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JEGYZŐKÖNYV 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriumi üléséről 

 

Időpont: 2021. április 30. 14.00 óra 

Lebonyolítás módja:  Microsoft Teams értekezlet  

Jelen vannak: dr. Czirbus Tamás, Horváth Tibor, Albert Zoltán, Bárdos Béla, Krausz Attila, 

Bányai Balázs, Nemesházi László, Várhelyi Géza 

Meghívottként jelen van: 

                          Jakab Albert a 70. VOTT főrendezője, (a 6. napirendi pont tárgyalásakor) 

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 8 fő jelen van, tehát 

határozatképes. A 3 fő hiányzó kimentette magát, közülük dr. Szentkereszty Ákos és dr. 

Szilágyi József az előterjersztésekkel egyetértett, azok elfogadását javasolta a kuratóriumnak. 

Javasolta, hogy a kuratórium a meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg, a 2. és 3. 

napirendet a végére hagyva, hogy Jakab Albert (JA) bekapcsolódhasson az értekezletbe. A 

kuratóriumi tagok ezzel egyetértettek, s a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadták: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről. Az Alapítvány 2020. évi mérlege, 
eredmény kimutatása, közhasznúsági melléklete, a 2020. évi költségvetés teljesítése.  

2. A Sportért és az iparági kollégákért díj 2021. évi kitüntetettje 
3. Honlap szabályzat módosítása  
4. Az ÁVSZ 12. pontjának szabályozási koncepciója 
5. Egyebek  

6. Kiemelt célkitűzéseink 2021. évben.  Az alapítvány szerepvállalása a 2021. évi 
találkozók megrendezésében.  

7. Az Alapítvány 2021. évi költségvetése. A 2021. évi iparági találkozók normatív 
támogatása. Rendezői megállapodás 2021.  
 

1.Beszámoló az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről. Az Alapítvány 2020. évi mérlege, 

eredmény kimutatása, közhasznúsági melléklete, a 2020. évi költségvetés teljesítése.  

A kiadott, az online ülés hatékonyságára tekintettel a korábbi években megszokottnál 

részletesebb írásos anyagokhoz (1-5. mellékletek) CT elnök és Várhelyi Géza (VG) ügyvezető 

fűzött szóbeli kiegészítéseket, illetve tett kiemeléseket. CT a közhasznú jogállásunk 

folyamatosságának helyreállását és a bekövetkezett személyi változásokat foglalta össze, 
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továbbá kiemelte a tervezettnél lényegesen kedvezőbb eredmény 3 fontosabb okát: a 

pandémia miatt elmaradt találkozókat, az év során a titkár és az ügyvezető személyének 

tervezettnél kisebb idejű rendelkezésre állását, valamint a társasági támogatások örvendetes 

terven felüliségét. VG is kitért az iparági társaságok lényegében probléma mentes támogatási  

gyakorlatára, megemlítve, hogy örvendetes módon ez a 2021. év eddig eltelt időszakát is 

jellemzi. Kiemelte még, hogy megkötöttük a sportági bizottsági tagokkal a közérdekű önkéntes 

munkára vonatkozó megállapodásokat, így a közhasznúság megítélése során figyelembe 

vizsgált társadalmi támogatottsági mutatók közül egy újabbat is sikerült teljesítenünk. 

Több hozzászóló nem lévén a kuratórium az alábbi határozatot hozta: 

01/2021. sz. határozat (egyhangú): 

A kuratórium az alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót és annak 

szóbeli kiegészítését, valamint a 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, 

az alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az írásbeli 

előterjesztéssel egyezően – 33.881 eFt mérlegfőösszeggel, továbbá a 21542 eFt összes 

bevételből és 8.921 eFt összes ráfordításból adódó 12.621 eFt nyereséggel – jóváhagyja.  

 

2. A Sportért és az iparági kollégákért díj 2021. évi kitüntetettje 

 

02/2020. sz. határozat (egyhangú): 

A kuratórium a Sportért és az Iparági Kollégákért kitüntetést 2021. évben Hamvai 

Lászlónak és posztumusz Erdei Lászlónak ítéli oda. 

