tartalmáról, pénzügyi feltételeiről a kuratórium esetenként határoz. 

 

 

 

4. KÉPVISELETI, ALÁÍRÁSI JOGOK 
 

4.1. Az alapítvány képviselete harmadik személyekkel szemben 

Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke önállóan, vagy a három alelnök 
és az ügyvezető közül bármelyik kettő együttesen jogosult eljárni. 

Az alapítvány önálló képviseletére az ügyvezető is jogosult – ha a munkaszerződése arra felhatalmazza – az 
alábbi kérdésekben eljárva: 

- az iparági sporttalálkozók állandó meghívottjaival kötött támogatási szerződések 
- a rendezőkkel kötött támogatási megállapodások 
- alapítvány által rendezett sporttalálkozók szervezésével kapcsolatos és  
- a pénzügyi kötelezettséggel nem járó, vagy legfeljebb 50.000 Ft pénzügyi kötelezettséggel járó 

jognyilatkozatok esetében,  
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- továbbá akkor, ha arra a kuratórium, vagy a kuratórium elnöke esetileg írásban felhatalmazta. 

A képviseletre jogosult személyek névaláírásukat az alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt 
vagy felett a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány szerint kötelesek használni az alapítvány 
képviselete során. 

4.2       Munkáltatói jogok gyakorlása 

Az Alapítvány alkalmazottai felett a lényeges munkáltatói jogokat (felvétel, elbocsájtás, javadalmazás, fegyelmi 
felelőségre vonás) a kuratórium, egyéb vonatkozásokban a kuratórium elnöke gyakorolja. 

4.3. Utalványozási jogkörök 

Az utalványozás a bizonylat (számla) ellenőrzését követően a kifizethetőség igazolását, engedélyezését jelenti.  

Az utalványozási jogkör megosztása: 

a) az alapítvány által önállóan vagy társrendezőként rendezett sporttalálkozók lebonyolításával 
kapcsolatos kiadások esetében a főrendező, illetve a szervező bizottságba jelölt alapítványi képviselő. 

b) Az alapítvány munkatársainak foglalkoztatásához közvetlen kapcsolódó kiadások esetében a 
munkáltatói jogokat gyakorló (kapcsolattartásra kijelölt) jelen SZMSZ-ben meghatározott személy, a 
szerződésben, vagy a költségvetésben, illetve a kuratórium eseti döntésével meghatározott tétel 
esetében összeghatártól függetlenül, egyébként max. 50.000 Ft-ig. 

c) Jogszabályi, vagy szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését, vagy kuratóriumi határozat 
végrehajtását jelentő kifizetések tekintetében az ügyvezető. 

d) Egyéb esetekben 50.000 Ft értékhatárig az ügyvezető, 150.000 Ft értékhatárig a kuratórium elnöke 
jogosult. 

Az utalványozási jogkör gyakorlása elsődlegesen a számviteli bizonylaton elhelyezett aláírással történik, de 
kivételes esetben elektronikus levél útján is gyakorolható. 

4.4. Bankszámla feletti rendelkezés 

A bankszámla feletti rendelkezésre való jogosultság megegyezik a 4.1. pontban szereplő általános képviseleti 
jogosultság szabályaival az alábbi korlátozásokkal:  

•  az ügyvezető önállóan banki átutalást/kifizetést nem engedélyezhet, 

• ha a kedvezményezett a kuratórium elnöke a bankszámla feletti rendelkezést csak az együttes aláírásra 
jogosultak közül bármelyik kettő együttesen gyakorolhatja, 

• ha a kedvezményezett a kuratórium egyik alelnöke, akkor a bankszámla feletti rendelkezést csak a 
kuratórium elnöke, vagy másik két alelnök és az ügyvezető közül bármelyik kettő együttesen 
gyakorolhatja, 

• ha a kedvezményezett az ügyvezető, akkor a bankszámla feletti rendelkezést csak a kuratórium elnöke, 
vagy három alelnök közül bármelyik kettő együttesen gyakorolhatja. 

