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JEGYZŐKÖNYV 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriumi üléséről 

 

Időpont: 2022. január 14. 09.00 óra 

Lebonyolítás módja:  Microsoft Teams értekezlet  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Meghívottként jelen van: 

                          Márton Sándor (MVM Elektromos SE),  

Kuna-Várhelyi Réka, jegyzőkönyv-vezető 

 

Az ülés kezdetén dr. Czirbus Tamás, a kuratórium elnöke (továbbiakban: CT) üdvözölte a 

megjelenteket és megállapította, hogy a kuratórium 11 fős létszámából 10 fő jelen van, tehát 

határozatképes. Felkérte Kuna-Várhelyi Rékát a jegyzőkönyv vezetésére. Javasolta, hogy a 

kuratórium a meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg. A kuratóriumi tagok ezzel 

egyetértettek, s a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadták: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről. Az Alapítvány 2021. évi mérlege, 
eredmény kimutatása, közhasznúsági melléklete, a 2021. évi költségvetés teljesítése. 
(5 file) 

2. Az Alapítvány 2022. évi költségvetése. A 2022. évi iparági találkozók normatív 
támogatása. (1 file + 2 közös az 1-hez soroltakkal) 

3. A Sportért és az iparági kollégákért díj 2022. évi kitüntetettje  
4. Az írásbeli szavazás tapasztalatai (1 file)  
5. Az SZMSZ 5. és 6. sz függelékének módosítása (3 file) 
6. Egyebek  

 

1. Beszámoló az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről. Az Alapítvány 2021. évi mérlege, 
eredmény kimutatása, közhasznúsági melléklete, a 2021. évi költségvetés teljesítése. 

CT átadta Várhelyi Géza (VG) ügyvezetőnek a szót, aki szóbeli kiegészítést fűzött az előzetesen 

kiküldött írásos anyagokhoz: 2 héttel az évkezdet után sikerült elkészítenünk a tavalyi év 

beszámolóját. Az alapítvány tevékenységét sikerrel rendeltük alá a járványhelyzet évközi 

változásainak, a főbb bevételi és felhasználási céljaink megvalósultak, a sporttalálkozók 

pénzügyi, szervezési és kommunikációs támogatása a megszokott színvonalon valósult meg. 

Az alapítvány a tervezett 4.2 Mft veszteség helyett 562 eFt nyereséget ért el, ami a sajnos az 

elmaradt két találkozóra tervezett támogatás 2022-re való áthúzódásának a következménye. 
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VG részletezte az alapok szerinti táblázat sorait: a támogatási alapban 18 millió forint gyűlt 

össze, mellyel teljesíthető fő célunk, hogy rendezés esetén előlegek fizetésére legyünk 

képesek. Van mozgásterünk, és lehetővé vált a rendezési támogatás emelése is.  A rendezési 

alap is növekedett kicsit. A kajak-kenu alapban is gyűlik a megtakarítás, közel 4 millió forintot 

tartalmaz jelenleg, amely 10-12 év alatt gyűlt össze. Az első alkalom, hogy felújítottuk a kajak-

kenu parkot, közel 30 év után történt. A működési alapban is jókora összeg gyűlt össze, amely 

biztonságot ad a jövőre nézve.  

VG a tevékenységek szerinti táblázattal folytatta: a tervek szerint alakultak a kiadások, a 

honlapra kevesebbet költöttünk, mint terveztük. Az előző könyvelőnk utólag számlázott, így 2 

év könyvelési költségei szerepelnek a kiadások között. Az iparági cégek támogatásai 

beérkeztek egy kivételtől eltekintve: sajnos a Bakonyi Erőmű nem fizetett. Jó lenne a Veoliát 

meggyőzni, ezért meg fogjuk őket keresni dr. Szilágyi Józseffel. 

Márton Sándor (MS) és VG a kajak-kenu normatíva emelésének szükségességéről folytattak 

párbeszédet. MS bizakodóan tekint a jövőbe, szerinte nem szükséges még az emelés, a 

pandémiás helyzet lezárultát követően emelkedni fog a résztvevői létszám, s ez által 

gyarapszik majd a kajak-kenu alap is. 

VG a következőket emelte még ki az elmúlt évből: 

- 2021-ben a VITSPORT Alapítvány rendezte meg a 70. VOTT-ot, a visszajelzések szerint 
sikeresen: a VOTT a 3 legsikeresebb találkozó közé került, amiben oroszlánrésze van a Jakab 
házaspár hatalmas és ötletes szervező munkájának, de dicséret illeti a kuratóriumot is bátor 
döntésért, hogy – a sportági bizottság egyes tagjainak kétségei ellenére – fel merte vállalni 
a szokatlan szeptemberi időpontot. 

- A Pannónia Nyugdíjpénztár személyében új támogatója jelentkezett az alapítványnak, 
reméljük hosszabb távú lesz a kapcsolatunk! Örvendetes az SZJA 1%-ából befolyt támogatás 
növekedése is: ezúton kérjük, hogy aki teheti ezzel is segítse az iparági találkozók 
fennmaradását. 

- A vitsport.hu honlapon 2020-ban végrehajtott, a GDPR követelményeihez igazodást 
szolgáló fejlesztések járulékos eredményeként több mint duplájára növekedett a 
regisztráltak száma, így az iparági találkozók iránt érdeklődőkkel a kapcsolattartásunk 
hatékonyabbá, gyorsabbá vált. A Facebook oldalunk látogatottsága, illetve kedveltsége is 
növekedett köszönhetően a rendszeresebben megjelenő, érdekesebb tartalmaknak. 

 

Több hozzászólás nem lévén a kuratórium az alábbi határozatot hozta: 

01/2022. sz. határozat (egyhangú): 

A kuratórium az alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót és annak 

szóbeli kiegészítését, valamint a 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, 

az alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az írásbeli 

előterjesztéssel egyezően – 34 633 eFt mérlegfőösszeggel, továbbá a 33 428 eFt összes 

bevételből és 32 856 eFt összes ráfordításból adódó 572 eFt nyereséggel – jóváhagyja.  
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2. Az Alapítvány 2022. évi költségvetése. A 2022. évi iparági találkozók normatív 
támogatása. 