 

3. Honlap szabályzat módosítása  

 
CT felkérésére VG ügyvezető tett szöveges kiegészítést az írásbeli előterjesztéshez. El- 
mondta, hogy a módosítást több ok tette időszerűvé: az ügyvezetői tisztség létrejötte és 
betöltése, a honlap azon fejlesztése, hogy a PDF formátumban feltöltött anyagok 
közvetlenül, letöltés nélkül is megtekinthetők a honlapon, a honlap azon fejlesztése, hogy 
működése meg tudjon felelni a GDPR szabályoknak, továbbá az eddigi működési 
tapasztalatok. 
A legjelentősebb változás a honlap működésében, hogy a regisztráció nélkül a honlapra 

látogatók csak a honlap egy szűk, személyes adatokat nem tartalmazó részéhez férhetnek 

hozzá, míg a regisztráció kiegészült az e szabályzat mellékletében található Adatkezelési 

Tájékoztató és az Adatvédelmi Nyilatkozat kötelező elfogadásával. 

A témához hozzászóló nem lévén a kuratórium az alábbi határozatot hozta: 
 

03/2020. sz. határozat (egyhangú): 
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A kuratórium a Honlap Szabályzat módosítását az írásbeli előterjesztéssel egyezően 

elfogadta.  

 
4. Az ÁVSZ 12. pontjának szabályozási koncepciója 

A koncepciót elkészítő VG szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a gyakorlatban már több 

problémás eset merült, amikor nehéz helyzetbe került a döntésre jogosult Sportbizottság. A 

nehézséget az okozza, hogy egyrészt meg kell őrizni a sporttalálkozók villamosenergia-ipari 

jellegét, másrészt  egyes sportágakban a résztvevők mai számának növelése ugyan kívánatos 

lenne, más sportágakban viszont már nem, nagyon leszűkítené a lehetséges helyszíneket, 

rendezőket, illetve a versenyek nem kívánatos időbeli elhúzódását okozná. 

A beterjesztett javaslat próbál e szempontnak megfelelni. A kuratóriumnak véleményező, 

javaslattevő jogköre van ebben a kérdésben, dönteni majd a Sportértekezlet jogosult.  

Albert Zoltán (AZ) felhívta a figyelmet arra, hogy még egy szempont figyelembe vétele 

nagyon fontos, amit próbál is kezelni a javaslat: egyes sportágakban az iparágon kívüliek 

részvétele jelentősen befolyásolja az iparági versenyzők által elért eredményeket, közöttük a  

sorrend megállapítását, ezért csak olyan sportágakban szabad iparágon kívülieket 

beengedni, ahol az iparágiak eredményei reálisan és külön értékelhetőek.  

CT hozzászólásában elmondta, hogy a javaslat nem könnyű olvasmány, de egyetért a 

tartalmával azzal, hogy szerinte az árbevételi adatokat 3 év átlagában kellene figyelembe 

venni. 

A témához még többen hozzászóltak, általában a probléma megoldásának nehézségét 

kiemelve, s általában a javaslatot támogatva. További módosító indítvány nem hangzott el. 

A kuratórium e napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül zárta le. 

 

5. Egyebek 

 

AZ tájékoztatta a kuratóriumot, hogy ápr. 23-án a sportági elnökökkel kibővített ülést tartott 

a Sportbizottság, ahol a fő téma az idei Versenynaptár összeállítása volt, amelyet jelenlegi 

készültségi állapotában bemutatott a kuratóriumnak. 

Nemesházi László (NL) javasolta, hogy az idén esedékes sportági bizottsági választásokat 

halasszuk jövőre. Rövid vita utána kuratórium ezt a javaslatot egyetértőleg a Sportbizottság 

figyelmébe ajánlotta azzal, hogy a labdarúgás sportágban a sajnálatos halálesetek miatt idén 

indokolt időközi választást tartani az elhunytak pótlására. 