• az1.000.000 Ft-nál nagyobb összegek esetében a bankszámla feletti rendelkezést az együttes aláírásra 
jogosult személyek közül bármelyik kettő együttesen gyakorolhatja. 
 

4.5     Cégkapu megbízott 

Az alapítvány cégkapu megbízotti feladatait ügyvezető alkalmazása esetén az ügyvezető, egyébként a 
kuratórium elnöke látja el. 

 

5. PÉNZKEZELÉS 

Az alapítvány házipénztárt nem működtet. Készpénzes kiadásait: 
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- elsődlegesen az alapítvány bankszámlájához kapcsolódó, az ügyvezető által őrzött bankkártyával, 
kivételes esetekben 

-  a beszerzést végző kuratóriumi elnök, alelnök, tag, titkár, vagy más megbízott által megelőlegezve, 
majd utólag a megelőlegezőnek azt megtérítve, vagy 

- az Alapítvány bankkártyája segítségével történő készpénz felvétel útján 

rendezi. Készpénz felvétel esetén a felvevő a készpénz felvételét követő 3. munkanap végéig tartozik 
elszámolni a felvett pénzzel, az esetleges maradék egyidejű visszafizetésével. 

 

6. IRATKEZELÉS, BIZONYLATOK KEZELÉSE 

Az alapítvány iratkezelése az alapítvány irodájában központilag történik.  Az alapítvány iratkezeléséért az 
ügyvezető a felelős. 

Bizonylatnak minősül minden olyan okmány, amelyet valamely gazdasági esemény számviteli nyilvántartása 
céljából készítenek. Az alapítvány által kiállított bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének 
időpontjában kell kiállítani. A bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és 
helytállónak kell lennie, a bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 

Az alapítvány iratait és bizonylatait legalább a naptári évet követő 5. év végéig köteles megőrizni. 

A bizonylatok kezeléséért, ellenőrzésért, megőrzéséért az alapítvány könyvelője és ügyvezetője együttesen 
felelős. 

 

7. HATÁLYBA LÉPÉS 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az alapítvány kuratóriuma által 2021. október 08-án elfogadott 
szövegnek a kuratórium 2022. április 8-án hozott 11/2022. és 14/2022. sz. határozatai alapján végrehajtott 
módosítása. 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 

 

Kelt: Budapest, 2022. április 08-án 

 

 

                                                                                                                   ………………………………………………………                           
                                                   kuratórium elnöke 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név:…………………………………………………………………                       Név:………………………………………………………………… 

Lakcím:…………………………………………………………….                       Lakcím:……………………………………………………………. 

Aláírás:…………………………………………………………….                       Aláírás:……………………………………………………………. 
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Megállapodás villamosenergia-ipari sporttalálkozó rendezésére 

 
 

Mely köttetett egyrészt a  

 

Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány  

1037 Budapest, Kunigunda út 47/a-47/b,  

adószám: 18475537-1-41, 

  

mint Megbízó, másrészt  

 

 

mint Rendező között az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzatában (ÁVSZ) kapott fel-

hatalmazás alapján Megbízó megbízza Rendezőt, hogy a 

2022. évi Villamosenergia-ipari …….Találkozót 

megrendezze. 

 

2. Rendező vállalja, hogy 

  

2.1 a sporttalálkozó megrendezése során az ÁVSZ-ban, továbbá a Sportági Versenyszabályzat-

ban foglaltakat – különösen a találkozó részvételi díjainak az indokoltan legalacsonyabb 

szinten tartására vonatkozó előírást, illetve az ÁVSZ-ban foglalt egyéb gazdálkodási szabá-

lyokat és irányelveket (lásd ÁVSZ 2.c, 5. és 15.pontjai) – betartja, illetve ezen szabályoktól 

csak a Villamosenergia-ipari Sportbizottság előzetes hozzájárulásával tér el. 