 
VG kiemelte, hogy 1122 ft/fő lesz idén a normatíva az MNB inflációs előrejelzése alapján. 

Tájékoztatta a kuratóriumot, hogy lekérte a KSH-tól a főtevékenységként 35.1-es TEÁOR 

számmal rendelkező társaságok listáját, és meglepődve tapasztalta, hogy az 3025 céget 

tartalmaz. Nagyrészük 0-2 főt foglalkoztat, de vannak olyan nagyobbak, akik nem kerültek 

eddig a látókörünkbe. Fel fogjuk venni ezen cégekkel a kapcsolatot.   

A 2022. évi költségvetést azzal a feltételezéssel állítottuk össze, hogy a járványhelyzet 

enyhülésével újra teljes programot tudunk lebonyolítani (minden találkozó megtartásra 

kerül), s ebben az évben nem lesz szükség az alapítvány szerepvállalására a találkozók 

megrendezése során. A költségvetés leginkább kiemelésre érdemes eleme, hogy 6000 Ft-ról 

7000 Ft-ra emelkedik a nevezési díjakhoz nyújtott alapítványi támogatás, amire az alapítvány 

kedvező anyagi helyzete nyújt lehetőséget. 

CT, AZ, VG és Bárdos Béla (BBé) osztotta meg gondolatait, mellyel a teljes kuratórium 

egyetértett: a jövő évi Sí Találkozó nevezési díj hozzájárulásánál veszik majd figyelembe azt az 

1000 forintot, mellyel az idei támogatás kevesebb. 

Ezt követően a kuratórium a következő határozatot hozta: 

02/2022. sz. határozat (egyhangú): 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a VITSPORT Alapítvány 2021. évi költségvetését az 

írásos előterjesztéssel egyezően, 23230 eFt összes bevételi, 24880 eFt összes ráfordítási 

előirányzattal és -1650 eFt tervezett eredménnyel (veszteséggel) elfogadta. 

 03/2022. sz. határozat (egyhangú): 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy 2023-ban a Sí Találkozó esetében a 

2021-ben fel nem használt 1000 forinttal megnöveli a nevezési díj hozzájárulást. 

 

3. A Sportért és az iparági kollégákért díj 2022. évi kitüntetettje  
 

CT tájékoztatta a kuratóriumot, hogy két személyre érkezett javaslat.  

Ezt követően a kuratórium a beérkezett javaslatokat megtárgyalta, s az alábbi határozatot 

hozta: 

04/2020. sz. határozat (9 igen, 1 tartózkodás): 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a Sportért és az Iparági Kollégákért kitüntetést 2022. 

évben Brunczvik Gézának ítéli oda. 
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4. Az írásbeli szavazás tapasztalatai 
 

VG számolt be tapasztalatokról: nem a legszerencsésebb időszakban volt a szavazás, kétszer 

is meg kellett a határidőt hosszabbítani. A négy határozati javaslatból hármat elfogadtunk. Az 

Alapító Okiratunk szerint már 1 ellenvélemény esetén sem lehet elfogadni a javaslatot. 

Szükséges tehát a szavazás szabályait rögzíteni, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mi a 

következménye a nemleges szavazatnak. Bányai Balázs az egyik nemleges szavazatát utólag 

módosította, mert ő sem gondolta, hogy emiatt nem kerül elfogadásra a határozat. Azt is 

nehéz kezelni, ha igennel szavaz valaki, de megjegyzést fűz hozzá, mert ilyen is történt a „Mi 

vagyunk a legjobbak” szabályzatának módosítása kapcsán. 

A vándorkupák témájához többen kívántak hozzászólni, de VG felvetésére egyetértettek 

abban, hogy ez a téma a következő napirendi ponthoz tartozik. E napirendi pont lezárására a 

kuratórium az alábbi határozatot hozta. 

05/2022. sz. határozat (egyhangú): 

A kuratórium egyetért az írásbeli szavazásból leszűrt, az előterjesztés szerinti 

tapasztalatokkal, s azok jövőbeli figyelembevételét szükségesnek tartja. 

 

 

5. Az SZMSZ 5. és 6. sz függelékének módosítása 
 

CT bevezetésképp elmondta, hogy 3 írásos anyagot készített VG e napirendi ponthoz. 

Beszélnünk kell egyrészt a korábban írásbeli szavazásra kiküldött és el nem fogadott 

szabályzatmódosítási javaslatról, másrészt Bányai Balázs felvetésről, miszerint egyáltalán van-

e szükség a vándorkupákra. 

Horváth Tibor (HT) javasolta, hogy válasszuk külön a két dolgot, először a módosítási 

javaslatról kellene szavazni, majd határozni a felülvizsgálatról.  

Ezt követően a kuratórium részletekbe menően tárgyalt az alapítványi vándorkupák jövőjéről. 

A témához sokan hozzászóltak: CT, HT, AZ, VG, Bányai Balázs (BBa), Nemesházi László, MS.  

Többen megfogalmazták, hogy a jelenlegi szabályozás alatt születnek időnként olyan 

eredmények, melyeket néhányan nem tartanak igazságosnak, emiatt a vándorkupák értéke 

devalválódott.  

Dr. Szilágyi József véleménye szerint az elismerés fontos, csak jó szabályozás kell, mert egy 

rossz elismerés kontraproduktív is lehet.  

BBa beszélt arról, miért szavazott nemmel az írásbeli szavazáskor: nem tudta, hogy már egy 

nemleges szavazat esetén sem lehet elfogadni a határozatot. Sok időt és energiát igényel, hogy 

folyamatosan javítgatjuk a vándorkupák szabályzatát. Ugyanakkor nem látja, hogy ezt 
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megbecsülik, megvan-e még a tekintélye a kupáknak. Ezért szavazott először nemmel. 

Mindenképpen első körben a vándorkupák létjogosultságának kérdését javasolja vizsgálatra.  