VG tájékoztatta a kuratóriumot, hogy lassan megkezdődik az idei Tájékoztató Füzet 

összeállítása, amelyben az elhunyt sportági bizottsági tagokról Erdei Lászlóról és Lengyel 

Józsefről is megemlékezünk. AZ hozzászólásában elmondta, hogy sajnos a névsor bővült, 

elhunyt Majoross László is, a tenisz bizottság tagja, egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a 
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Tájékoztató Füzet szerkesztésekor majd ügyelni kell arra, hogy ne keltse egy gyászjelentés 

képzetét. 

Krausz Attila (KA) felvetette, hogy nagy halottaink emlékezetét megőrzendő célszerű volna 

róluk valamit elnevezni. AZ a témához hozzászólva elmondta, hogy a tenisz sportágban egy-

egy év valamely eseményét, versenyét szokás elnevezni a sportág elhunyt, jeles személyéről. 

Több hozzászólás után a kuratórium abban értett egyet, hogy ezúton felkéri a 

Sportbizottságot, hogy e kérdést ajánlja a sportági bizottságok figyelmébe.  

 

6. Kiemelt célkitűzéseink 2021. évben.  Az alapítvány szerepvállalása a 2021. évi találkozók 
megrendezésében.  
 
VG ügyvezető az írásos anyag kiegészítéséül arra hívta fel a figyelmet, hogy a kuratóriumnak 
az a szándéka, hogy a járványhelyzet kedvezőbbre fordulásával a sí találkozó kivételével 

valamennyi iparági találkozó megrendezésre kerüljön. Ezzel kapcsolatban merült fel az a 

probléma, hogy miután a VOTT szokásos június végi időpontban való megrendezése 

lehetetlenné vált, a sportági bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy akkor nem 

célszerű idén a 70. VOTT-ot a szokásos módon, de ősszel megrendezni, mert vélhetőleg sokkal 

kisebb lenne iránta az érdeklődés, hanem helyette 1-1 db egynapos terep és városismereti 

versenyt rendeznének, hogy ne maradjanak az idén is verseny nélkül a VOTT-ok résztvevői, de 

ezek nem a 70. VOTT nevet viselnék, a 70. VOTT-ra 2022-ben kerülne sor. 

AZ egyetértett a probléma VG általi összefoglalásával és arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel 

a sportági bizottsági állásponttal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy egy ilyen, nem iparági 

találkozónak nevezett versenyt támogat-e a kuratórium, vagy sem.  

A hozzászólók egyetértettek abban, hogy az eddigiekben is csak sorszámozott iparági 

sporttalálkozókat támogattunk, az ÁVSZ szerint is csak ezekre vonatkozik a támogatási 

kötelezettségünk, így csak egy 70. VOTT kaphatja meg a költségvetési tervben figyelembe vett 

támogatást. 

Ezt követően az értekezletbe bekapcsolódott Jakab Albert (JA), aki meghallgatta a kuratórium 

előzőek szerinti véleményét, egyet is értett vele, és elmondta, hogy ezeket az 1-1 napos 

versenyeket önköltséges alapon gondolták megszervezni. A szept. 10-12 közötti hagyományos 

módon való megrendezést azért nem tartják célszerűnek, mert egyrészt a résztvevők számát  

a szokásosnál lényegesen alacsonyabbra becsülik, másrészt ebből adódóan a szállásktg is 

várhatóan megemelkedne.  

A hozzászólók egy része nem osztotta a Sportági Bizottság aggodalmát a résztvevők számának 

jelentős visszaesésére vonatkozóan, figyelembe véve, hogy még kellő idő van a megfelelő 

előkészítésre, más része azon véleményének adott hangot, hogy a két részletben megtartott 

találkozó is lehet olyan, amit jószívvel lehet 70. VOTT-nak nevezni akkor is, ha a pandémiás 

helyzetre tekintettel lebonyolítása eltér a hagyományostól.  

Jakab Albert elmondta, hogy az idei 70. VOTT két részletben való megtartásának kérdése 

számára is elfogadhatónak tűnik, s mindenképpen érdemes az újbóli átgondolásra. Ígéretet 
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tett rá, hogy május 3-ig ismét megtárgyalják a sportági bizottságban a kérdést, hogy vállalni 

tudják-e a 70. VOTT megrendezését két részre bontva, a kuratórium által javasolt szept. 11. és 

okt. 2-i időpontokban. 