 

2.2 a versenykiírásban megjelenteti az alábbi tájékoztatót: „Tájékoztatjuk a részt venni szándé-

kozókat, hogy a nevezéshez szükséges személyes adatokat (ideértve a találkozón készített kép 

-és hanganyagokat is) a VITSPORT Alapítványnak továbbítjuk, amely azok tekintetében sze-

mélyes adatkezelést folytat, mint adatkezelő. Az érintett személyes adatok köréről és kezelé-

séről a VITSPORT Alapítvány által készített adatkezelési tájékoztató a www.vitsport.hu hon-

lapon érhető el (elérési út: vitsport.hu / magunkról / Adatkezelési tájékoztatók / Adatkezelési 

tájékoztató az iparági sporttalálkozók RÉSZTVEVŐI részére). A találkozón résztvevők a ne-

vezésükkel kifejezetten kijelentik, hogy ezen adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerték 

és személyes adataik kezeléséhez hozzájárulásukat adják.”  

 

2.3  egyes tájékoztatási és gazdálkodási feladatainak teljesítéséről és a 3. pont szerinti pénzügyi 

támogatás felhasználásáról a Megbízónak a Melléklet szerinti formában és tartalommal be-

számol. A beszámoló elmaradása, illetve a tájékoztatási feladatok hiányos, vagy késedelmes 

teljesítése esetén Megbízó a 3. pont szerinti támogatás második részletének folyósításától 

részben vagy egészben elállhat. 

 

3. Megbízó vállalja, hogy a Rendező számára a résztvevők terheinek csökkentése, a nevezési 

díjak minél alacsonyabb szinten tartása érdekében, nevezési díj hozzájárulás címen  

 

……….. Ft/versenyzői létszám 

 

  normatívával számolt, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Rendező  

 

http://www.vitsport.hu/
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                        …………………………………..       számú bankszámlájára  

 

való átutalással. A versenyzői létszámot (ÁVSZ 1. sz Függelékében felsorolt /ÁVSZ 12.1 szerinti/ 

társaságokhoz tartozó nevezett versenyzők száma + ÁVSZ 13.b pontja szerinti iparági egyéni neve-

zők) és a támogatási összeget a Rendező – az általa megküldött Adatlap a részvételről (ÁVSZ 6. sz. 

függ.) c. dokumentum alapján, a Megbízóval előzetesen elektronikus levelezés útján egyeztetve – 

állapítja meg és a Melléklet I. részében rögzíti.   

 

 

A fizetés két részletben esedékes: az első részlet előlegként, amelynek értéke 

 

………………. Ft 

 

 a találkozó versenykiírásának megjelenését követő 8 napon belül, a Melléklet I. részében meg-

határozott összegű második részlet a kitöltött és aláírt Melléklet Megbízónak való elektronikus 

megküldését követő 8 napon belül.  

 

 

4. Jelen megállapodás bármelyik fél részéről csak rendkívüli, a megállapodás teljesítését ellehetet-

lenítő esemény bekövetkezése esetén mondható fel. Ha a megállapodást a Rendező mondja fel, 

a 3. pont szerint támogatásból a már átutalt összeg Megbízónak 15 napon belül visszafizetendő. 

 

 

Melléklet: Adatszolgáltatás/Beszámoló a Megállapodás teljesítéséről  

                       

 

Kelt: 2022. év ……….. hó ........ nap 

 

 

 

                

                      

                     ...............................................    ............................................. 

               Megbízó            Rendező  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VITSPORT SZMSZ 1.sz. függelék 

 

 

 

Melléklet a Megállapodás Villamosenergia-ipari sporttalálkozó rendezésére c. dokumentumhoz 

 

 

 

Adatszolgáltatás/ Beszámoló 
a Megállapodás teljesítéséről 

 
 

    2022. évi …………….. Találkozó    Rendező: ………………………………………………… 

 

 

 

 

I. Adatszolgáltatás a sporttalálkozón részt vett versenyzők számáról, a Megállapodás szerinti 

normatíva alapján járó nevezési díj hozzájárulásról 

 

A Megállapodás 3. pontja szerinti versenyzők száma:                               fő 

A rendezőnek járó nevezési díj hozzájárulás összesen: eFt 

Le: I. részlet (előleg) ……….. Ft 

Nevezési díj hozzájárulás II. részlet  eFt 

 

 

II. Beszámoló a tájékoztatási feladatok teljesítéséről: 

 