MS reflektált a BBa által mondottakra: át kell gondolni, szüksége van-e kupákra. A Démász 

nagyon sok kupát nyert meg, ezek ki is vannak állítva, büszkék rájuk, és mindenki értékeli is 

őket. 

Krausz Attila (KA) szerint pontosításra szorul a szövegezés: mit jelent a „lényegestől eltérő 

körülmény”, pandémia, vis major? 

A kuratórium a pontosítás szükségességével egyetértett.  

CT összefoglalta az elhangzottakat: HT javasolta, hogy fogadjuk el most a 

szabályzatmódosításokat a KA által javasolt pontosítással, továbbá kérjük fel a 

Sportbizottságot és az ügyvezetőt, hogy vizsgálják meg a vándorkupák működtetésének eddigi 

tapasztalatait, illetve indokoltságát, majd tegyenek javaslatot azok jövőjére vonatkozóan a 

következő kuratóriumi ülésig.  

AZ javasolta, hogy másokat is vonjanak be a véleményezésbe, a kuratórium is delegálhatna 

személyeket a vizsgáló bizottságba. BBa és MS jelentkezett, hogy részt kíván venni a 

munkában.  

További észrevétel nem lévén a kuratórium a következő határozatokat hozta: 

6/2022. sz. határozat (8 igen, 2 nem): 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma az SZMSZ 5. és 6. sz. függelékét képező „A részvétel a 

fontos” és a „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupák szabályzatainak módosítását az 

írásbeli előterjesztés szerint a kuratóriumi ülésen elhangzott pontosítás figyelembevételével 

jóváhagyja. 

7/2022. sz. határozat (egyhangú): 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma felkéri a Sportbizottságot és az ügyvezetőt, hogy 

vizsgálják meg az alapítványi vándorkupák (Részvétel a fontos, Nem csak a részvétel a 

fontos, továbbá a sportágankénti „Mi vagyunk a legjobbak” vándorkupák) létjogosultságát, 

működtetésének eddig tapasztalatait, és a következő kuratóriumi ülésig tegyenek 

javaslatot azok jövőjére vonatkozóan.  

 

6. Egyebek 
 
AZ és BBé az E.ON által bevezetett új protokollt beszélte át, mely megnehezíti a Sí Találkozóra 

nevezett E.ON-os kollégák elhelyezését (1fő/szoba).  

További témajavaslat nem merült fel, ezért a kuratóriumi ülést CT elnök bezárta. 
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Mellékletek: 

1. Meghívó 

2. Jelenléti ív 

3.1 Összefoglaló az alapítvány 2021. évi működéséről 

3.2 Beszámoló a FB oldal és a honlap működéséről 2021. 

3.3 Az Alapítvány 2021. évi mérlege, eredménykimutatása, közhasznúsági melléklete 

3.4 2021. évi költségvetés teljesítése. 2022 évi terv (alapok szerint). 

3.5 2021. évi költségvetés teljesítése és 2022. évi terv 

4. Kiegészítés a 2022. évi költségvetéshez (+ 3.3 és 3.4 sz. mell.) 

5. Az írásbeli szavazás tapasztalatai 

6.1 SZMSZ 5. sz. függelék: A részvétel a fontos vándorkupa szabályzata 

6.2 SZMSZ 6. sz. függelék: Nem csak a részvétel a fontos vándorkupa szabályzata  

6.3 Írásbeli kiegészítés az összsportági vándorkupák szabályzatainak módosításához 

 

 

 

Budapest, 2022. január 14. 

 

 

Összeállította:       Jóváhagyta: 

Kuna-Várhelyi Réka sk.     dr. Czirbus Tamás sk.  
jegyzőkönyv-vezető      a kuratórium elnöke 
 

 

 

 



Kedves Kuratóriumi Tagok! 
 
 

A VITSPORT Alapítvány a következő kuratóriumi ülését  
 
                     2022.  január 14-én, pénteken 9.00-10.30 óra között 
 
tartja, online módon, Microsoft Teams (MT) értekezlet keretében. Az MT 
meghívót külön küldjük meg. 
 
A kuratóriumi ülés napirendi pontjai: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről. Az Alapítvány 2021. 
évi mérlege, eredmény kimutatása, közhasznúsági melléklete, a 2021. évi 
költségvetés teljesítése. (5 file) 

2. Az Alapítvány 2022. évi költségvetése. A 2022. évi iparági találkozók 
normatív támogatása. (1 file + 2 közös az 1-hez soroltakkal) 

3. A Sportért és az iparági kollégákért díj 2022. évi kitüntetettje  
4. Az írásbeli szavazás tapasztalatai (1 file)  
5. Az SZMSZ 5. és 6. sz függelékének módosítása (3 file) 
6. Egyebek  

 
 
 
Üdvözlettel: 
dr. Czirbus Tamás, a kuratórium elnöke 
 
 
 



 

 

 

 

JELENLÉTI ÍV 
 

A 2022. január 14-i online kuratóriumi ülésről 
 
 
 
 

 Név: Jelen van: 

elnök Dr. Czirbus Tamás igen 

alelnök Albert Zoltán igen 

alelnök Horváth Tibor igen 

alelnök Dr. Szilágyi József igen 

tag Bányai Balázs igen 

tag Bárdos Béla igen 

tag Krausz Attila igen 

tag Nemesházi László igen 

tag Tomócsik-Solymos Gabriella igen 

tag Dr. Szentkereszty Ákos   

tag Várhelyi Géza igen 

 
Meghívottként jelen van: 
 

Alapítványi titkár Kuna-Várhelyi Réka igen 

MVM Elektromos SE Márton Sándor igen 

 



 VITSPORT Alapítvány 

 

                                                                       ÖSSZEFOGLALÓ  

                                      a VITSPORT Alapítvány 2021. évi működéséről 

 

1. Az iparági sporttalálkozók 2021. évi megrendezésének elősegítése, támogatás 

Sajnos, a 2021. év jelentős része, kb. fele is a covid árnyékában telt el. A 3. hullám 

még áthúzódott az idei 1. negyedévre is, majd fokozatos, szűk fél éves „fellélegzési” 

időszak után októberben nem várt erővel beindult a 4. hullám. 

