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E1/2022 2022.01.03. 
A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond Krankovitsné Dávid 
Henriettának a Sportbizottság munkájához nyújtott 2021. évi 
támogatásáért és részére 125.000 Ft kifizetését engedélyezi. 

elektronikus 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 

E2/2022 2022.01.03. 

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. – NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA 

elektronikus 9 1 Bányai Balázs 0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 

E3/2022 2022.01.03. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma egyetért az elégedettségi 
szempontok súlyozásának módosítására az írásbeli előterjesztés szerinti 
javaslattal és a 2021. év legsikeresebb találkozóinak a természetbarát, a 
vitorlás és az asztalitenisz találkozókat választja. 

elektronikus 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 

E4/2022 2022.01.03. 
A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma az összsportági vándorkupák 2021. 
évi értékelését az írásbeli előterjesztés szerint jóváhagyja. 

elektronikus 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 

1/2022 2022.01.14. 

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.  

kur. ülés 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 
(3. sz. mell.) 

2/2022 2022.01.14. 

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. 

kur. ülés 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 

(3.-4.sz. mell.) 

3/2022 2022.01.14. 
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. 

kur. ülés 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
 

4/2022 2022.01.14. 
A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a Sportért és az Iparági Kollégákért 
kitüntetést 2022. évben Brunczvik Gézának ítéli oda. 

kur. ülés 9 0  1 
Várhelyi 

Géza 
10 1 

Dr. Szentkereszty 
Ákos 

 

5/2022 2022.01.14. 
A kuratórium egyetért az írásbeli szavazásból leszűrt, az előterjesztés 
szerinti tapasztalatokkal, s azok jövőbeli figyelembevételét szükségesnek 
tartja. 

kur. ülés 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 
(5. sz. mell.) 

6/2022 2022.01.14. 

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. 

kur. ülés 8 2  0 

Albert 
Zoltán, 
Bányai 
Balázs 

10  
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
jegyzőkönyv 
(6. sz. mell.) 

7/2022 2022.01.14. 

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.  

 

kur.ülés 10 0  0  10 1 
Dr. Szentkereszty 

Ákos 
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8/2022 2022.04.08. 

A kuratórium a Sportbizottságtól érkezett információk alapján vizsgálta és 
értékelte az ÁVSZ 4.1. függelékében meghatározott tervezési 
irányértékeket a folyamatosan emelkedő infláció miatt. A kuratórium 
felkéri a Sportbizottságot, hogy egyenként és összességében is vizsgálja 
meg a kalkulációs lapokon beérkező költségelemeket és szükségesnek 
tartja, hogy a Sportbizottság az ÁVSZ 4.1 sz. függelékében 
meghatározottól az inflációs helyzetnek megfelelő mértékű – mai 
információk szerint max. 10 %-kal – magasabb költségemelkedést is 
elfogadjon a találkozók sikeres megrendezhetősége érdekében.  

kur.ülés 8 0  0  8 3 

dr. Szilágyi József, 
Bányai Balázs, 

Tomócsik-Solymos 
Gabriella 

jegyzőkönyv 
(2.sz. mell.) 

9/2022 2022.04.08. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma tudomásul veszi, hogy az írásos 
javaslat szerinti VOTT applikáció bevezetésére a 2022. évi VOTT-on nem 
kerül sor, de támogatja a kezdeményezést azzal, hogy a TSB 
állásfoglalásának ismeretében, a támogatásuk mellett, napirendre tűzi az 
applikáció megvásárlását és a finanszírozás módjának meghatározását. A 
kuratórium felkéri Albert Zoltánt, hogy folytassa az applikáció 
bevezetésének és egy próbaversenynek az előkészítését.  

kur.ülés 8 0  0  8 3 

dr. Szilágyi József, 
Bányai Balázs, 

Tomócsik-Solymos 
Gabriella 

jegyzőkönyv 
(3.sz. mell.) 

10/2022 2022.04.08. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy megállapodást 
köt az MVM SE-vel, hogy a társasági átszervezések miatt jelenleg iparági 
sporttalálkozókon máshogy részt venni nem tudó iparági munkavállalók 
az MVM SE tagjaiként nevezhetők legyenek az iparági sporttalálkozókra 
amennyiben, az MVM SE utólag kifizeti utánuk az Alapítvány által nyújtott 
támogatást (7000 ft/fő). A megállapodás csak a 2022. évre szól. A helyzet 
hosszútávú rendezése érdekében a kuratórium felveszi a kapcsolatot ezen 
társaságokkal.  

kur.ülés 8 0  3 

Bányai 
Balázs, 

Tomócsik-
Solymos 

Gabriella, 
Várhelyi 

Géza 

11 0  
jegyzőkönyv 
(4.sz. mell.) 

11/2022 2022.04.08. 

A „Mi vagyunk a legjobbak” vándorkupák alkalmazását a VITSPORT 
Alapítvány 2022. ápr. 8-i hatállyal megszünteti, ennek megfelelően az 
SZMSZ 3.3.4.2 pontja és 4. sz. függeléke ezen időponttól hatályát veszti. 
 

kur.ülés 11 0  0  11 0  
jegyzőkönyv 
(5.sz. mell.) 