Tájékoztatási feladatok Határidő Teljesítve 

(dátum) 

Előzetes tájékoztató az idei ………….Találkozó előkészületei-

ről c. anyag + invitáló képek honlapra helyezése (nem kötelező) 

2022. X-90 nap  

Versenykiírás (+ Nev. lapok + Program + Kalkulációs Lap) + 

invitáló képek (előzővel össz. 8 db) honlapra helyezése 

2022. X-60 nap  

A beérkezett összesítő nev. lapoknak (nem kötelező) és a Visz-

szaigazolt nevezési lapok összesítője c. táblázat (kötelező, hon-

lapról letölthető formában) honlapra helyezése 

2022. X-10 nap  

Adatlap és a teljes körű Eredmények honlapra helyezése 2022. X+3 nap  

Tájékoztató (újságcikk) összeállítása (2 fotóval) 2022. X+7 nap  

Invitáló képek lecserélése a dokumentáló képanyagra (8db) 2022. X+14 nap  

A találkozóval kapcsolatos elektronikus (pdf) dokumentumok 

megküldése: 

- a találkozó tárgyi emlékeiről (pl. kiosztott ajándék-

tárgy(ak)ról, kupáról/ éremről, stb.) készített fényképek (min 1 

MB/db minőségben),  

- kiosztott nyomdai anyagok (Versenykiírás, Tájékoztató, okle-

vél, emléklap, feladatlap, térkép, stb.) elektronikus változatai 

(ha azok nem kerültek fel a honlapra) 

-  a dokumentáló képanyag (min 1MB/db minőségben),  

2022. X+21 nap  

A rendezők által készített kép és filmanyag honlapra helyezése 2022. X+21 nap  

     

    ahol X= a találkozó befejező napja, azaz   2022. …….   …. 
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III. Beszámoló a VITSPORT Alapítvány támogatásának (…........ eFt) felhasználásáról 

 

 

Az alapítványi támogatásból fedezett versenyrendezési költség 

(ÁVSZ 15.1.a) megnevezése 
Értéke (eFt) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

 

      IV.   Adatszolgáltatás a részvételi díjakról 

 

 

Részvételi díj Ft/fő 
A Megállapodás 3. pontja szerinti versenyzők 

száma (fő) 
Részvételi díj (eFt) 

   

   

   

   

   

   

Összesen   

 

A rendező társaság/sportegyesület által nevezett (saját) versenyzők részvételi díját az igénybe vett 

szolgáltatások alapján kell meghatározni és a táblázatba beállítani, akár ténylegesen jelentkező 

bevétel volt, akár csak számított érték.  

 

 

Kelt.: ……………………………, 2022. év ….……hó ….nap 

 

 

 

 

                                ……………………… 

                      Rendező 
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Kitüntetés szabályzat 
 

 

A kitüntetés elnevezése: „A sportért és az iparági kollégákért” díj 

A kitüntetés célja: A villamosenergia-ipari sporttalálkozók hagyományának ápolása érdekében hosszú időn 

át kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenységet végző személyek elismerése. 

A kitüntetés hordozói:  

1. Tóth Valéria „A tenger titkai” című terrakotta kisplasztikája fehérmárvány talapzaton lásd 1. sz 

mell.) . A talpazaton 2 db rézlapon az alábbi feliratok: 

Előlapon: „A sportért és az iparági kollégákért” díj Alapította: a Villamosenergia-ipar a Sportért 

Alapítvány 

Hátlapon:………… részére az iparági sporttalálkozókért kifejtett munkásságáért a hálás iparági 

kollégáktól 

2. Oklevél (a Melléklet szerint) 

A kitüntetésre javaslatot tehetnek: sportági bizottságok, sportkoordinátorok, a kuratórium tagjai részletes 

indoklással. 

A kitüntetésről dönt: az Alapítvány kuratóriuma. 

Adományozható kitüntetés: évente általában 1, kivételesen indokolt esetben maximum 2 fő részére. 