A 3. hullám lecsengését követően a Sportbizottság a Rendezők segítségével és tavalyi 

előkészületeire alapozva haladéktalanul összeállította az idei Versenynaptárt, amely 

érthető okokból jóval zsúfoltabb lett a megszokottól és több sportág esetében a 

megszokott tavaszi időpont helyett egy őszivel kellett megbarátkozni. 

Különösen a VOTT esetében merültek fel aggályok a szeptemberi időpontot illetően , 

de végülis a kuratórium utóbb helyesnek bizonyult döntést hozott, s a rendezők azt is 

bebizonyították, hogy időben végrehajtott, körültekintő és „étvágygerjesztő” 

kommunikációval igenis hatékonyan lehet segíteni az érdeklődés felkeltését, a 

részvétel alakulását! 

A részben szokatlan időpontok és a vírustól való természetes félelem nyilván hatott a 

találkozók látogatottságára. Erre számítva, a honlap, a Facebook és a Forró Drót adta 

lehetőségeket kihasználva intenzívebb kommunikációval igyekeztünk e negatív hatást 

mérsékelni, ellensúlyozni. Segített ebben az a kuratóriumi döntés is, hogy a nevezési 

díjak idei alapítványi támogatása több, mint duplája volt a korábbiaknak, az idén 

felhasználva a tavalyi találkozók elmaradása miatt megmaradt keretet. 

Törekvésünk sikerének is tekinthetjük, hogy – bár a sí és sakk találkozókat nem 

sikerült megrendeznünk, de – a (többi) 11 sportág sikeresen lezajlott találkozóján 

összességében közel annyian (1957 fő) vettek részt, mint a még covid-mentes 2019. 

évin (1924 fő)! 

 

2. Az alapítvány egyéb tevékenységei, szervezeti élete 

              Kiemelésre érdemes események: 

• A honlapon ebben az évben csak kisebb fejlesztések, aktualizálások történtek, de a 

hírlevelek és a FB oldal útján igyekeztünk gyorsan tájékoztatni az iparági találkozók iránt 

érdeklődők táborát. Ezt a korábbinál hatékonyabban tudtuk megtenni, mivel a GDPR 

követelményeinek való megfelelés érdekében jelentősen kibővült a regisztráltak köre. 

(Adatok: függelékben) Előbbre tudtunk lépni a Tárgyévi Sporttalálkozók tartalmának 

színvonala, teljessége terén is. 



• Az idei év első találkozójára elkészítettük a 2021. évi Tájékoztató Füzetet (amely már 8. a 

sorban), amit a tavaly elmaradt találkozók miatt ki nem osztott 2020. évi füzettel együtt a 

résztvevők megkaptak. 

• A 2020. évi könyvelő váltásunk nem volt szerencsés: idén új könyvelővel kötöttünk 

megállapodást, s az eddigi együttműködésünk kifejezetten bíztató (ennek köszönhető, 

hogy január közepén meg tudjuk tartani az évzáró kuratóriumi ülést). 

• A Cégbíróság jóváhagyta a kuratórium elnöki tisztségében tavaly bekövetkezett személyi 

változást. Az év során az új felállás (elnök-ügyvezető-titkár) résztvevőinek 

együttműködése gördülékeny, problémamentes volt. 

• Az alapítvány legnagyobb vállalkozása a 70. VOTT megrendezése volt, amelynek 

főszervezője a Jakab házaspár, az alapítvány részéről a pénzügyi felelőse és lebonyolítója 

pedig az ügyvezető volt. A 70. VOTT kitűnően sikerült, az értékelés során a 3 legjobb közé 

került. 

 

 

3. Az alapítvány pénzügyi helyzetének alakulása 

 

• Az iparági találkozókon résztvevő cégek éves megállapodást igénylő részével a 

támogatási megállapodásokat megkötöttük, s valamennyi cég (egy kivételével) 

teljesítette az ÁVSZ szerinti támogatási kötelezettségét: ezzel az alapítvány 2021. évi 

költségvetése, ill. programja teljesítésének pénzügyi alapja megteremtődött. Az egyetlen 

kivétel a Veólia által tulajdonolt Bakonyi Erőmű, amely, sajnos, kivonulni látszik az iparági 

találkozókról. Ettől eltekintve a résztvevő társaságok köre nem változott. 

• Örvendetes fejleményként új külső támogatót kaptunk a Pannónia Nyugdíjpénztár 

személyében, akivel remélhetőleg hosszabb távú együttműködésre számíthatunk. 

• A 70. VOTT megrendezése pénzügyileg kis pozitívummal (388 eFt) zárult, a 

Sátoraljaújhelyi Önkormányzat 400 eFt-os támogatásának  köszönhető. 

• Bár összegszerűen nem jelentős, mégis megemlítendő, hogy az SZJA 1%-ából származó 

bevételünk kedvezőbben alakult, mint az elmúlt néhány évben. 

• A találkozók (nevezési díjak) támogatását a tervezett 11000 Ft/fő értéken 

megvalósítottuk, A  terv ezen sorának  számszerűen 8297 eFt alul teljesítése azonban 

ténylegesen jóval kisebb, mert ebből 4015 eFt a VOTT támogatását jelenti, s csak a 

fennmaradó 4282 eFt tekinthető az elmaradt találkozók következményének. 

• A bankktg. jelentős  növekedése a banki díjak emelkedése mellett a VOTT rendezése 

miatt megnövekedett banki forgalmunk következménye. 

• A költségvetés további sorai a tervezetthez közelállóan alakultak.  

• Az előzőek összhatásaként a tervezett -4197 eFt veszteség helyett 562 eFt  eredményt 

sikerült elérni, aminek következtében az Alapítvány vagyona 2021. év végére  34145 eFt-

ra emelkedett. 

Függelék: Beszámoló a VITSPORT  Alapítvány Facebook oldalának és honlapjának 2021. évi   

működéséről 

 

Budapest, 2022. január 6. 