12/2022 2022.04.08. 

A kuratórium felkéri a Sportági Bizottságokat, hogy a Sportági 

Szabályzatokból töröljék a Mi vagyunk a legjobbak vándorkupára 

vonatkozó előírásokat, illetve utalásokat, továbbá az eddigi 

vándorkupákat végleges jelleggel ítéljék oda az adott vándorkupáért 

folytatott versenyben a korábbi években legeredményesebben szereplő 

(pl. azt legtöbbször elnyerő) társaság/csoport számára és a soron 

következő találkozón adják át számukra. 

kur.ülés 11 0  0  11 0  
jegyzőkönyv 
(5.sz. mell.) 

13/2022 2022.04.08. 

A kuratórium – a Sportbizottsággal egyetértésben – felkéri azon sportágak 

Sportági Bizottságait, ahol nincs Legeredményesebb Társaság verseny, 

hogy kezdeményezzék a Sportági Szabályzat ilyen elnevezésű versennyel, 

s annak értékelési, díjazási szabályaival való kiegészítését úgy, hogy azok 

már a soron következő találkozón alkalmazhatók legyenek. Az értékelési 

szabályokat úgy kell megállapítani és alkalmazni, hogy a találkozón részt 

vett valamennyi társaság/csoport értékelésre kerülhessen, ill. kerüljön, s 

e verseny eredménye a vitsport.hu honlapon teljeskörűen megjelenjen. 

kur.ülés 11 0  0  11 0  
jegyzőkönyv 
(5.sz. mell.) 

14/2022 2022.04.08. 
A kuratórium 2022. ápr. 8-i hatállyal az SZMSZ 5. és 6. sz függelékét az 
írásbeli előterjesztéssel egyezően módosítja. kur.ülés 11 0  0  11 0  

jegyzőkönyv 
(5.sz. mell.) 
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15/2022 2022.05.09. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma elkötelezetten támogatja a VOTT 
városismereti versenyének megújítását célzó telefonos alkalmazás 
bevezetését, ezért az Oczella Éva, mint a Hellováros applikáció 
tulajdonosa által tett előzetes szerződési ajánlatot elfogadja az ülésen 
elhangzott szerződésmódosító javaslatok figyelembevételével.   

kur.ülés 7 0  3 

Horváth 
Tibor, 
Bárdos 
Béla, 

Tomócsik-
Solymos 
Gabriella 

10 1 Bányai Balázs 
jegyzőkönyv 
(2.1, 2.2. sz. 

mell.) 

16/2022 2022.05.09. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma örökös bajnoki címet adományoz 
Németh Gyulának és Szekrényes Zsoltnak az iparági tenisz találkozókon 
hosszú időn át nyújtott, az írásbeli előterjesztésben összefoglalt, 
kiemelkedően sikeres teljesítménye elismeréseként. 

kur.ülés 9 0  0  9 2 
Bányai Balázs, dr. 

Czirbus Tamás 

jegyzőkönyv 
(2.1, 2.2. sz. 

mell.) 

17/20221 2022.12.02. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma az iparági vándorkupák győzteseit az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
RÉSZVÉTEL A FONTOS Vándorkupa: 
- Nagyvállalati kategória: MVM Elektromos SE társaságai 
- Kis- és középvállalati kategória: Budapesti Erőmű Zrt. 
NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS Vándorkupa: 
Nagyvállalati kategória: MVM Elektromos SE társaságai 
Kis- és középvállalati kategória: MAVIR Zrt. 
Egyidejűleg a kuratórium az SZMSZ 5. és 6. sz. mellékleteit képező 
vándorkupa szabályzatokat úgy módosítja, hogy az értékelésben csak azok 
a társaságok vesznek részt, akik legalább 3 találkozón az adott évben részt 
vettek. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 
Bányai Balázs, 

Bárdos Béla, Dr. 
Szentkereszty Ákos 

jegyzőkönyv 
(2.1, 2.2. sz. 

mell.) 

18/2022 2022.12.02. 
A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a 2022. év legsikeresebb 
találkozóinak a kajak-kenu, a sárkányhajó és a teke találkozókat 
választja. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 
Bányai Balázs, 

Bárdos Béla, Dr. 
Szentkereszty Ákos 

jegyzőkönyv 
(3.1, 3.2. sz. 

mell.) 

19/2022 2022.12.02. 
A Kuratórium a 2023. évi Sportért és az Iparági Kollégákért kitüntetést az 
írásbeli előterjesztésben (4.sz. melléklet) összefoglalt érdemei 
elismeréseként Márton Sándornak ítéli oda. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 
Bányai Balázs, 

Bárdos Béla, Dr. 
Szentkereszty Ákos 

jegyzőkönyv 
(4. mell.) 

20/2022 2022.12.02. 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a 2022. évi költségvetés várható 
teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, a 2023. évi előzetes 
költségvetést a beszámoló kuratóriumi ülés napjáig szóló hatállyal 
elfogadja. 

kur.ülés 8 0  0  8 3 
Bányai Balázs, 

Bárdos Béla, Dr. 
Szentkereszty Ákos 

jegyzőkönyv 
(5. mell.) 
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