A kitüntetés átadása: a sportág következő iparági találkozóján, vagy kuratóriumi ülésen 

Jelen szabályzat a 12/2008. sz. határozat módosítása (24/2013 sz. határozat), amely 2014. január 1-től lép 

hatályba. 

MELLÉKLETEK: 

1. A kitüntetés fényképe 

2. A kitüntetéshez járó oklevél 

3. A kitüntettek névsora a kitüntetés éve szerint 
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Tóth Valéria: „A tenger titkai” 
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A VITSPORT Alapítvány 

„ A SPORTÉRT ÉS AZ IPARÁGI KOLLÉGÁKÉRT” díjával kitüntetettek 

 

 

2009: BACSÓ Nándor 

2010: DERVARICS Attila 

2011: KISTELEKI Gusztáv és HAJDÚ András 

2012: TARI Gábor és CS. NAGY István 

2013: CZIBULYA János (posztumusz) és VÁRHELYI Géza 

2014: ALBERT Zoltán 

2015: TÓTH Pál 

2016: KEMENESI Sándor és NOVÁK Lajos 

2017: HORVÁTH Tibor 

2018: DONKA Sándor 

2019: BÁRDOS Béla 

2020: NAGY Károly 

2021: ERDEI László (posztumusz) és HAMVAI László 

2022: BRUNCZVIK Géza 
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„A Villamosenergia-ipari ………. Találkozók Örökös Bajnoka” 

kitüntetés keretszabályai 
 

 

 

 

1. A kitüntetés célja: Az iparági sporttalálkozókon valamely sportágban hosszú időn át nyújtott 

kiemelkedően sikeres teljesítmény elismerése. 

 

2. A kitüntetéssel járó díj: Később kiválasztandó emléktárgy, amelyen jól olvashatóan elhelyez-

hető a kitüntetés elnevezése és a kitüntetett személy neve. 

 

3. A kitüntetés átadása:  

A kitüntetés átadására az évenkénti Villamosenergia-ipari Sportértekezleten kerül sor. Ez 

alól kivétel a kitüntetés adományozásának 1. éve, amikor is a már a múltban kiérdemelt ki-

tüntetések átadása már a sportági találkozón megtörténik. 

 

4. A kitüntetésre vonatkozó egyéb szabályok 

 

4.1 A kitüntetés elnyerésének pontos feltételeit sportáganként a Sportági Versenyszabály-

zatban kell meghatározni. Indokolt a kitüntetés elnyeréséhez szükséges eredmények 

mellett az adott sportág iparági találkozóin való minimális részvételi számot is megha-

tározni, amely 10-nél kevesebb nem lehet.  

4.2 Az adott sportág kitüntetettjeinek nevét és a kitüntetés adományozásának évét a Sport-

ági Versenyszabályzatok e célra létrehozott függelékében meg kell örökíteni. 

4.3 A kitüntetés átadását a tárgyévi sporttalálkozón elért eredmények alapján a Sportági Bi-

zottság kezdeményezi a kitüntetettekről szóló melléklet szerint Adatlap VITSPORT 

Alapítványnak való megküldésével. Az Adatlapot a honlap e célra létrehozandó részén 

tartósan meg kell jeleníteni. 

4.4 A kitüntetés csak iparági munkavállalónak és nyugdíjasnak adományozható. Egy sze-

mély egy sportágban csak egyszer nyerheti el a kitüntetést. 

4.5 A kitüntetés csapat jellegű sportágakban (jelenleg: labdarúgás, sárkányhajó) nem ado-

mányozható. 

4.6 Jelen szabályzat szerinti kitüntetések első ízben 2016-ban kerülnek átadásra. 

 

5. Jelen dokumentum elfogadására, módosítására a Villamosenergia-ipari Sportértekezlet és a 

VITSPORT Alapítvány kuratóriuma együttesen jogosult.  

 

6. A jelen szabályzat működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása a Villamosenergia-

ipari Sportbizottság feladata. 

 

Melléklet 

 

Elfogadva: 2015. nov. 27. 
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Melléklet 

 

 

A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Örökös Bajnoka 
 

 

                                               Név: 

 

                                               Társaság: 

 

                                               Sportág: 

 

 Adományozás éve: 

 

 

 

Év-

szám* 

Elért eredmények 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*min. annyi, amennyit a Sportági Versenyszabályzat meghatároz, de legalább 10. 