 



Beszámoló a VITSPORT Alapítvány Facebook oldalának és honlapjának 2021. évi 
működéséről 

Az Alapítvány 2013. március 27-én csatlakozott a Facebookhoz. A csatlakozás évét 181 kedvelővel 
zártuk. 2015. végén 298 kedvelője volt az oldalnak, ez a szám 2016. végére elérte a 358-at. 2017. 
november elején 423 kedvelőnél jártunk. 2018-ból nincs adatunk, míg 2019-ben 490-ig kedvelőig 
jutottunk. 2020-ban nem készült kimutatás. A jelenlegi állapot: 565 kedvelő. 

Az alábbi elemzéseket a FB maga készíti az alapítvány oldaláról.  

Az első ábrán látható május 13-i csúcs a 2021. évi Versenynaptár tervezet megjelenéséhez köthető. 

 

 

A következő elemzés a bejegyzésekre érkezett reakciókat mutatja. A legtöbb lájkot a városismereti 

verseny (VOTT) kötelező irodalmának megjelenése érte el. 

Facebook oldalunk követőinek száma egyenletesen gyarapszik évről-évre. A látogatók aktivitása 

természetesen az oldal bejegyzéseinek megjelenésével van összhangban, így a sportév kezdetével, az 



első versenykiírás megjelenésekor indul be, az „elérési csúcsok” pedig a találkozókhoz kapcsolódó 

fényképek publikálásakor tapasztalhatóak. Facebook közösségünk gyarapítása, a látogatók 

aktivitásának növelése és ezáltal az iparági sportmozgalom közösségi kohéziójának online térben is 

történő erősítése tovább fokozható minőségi tartalmak létrehozásával, amit az oldal adminja 

folyamatos feladatának tekint 

Az oldal látogatói aktivitásának növelése történhet az egyes találkozókhoz készült online esemény 

oldalának – minél érdekesebb – tartalmakkal való feltöltésével is. Jó példa erre az idei VOTT FB 

eseménye, amelyen az admin jogosultságot kérő és kapó admin (Jakab Éva) a találkozó előtt 2 

hónappal elkezdte a tartalmak gyártását, illetve meghívta ismerőseit az eseményhez való 

csatlakozásra. Éva lelkes és kitartó aktivitásának köszönthetően így az idei VOTT FB eseménye eddig 

általunk még nem tapasztalt elérési számokat produkált.  

 

Az Alapítvány új honlapja 2017. májusában indult. Jelentős változás történt a 2020-21-ben, melyet a 

GDPR szabályok indokoltak: a regisztráció nélkül a honlapra látogatók csak a honlap egy szűk, 

személyes adatokat nem tartalmazó részéhez férhetnek hozzá, míg a regisztráció kiegészült az 

Adatkezelési Tájékoztató és az Adatvédelmi Nyilatkozat kötelező elfogadásával (megtalálhatóak a 

honlapon). Megvalósult továbbá a honlap azon fejlesztése, hogy a PDF formátumban feltöltött 

anyagok közvetlenül, letöltés nélkül is megtekinthetőek lettek. 

A honlap hírlevelére való feliratkozások alakulását mutatja a következő grafikon. 

 

 

 

 

 

 

Ugyan a két vizsgált időszak nem azonos hosszúságú, mégis megállapítható, hogy ugrásszerűen nőtt 

az elmúlt időszakban a hírlevélre való feliratkozások száma, valószínűsíthetően azért, mert 

regisztráció nélkül a legfontosabb tartalmak nem érhetők el (a hírlevélre való feliratkozás pedig a 

regisztrációkor történik). 

 

A honlapra regisztráltak bruttó száma (beleszámítva az egy főhöz tartozó több regisztrációt, nem 

aktivált regisztrációt is) az elmúlt két évben jelentősen gyarapodott, a decemberi állapot: 1067 fő. 

Ebből 500 fő 2021. május 31-én vagy azt követően regisztrált! 

0 100 200 300 400 500 600 700

Feliratkozások száma

Leiratkozások száma

 Változás

Jelenleg is aktív feliratkozások száma

Fel- és leiratkozások

2017.06.01-2019.11.02. 2019.11.03-2021.11.28.



 

 

A fentebb felsorolt fejlesztések következtében honlapunk jelenlegi működési elve már sokkal 

észszerűbb, most nyert igazán értelmet a regisztráció, hiszen szinte az összes dokumentum, galéria 

elérése regisztrációhoz kötött (az esetleges szenzitív tartalmak miatt). A regisztráció vonzata, hogy 

több embert érünk el a hírlevelekkel is, így a honlap tájékoztatási funkciója is javult ezzel a fejlesztéssel. 

Sokkal felhasználóbarátabb megoldás, hogy a dokumentumok zöme már letöltés nélkül 

megtekinthető. Elenyésző azon felhasználók száma, akik eddig segítségre szorultak a regisztráció vagy 

az oldal használta kapcsán. A 2021-es évben minden dokumentum a rendelkezésre állástól függően, 

időben felkerült a honlapra és elérhetővé vált a felhasználók számára.  

 

Budapest, 2022. január 5. 

 

Kuna-Várhelyi Réka,  

titkár, alapítványi honlapfelelős 
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

06 Szegedi Törvényszék

Kelemen Tamás

Villamosenergia-ipar A Sportért Alapítvány

0 6 0 1 0 0 0 1 2 6 1 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

06 Szegedi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Villamosenergia-ipar A Sportért Alapítvány

1 0 3 7 Budapest

Kunigunda útja

47/A-47/B

    

0 6 0 1 0 0 0 1 2 6 1

0 6 0 0 P k 6 0 0 9 4  2 0 0 5

1 8 4 7 5 5 3 7 1 4 1

Dr. Czirbus Tamás

Budapest 2 0 2 2 0 1 0 7
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Villamosenergia-ipar A Sportért Alapítvány

143 53

143 53

33 688 34 561

1 418

33 687 34 143

50 19

33 881 34 633

33 573 34 145

1 000 1 000

19 952 32 573

12 621 572

0 0

308 480

308 480

8

33 881 34 633
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Villamosenergia-ipar A Sportért Alapítvány

10 815 10 815

21 542 22 599 21 542 22 599

21 527 22 501 21 527 22 501

21 494 22 101 21 494 22 101

14 14

21 542 33 428 21 542 33 428

21 542 33 428 21 542 33 428

1 386 15 139 1 386 15 139

2 077 4 856 2 077 4 856

795 2 150 795 2 150

88 90 88 90

5 370 12 771 5 370 12 771

0 0

8 921 32 856 8 921 32 856

8 921 32 856 8 921 32 856

12 621 572 12 621 572

0 0 0 0

12 621 572 12 621 572
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Villamosenergia-ipar A Sportért Alapítvány

400 400

34 75 34 75

22 101 22 101
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Villamosenergia-ipar A Sportért Alapítvány

1 0 3 7 Budapest

Kunigunda útja

47/A-47/B

    

0 6 0 0 P k 6 0 0 9 4  2 0 0 5

0 6 0 1 0 0 0 1 2 6 1

1 8 4 7 5 5 3 7 1 4 1

Dr. Czirbus Tamás

szabadidő-sport támogatása

2004. évi I. tv. a sportról

villamosenergia-ipari dolgozók, sportot kedvelők

1957
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Villamosenergia-ipar A Sportért Alapítvány

Sportrendezvények támogatása 5 370 12 770

Sprottalálkozó rendezése 384 14 508

5 754 27 278

5 754 27 278

ügyvezetői feladatok ellátása 795 2 150

795 2 150

Kitöltő verzió:3.9.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2022.01.07 11.04.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Villamosenergia-ipar A Sportért Alapítvány

21 542 33 428

34 75

21 508 33 353

8 921 32 856

2 077 4 856

8 921 32 856

12 621 572

22 22

Kitöltő verzió:3.9.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2022.01.07 11.04.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Villamosenergia-ipar A Sportért Alapítvány

Kitöltő verzió:3.9.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2022.01.07 11.04.14



Megnevezés 2021. terv 2021. tény 2022. terv

1.      Támogatási alap

1.1  Nyitó állomány 19179 19179 18060

1.2  Bevételek (normatív tám. 2020-ig 75%-a, 2021-től 85%-a) 18424 18211 19104

1.3  Kiadások (lásd: Megjegyzés) 23720 19330 21445

1.4 Eredmény -5296 -1119 -2341

1.5  Záró állomány 13883 18060 15719

2.      Rendezési alap

2.1  Nyitó állomány 68 68 840

2.2  Bevételek (ip.rendezés.bevételei) 15750 11265 0

2.3  Kiadások (ip.rendezés össz. költsége-alapítv.tám.) 15366 10493 0

2.4  Eredmény 384 772 0

2.5  Záró állomány 452 840 840

3.      Kajak-kenu alap

3.1 Nyitó állomány 3601 3601 3790

3.2 Bevételek (2300 Ft/fő) 250 189 200

3.3 Kiadások (hajóvásárlás, hajótárolás ktg-e) 0 0 0

3.4 Eredmény 250 189 200

3.5 Záró állomány 3851 3790 3990

4.      Működési alap

4.1 Nyitó állomány 10725 10725 11455

4.2 Bevételek (1.2, 2.2, 3.2 nélkül többi bevétel) 3604 3763 3926

4.3 Kiadások (1.3, 2.3, 3.3 nélkül többi kiadás) 3139 3033 3435

4.4 Eredmény 465 730 491

4.5 Záró állomány 11374 11455 11946

5.       Alapítvány összesen

5.1 Nyitó állomány 33573 33573 34145

5.2 Bevételek összesen 38028 33428 23230

5.3 Kiadások összesen 42225 32856 24880

5.4 Eredmény -4197 572 -1650

5.5 Záró állomány 29376 34145 32495

Megjegyzés: Tám. alap kiadásai: nev. díjak támogatása+ honlap és TF(2020-tól) költsége+szem.jell.ktgek 50%-a

      2021. évi költségvetés teljesítése, 2022. évi költségvetés 

(alapok szerinti bontással)
adatok eFt-ban



2020. tény    2021. terv januárdecemb.2021. tény 2022. terv

NYITÓ ÁLL. (saját tőke:6+…+10) 20952 33573

Folyószámla 20930 9687

Lekötött számlák 0 24000

Tárgyi eszközök nettó értéke 211 143

követelés (+), kötelez. (-) -80 -307

időbeli elhat. aktív(+)passzív(-) -109 50

BEVÉTELEK (12+…+20) 21542 38028 33428 23230

Kamat 0 0 14 20

Kajak-kenu alapba befiz. 0 250 189 200

Ip. normatív támogatás 21122 21675 21425 22475

Ip. többlet támogatás 321 300 288 300

Iparágon kívüli támogatás 0 0 150 150

SZJA 1%-ából támogatás 34 35 75 75

Iparági tal. rend. bevétele 0 15750 11265 0

Tel.térítés (20%) 15 18 22 10

Egyéb bevétel, 50 0 0 0

FELHASZNÁLÁSOK (22+…+37) 8921 42225 32856 24880

Nevezési díjak támogatása 5370 21067 12770 18450

Iparági tal. rend. költségei 384 15366 14508 0

Hajóvásárlás, hajótárolás 0 0 0 0

Honlap költségei 322 250 209 250

Munkabér, közteher 2077 4366 4253 4970

Könyvelés 99 260 283 200

Telefon, internet 90 96 96 50

Közlekedési ktg. 47 120 161 200

Tájékoztató füzet ktg-e 202 220 209 260

Posta ktg. 7 10 15 20

Banki költségek 139 100 247 200

Reprezentáció 16 180 15 150

Irodaszer, inf. Szolg., egyéb ktg 80 90 0 70

Értékcsökkenés 88 100 90 60

EREDMÉNY (11-21) 12621 -4197 572 -1650

ZÁRÓ ÁLL. (saját tőke:5+36) 33573 -4197 34145 -1650

Folyószámla 9687 10143

Lekötött számlák 24000 24000

Tárgyi eszközök nettó értéke 143 53

követelés (+), kötelez. (-) -307 -62

időbeli elhat. aktív(+)passzív(-) 50 11

ZÁRÓ ÁLL. (saját tőke:38+…+42) 33573 34145

VITSPORT ALAPÍTVÁNY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ANNAK TELJESÍTÉSE  