 

 

     fénykép 
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Hatályát vesztette 2022. 04.08-án 
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„A RÉSZVÉTEL A FONTOS” vándorkupa szabályzata 

 

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány az iparági sporttalálkozók iránt legnagyobb érdeklődést mutató, 

azokat legnagyobb számban látogató társaságok részére 2009-ben vándorkupát alapított.  

A vándorkupa odaítélése során – az összehasonlíthatóság érdekében – a társaságok eredményeit a társaságok 

méretéhez (létszámához) viszonyítottan vesszük figyelembe, az alábbi részletes szabályozás alapján: 

 

1. A vándorkupa elnevezése: „A RÉSZVÉTEL A FONTOS!” – Vándorkupa a villamosenergia-ipari 

sporttalálkozókon – létszámához képest - legtöbb fővel részt vett társaság számára. 

  

2. A vándorkupa odaítélése: évente, a kuratórium által az alábbiak szerint: 
 

 

𝑅𝐴𝑖= 
∑ 𝑅𝑗

𝑖13
𝑗=1

𝐿𝑖
× 100 

𝑎ℎ𝑜𝑙: 

𝑅𝑗
𝑖: az i-edik társaságtól a j-edik sportág találkozóján résztvevők száma. Labdarúgás sportágban a 

döntőbe nem jutó, de a selejtezőben résztvevő csapatokat is résztvevőként figyelembe kell venni; azon 

csapatok esetében, amelyek a selejtezőben és a döntőben is részt vettek, a kettő közül a nagyobb 

résztvevői szám veendő figyelembe. 

𝐿𝑖: az i-edik társaság előző évi átlagos statisztikai létszáma 

𝑅𝐴𝑖: az i-edik társaság részvételi aránya 

A vándorkupát az a társaság nyeri, amelynek részvételi aránya a legmagasabb! 

3. Az értékelés egyéb szabályai: 

• A vándorkupa két kategóriában kerül értékelésre és odaítélésre: nagyvállalati (Li≥1000 fő) és kis- és 
középvállalati (Li<1000 fő) kategóriákban. 

• A résztvevők száma tartalmazza a (részvételi díjat fizető) résztvevők (versenyzők és kísérők) számát. 

• A kuratórium a szokásosnál jelentősen eltérő körülmények (pandémia, vis major) esetén az 
értékelés szabályait ideiglenes jelleggel módosíthatja. 

 

4. A vándorkupa átadása: 
A nyertes társaság által meghatározott helyen és időben, vagy a Sportértekezleten a kuratórium 
képviselője adja át. 
 
 

 
 
Budapest,  2022. április 08. 
 

 

Függelékek: 



   
 
 

VITSPORT SZMSZ 5.sz. függelék 

 
1.  „A részvétel a fontos” vándorkupa győztesei 
2. „A részvétel a fontos” vándorkupa fotói (később kerül feltöltésre) 

1. sz. függelék 
 

"A RÉSZVÉTEL A FONTOS" vándorkupa győztesei 

 

 

ÉV <1000 >1000 

2009* EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2010 MVM Informatika Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2011 MVM Informatika Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2012 MVM Informatika Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2013 MVM Informatika Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2014 Budapesti Erőmű Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2015 MVM Kontó Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2016 Budapesti Erőmű Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2017 NÜSZ Zrt. NKM Társaságcsoport 

2018 Budapesti Erőmű Zrt. NKM Társaságcsoport 

2019 Budapesti Erőmű Zrt. NKM Társaságcsoport 

2020 - - 

2021 Budapesti Erőmű Zrt. MVM Elektromos SE 4 társasága 

2022   

2023   

 

*Még nem volt létszám szerinti két külön kategória 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

VITSPORT SZMSZ 6.sz. függelék 

 

„NEM CSAK A RÉSZVÉTEL FONTOS!” vándorkupa szabályzata 

 

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány az iparági sporttalálkozókon összességében legeredményesebben 

szereplő társaságok részére 2009-ben vándorkupát alapított.  