                                          2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS





VITSPORT Alapítvány 

                                                   KIEGÉSZÍTÉS A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ 

Az Alapítvány tevékenysége 2022-ben 

A 2022. évi költségvetés összeállításánál abból indultunk ki, hogy az alapítvány tevékenysége 

érdemben nem változik a korábban megszokotthoz képest, s fő feladatának azt tekinti, hogy a 

járvány remélhető lecsengésével visszazökkenjünk a megszokott kerékvágásba, az iparági 

sporttalálkozók korábbi látogatóit „visszacsalogassuk” a találkozókra és megfelelő, hatékony 

kommunikációval a résztvevők számát stabilizáljuk, esetlegesen növeljük. 

Ennek érdekében a járvány enyhülésével megkeressük azokat 35.1 TEÁOR besorolású, jelentősebb 

létszámmal rendelkező cégeket, akik ma még nem vesznek részt az iparági sportmozgalomban, hogy 

megismertessük velük sportmozgalmunkat, s megpróbáljunk kedvet ébreszteni a csatlakozásukra. 

A költségvetés összeállítása során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az alapítvány 2022-ben nem 

vállal rendezői feladatot: minden sportágban akad a rendezésre vállalkozó társaság/sportegyesület. 

Az előzőeket szem előtt tartva a költségvetés előirányzataihoz az alábbi kiegészítéseket fűzzük: 

Bevételek 

• Az iparági társaságok normatív támogatását az MNB 2021. decemberi 4,7-5,1 % inflációs 

előrejelzésére tekintettel 4,9%-kal magasabbra, 1122 Ft/főre terveztük. A résztvevő 

társaságok összlétszámának változatlanságával számoltunk, bízva abban, hogy az esetleges 

kieséseket, létszámcsökkenést új társaságok bevonásával pótolni tudjuk. 

• A további bevételi elemek tekintetében a 2021. évi tényérték volt a tervezés alapja. 

Kiadások 

• A nevezési díjak tervtámogatásának tervezett összege a sí és sakk találkozók esetében 

tartalmazza az előző évi fel nem használt összeget is. A 2022. évi normatíva tekintetében  

7000 Ft/fővel számoltunk, ami 1000 Ft/fővel több, mint az előző évi. Ezzel ugyan ebben az 

évben mínusz lesz az eredményünk, de ez a 2021-ben elmaradt sakk és sí találkozók tavalyi 

támogatása idénre való áthúzódásának következménye, azaz a 7000 Ft/fő érték megtartása 

mellett is kb. nullszaldós költségvetést tudunk jövőre készíteni.  

• A munkabér soron jelentkező növekedés a kuratórium korábbi döntésének megfelelően a 

garantált bérminimum emelkedésének megfelelő mértékű és figyelembe veszi egy 2021. 

kifizetés idénre való áthúzódását. 

• A könyvelés soron a csökkenés azért következett be, mert a bázis adat 2 év költségét 

tartalmazza. 

• A banki költségeket azért terveztük csökkenőre, mert idén nem számolunk rendezési 

feladattal. 

• A reprezentációs költség növekedésében az a reményünk jelenik meg, hogy 2022-ben a 

Sportértekezletet és 1-2 kuratóriumi ülést már személyes jelenléttel tudunk megtartani. 

Eredmény 

• Mint fentebb említettük a -1650 eFt tervezett eredmény tartalmilag egyensúlyi költségvetést 

takar. 2022. év végére az alapítvány vagyona 32,5 MFt-ra várható, s célszerű, ha a kuratórium 

az elkövetkező 1-2 évben stratégiai tervet készít e jelentős vagyon hasznosításának módjára. 



A 2021.dec.18 – 2022. jan. 3. között lebonyolított írásbeli szavazás         

tapasztalatai 

 

A címbeli időszakban 4 határozati javaslatról indítottunk írásbeli szavazást.  Az írásbeli 

szavazást az Alapító Okirat az alábbiak szerint szabályozza: 

     „A kuratórium sürgős, vagy nem bonyolult, igennel vagy nemmel (tartózkodás megengedett) 

megválaszolható kérdésben ülésen kívül, elektronikus szavazás útján is hozhat határozatot, ha 

a tagok legalább 80%-a a megadott határidőig véleményt nyilvánított, s a véleményük 

egyhangú, úgy, hogy a tartózkodók aránya nem több, mint a véleményt nyilvánítók 25 %-a. Az 

így hozott határozatokat 3 munkanapon belül jegyzőkönyvbe kell foglalni, amelyet az elnök 

hitelesít, s megküld a kuratórium tagjainak, a Felügyelő Bizottságnak és megjelenteti azt az 

alapítvány honlapján.” 

     A 4 határozati javaslatból 2-t elfogadott a kuratórium, 2 viszont nem volt egyhangú (volt 1 

ellenszavazat), így nem került elfogadásra. 

     Bár  az esetben semmi rendkívüli nincs, mégis érdemes néhány tapasztalatot leszűrni: 

- A szavazás időszaka nem volt szerencsés, s bár ezt láttuk előre, mégis kényszerűségből 

kísérletet tettünk rá, a jövőben lehetőleg el kell kerülni a szabadságok, ünnepek alatti 

szavazást. 

- A kérdés bonyolultságának megítélése nyilvánvalóan szubjektív: kétség felmerülése 

esetén – ha a sürgősség nem áll fenn – célszerűbb az írásbeli szavazást elkerülni. Most 

ilyennek bizonyult az iparági összsportági vándorkupák szabályzatainak módosításáról 

való szavazás.  