A vándorkupa odaítélése során – az összehasonlíthatóság érdekében – a társaságok eredményeit a társaságok 

méretéhez (létszámához) viszonyítottan vesszük figyelembe, az alábbi részletes szabályozás alapján: 

 

1. A vándorkupa elnevezése: „NEM CSAK A RÉSZVÉTEL FONTOS!” – Vándorkupa a villamosenergia-ipari 

sporttalálkozókon – létszámához képest – legjobb eredményt elért társaság számára. 

  

2. A vándorkupa odaítélése: évente, a kuratórium által az alábbiak szerint: 
 

𝐸𝑖=
∑ 𝑅𝑗×𝐻𝑗

𝑖13
𝑗=1

∑ 𝑅𝑗
13
𝑗=1

× 1000 

 
𝑎ℎ𝑜𝑙: 

𝑅𝑗:a j-edik sportág találkozóján  résztvevők száma összesen 

𝐻𝑗
𝑖: az i-edik társaságnak a j-edik sportág találkozóján a Legeredményesebb Társaság versenyben elért 

helyezési száma alapján megállapított pontérték. (Sportáganként, kategóriánként csak az 1-6. 

helyezettet vesszük figyelembe: 1. helyezett 6 pont…., 6. helyezett 1 pont.)  

𝐸𝑖: az i-edik társaság eredményességi mutatója 

A vándorkupát az a társaság nyeri, amelynek eredményességi mutatója a legnagyobb. 

 

3. Az értékelés egyéb szabályai: 

• A vándorkupa két kategóriában kerül értékelésre és odaítélésre: nagyvállalati (Li≥1000 fő) és kis- és 
középvállalati (Li<1000 fő) kategóriákban. 

• Résztvevők számaként a (részvételi díjat fizető) résztvevők (versenyzők és kísérők) számát kell 
figyelembe venni. 

• Ha egy sportágban egy adott kategóriában 6-nál kevesebb a társaságok száma, akkor a helyezési 
szám alapján járó pontérték annyival csökkentendő, amennyivel az értékelhető társaságok száma 
6-nál kevesebb. 

• A Labdarúgás sportágban a társaságok helyezés után járó pontértékét a csapatai által a döntőben 
és a selejtezőben elért helyezés után járó pontértékek összegzésével kell megállapítani úgy, hogy a 
döntőbe nem jutott csapatokat a döntőbe jutottak után kell sorolni, a selejtező csoportokban 
azonos helyezést elérteket holtversenyesnek tekintve.  

• A kuratórium a szokásostól lényegesen eltérő körülmények (pandémia, vis major) esetén az 
értékelés szabályait ideiglenes jelleggel módosíthatja. 

 

4. A vándorkupa átadása:  



   
 
 

VITSPORT SZMSZ 6.sz. függelék 

 
A nyertes társaság által meghatározott helyen és időben, vagy Sportértekezleten a kuratórium 
képviselője adja át. 

 
 

 
Budapest, 2022. április 8.  
 

Függelékek: 

1. „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupa győztesei 
2. „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupa fotói (később kerül feltöltésre) 

  



   
 
 

VITSPORT SZMSZ 6.sz. függelék 

 
 

1. sz. függelék 
 

"NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS" vándorkupa győztesei 

 

 

ÉV <1000 >1000 

2009* Paksi Atomerőmű Zrt. 

2010 MVM 4 társaság (Gter, Zrt., Trade, Partner) EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2011 MAVIR Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2012 MAVIR Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2013 Budapesti Erőmű Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2014 Budapesti Erőmű Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2015 MAVIR Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2016 Budapesti Erőmű Zrt. EDF DÉMÁSZ Tcs. 

2017 Bakonyi Erőmű Zrt. NKM Tcs. 

2018 MAVIR Zrt. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

2019 MAVIR Zrt. NKM Társaságcsoport 

2020 - - 

2021 MVM SE 5 társasága MVM Elektromos SE 4 társasága 

2022   

2023   

 

*Még nem volt létszám szerinti két külön kategória 

 

 

 

 

 

 