- A szavazás elindításakor célszerű a szavazás szabályait (lásd fenn) ismertetni, hiszen 

nem várható el a kuratóriumi tagoktól, hogy arra pontosan emlékezzenek. 

- Az igenlő szavazatuk mellé néhányan megjegyzést, észrevételt is fűztek. Ez arra utal, 

hogy a szavazó számára a kérdés bonyolultabb, s bár a határozattal egyetért, számára 

maradt még a témával kapcsolatos megbeszélni való. Egyik észrevétel arra világított 

rá, hogy vélhetően többeknek nem világos, illetve egyértelmű az alapítvány 

sportágankénti Mi vagyunk a legjobbak vándorkupájának és az összsportági 

vándorkupáknak a kapcsolata, s problémái tulajdonképpen az előbbivel vannak, ezért 

kérte a Mi vagyunk a legjobbak vándorkupa  szabályzatának is a napirendre tűzését. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK 

1. A kuratórium egyetért az írásbeli szavazásból leszűrt, az előterjesztés szerinti 

tapasztalatokkal, s azok jövőbeli figyelembevételét szükségesnek tartja. 

2. A kuratórium felkéri az ügyvezetést és a Sportbizottságot, hogy a következő 

kuratóriumi ülésig tekintse át az alapítvány Mi vagyunk a legjobbak vándorkupája 

alkalmazási tapasztalatait, s azokra építve tegyen javaslatot az SZMSZ 4. sz. 

függelékének módosítására. 

 



 

VITSPORT SZMSZ 5.sz. függelék 

„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

𝑖12
𝑗=1

𝐿𝑖
× 100 

𝑎ℎ𝑜𝑙: 

𝑅𝑗
𝑖: az i-edik társaságtól a j-edik hagyományos sportág találkozóján résztvevők száma 

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 értékelésvándorkupa egyéb szabályai: 

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

• Csak azon társaságok kerülnek értékelésre, amelyek az adott évben a nagyvállalati kategóriában 
legalább 6, a kis- és középvállalati kategóriában legalább 4 5 iparági találkozón részt vettek és – a 
labdarúgás kivételével – a Mi vagyunk a legjobbak versenyben értékelésre kerültek. 

• Az értékelés csak a hagyományos sportágak találkozói alapján történik. 

• A résztvevők száma tartalmazza a versenyben részt vettek számát, továbbá a részvételi díjat fizető 
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 kuratóriumi ülésen a kuratórium 
képviselője adja át. 
 
 

 
 



 

Budapest, 2021. december2018. június 25.  
 

Függelékek: 

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

𝑖12
𝑗=1

∑ 𝑅𝑗
12
𝑗=1

× 1000 

 
𝑎ℎ𝑜𝑙: 

𝑅𝑗:a j-edik hagyományos sportág találkozóján résztvevők száma összesen 

𝐻𝑗
𝑖: az i-edik értékelhető társaságnak a j-edik hagyományos sportág találkozóján a Mi vagyunk a 

legjobbak versenyben elért – csak az értékelhető társaságokat figyelembe vevő – 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 vándorkupa egyéb szabályai: 

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

• Csak azon társaságok kerülnek értékelésre, amelyek az adott évben a nagyvállalati kategóriában 
legalább 6, a kis- és középvállalati kategóriában legalább 4 iparági találkozón  részt vettek és – a 
labdarúgás kivételével – a Mi vagyunk a legjobbak  versenyben értékelésre kerültek. 

• Az értékelés a hagyományos sportágak találkozóin elért eredmények alapján történik.  

• Résztvevők számaként  a versenyzőként részt vettek számát kell figyelembe venni. 

• Ha egy sportágban egy adott kategóriában 6-nál kevesebb az értékelhető társaságok száma, akkor 
a győztes annyi pontot kap, mint ahány értékelhető társaság volt, a többiek helyezésük szerint 1-1 
-gyel kevesebbet.  

• A Labdarúgás sportágban a társaságok kategóriánkénti sorrendjét a döntőben és az elődöntőben 
elért helyezés alapján kell megállapítani úgy, hogy a döntőbe nem jutott csapatokat a döntőbe 



 

jutottak után kell sorolni, az elődöntő 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:  

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

 
 

 
Budapest, 2021. december 2018. június 25.  
 

Függelékek: 

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

  



 

 
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 

 

 

 

 

 

 

formázott: Betűszín: Fekete



 

                                   A vándorkupák szabályzatainak módosítása 

A csatolt módosítási javaslatokban általában olyanok szerepelnek, amelyek az eddigi 

szabályozás pontosítást jelentik, az eddigi gyakorlatot nem változtatják meg. Ez alól egyetlen 

kivétel az, hogy az értékelhetőség kritériumát a kis-közép vállalatok és a nagyvállalatok 

esetében a jövőben nem egységesen (min. 5 találkozón való részvétel) javasoljuk 

meghatározni, hanem differenciáltan: a kis-közepes társaságok esetében 4, a nagy 

társaságok esetében 6 találkozón való részvétel legyen az értékelési küszöb! A módosítás 

oka: így biztosítható jobban, hogy a kis-közepes cégek is nagyobb számban részt vehessenek 

a vándorkupákért folyó versenyben. A nagyvállalatok esetében a 6 sem jelent érdemi 

szigorítást, nagy többségük ezt az emelt értéket is túlteljesíti. 

Megjegyzés: az írásbeli szavazás ez ügyben eredménytelen volt, mert Bányai Balázs 

kuratóriumi tag nemlegesen szavazott azon megfontolásból, hogy szerinte ezen 

vándorkupákat meg kellene szüntetni. A kuratóriumi ülésen módunk lesz erről a változatról 

is gondolatot cserélni, s a tovább haladás lehetséges útjai között ezt is figyelembe venni. 

 

 

 

                                                         Határozati javaslat 

 

1. A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma az SZMSZ 5. és 6. sz. függelékét 

képező „A részvétel a fontos” és a „Nem csak a részvétel a fontos” 

vándorkupák szabályzatainak módosítását az írásbeli előterjesztés szerint 

jóváhagyja. 