Ezt követően a kuratórium az alábbi határozatot hozta: 

4/2021. sz. határozat (egyhangú) 

A kuratórium a Kiemelt célkitűzéseink 2021-ben c. előterjesztést az írásos anyaggal 

egyezően elfogadta azzal, hogy csak a 70. VOTT megrendezésében vállal szerepet, s 

támogatási szándéka is csak a sorszámozott iparági találkozókra áll fenn. 

 

7.Az Alapítvány 2021. évi költségvetése. A 2021. évi iparági találkozók normatív támogatása. 

Rendezői megállapodás 2021.  

 

VG ügyvezető az írásos anyagokhoz szóbeli kiegészítést fűzött. Felhívta a figyelmet, hogy ha 

az eredmény nem is, de a bevételi és ráfordítási előirányzatok jelentősen módosulni fognak, 

ha az idén nem kerül sor a 70. VOTT-ra. Elmondta, hogy a tavaly felfogadott könyvelő nem 

vállalta a további munkát, ezért újat kellett keresni, ez megtörtént, s remélhetőleg egy jóval 

rugalmasabban rendelkezésre álló, irántunk nagyobb figyelmet tanúsító személyt sikerült 

találnunk. Egyébként a költségvetés egyes sorai a korábbi évek adataihoz hasonlóak. A 

költségvetés készítésénél figyelembe vettük a kuratórium azon korábbi döntését, hogy a 2020. 

évben elmaradt találkozókra tervezett támogatási összeget az idei 6000 Ft/fő-ben 

meghatározott támogatási normatíván felüli többletként 2021-ben fel fogjuk használni. Ezért 

negatív a 2021. évre tervezett eredmény. 

Az elhangzottakhoz nem volt észrevétel, így a kuratórium az alábbi határozatot hozta: 

5/2021. sz. határozat (egyhangú) 

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

írásos előterjesztéssel egyezően, 38028 eFt összes bevételi, 42225 eFt összes ráfordítási 

előirányzattal és -4197 eFt tervezett eredménnyel (veszteséggel) elfogadta azzal, hogy ha a 

70. VOTT megrendezésére az idén nem kerül sor, akkor a vitában elhangzottak szerint a 

költségvetés és a találkozók támogatási terve értelemszerűen módosítandó.  

6/2021. sz. határozat (egyhangú) 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma a rendezőkkel kötendő megállapodás tervezetét az 

írásos előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. 

 
Több megtárgyalandó téma nem merült fel, ezért a kuratóriumi ülést CT elnök bezárta. 
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Mellékletek: 

1. Meghívó 

2. Beszámoló a VITSPORT Alapítvány 2020. évi tevékenységéről. 

3. A VITSPORT Alapítvány 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági 
melléklet 

4. A VITSPORT Alapítvány 2020. évi költségvetése és annak teljesítése. 2021. évi    
költségvetés. (rovatok szerint és alapok szerint) 

5. Honlap szabályzat 

6. Szabályozási koncepció az ÁVSZ 12. pontjához 

7. Kiemelt célkitűzések 2021. évre 

8. Kiegészítés a 2021. évi költségvetéshez. 

 

Budapest, 2021. április. 30. 

 

Összeállította:      Jóváhagyta: 

                         
 

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

Kedves Kuratóriumi Tagok! 

 

A VITSPORT Alapítvány a következő kuratóriumi ülését  

 

                             2021.  április 30-án, pénteken 14.00-15.30 óra között 

 

tartja, online módon, Microsoft Teams értekezlet keretében. 

 

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről. Az Alapítvány 2020. 
évi mérlege, eredmény kimutatása, közhasznúsági melléklete, a 2020. évi 
költségvetés teljesítése. (5 file) 

2. Kiemelt célkitűzéseink 2021. évben.  Az alapítvány szerepvállalása a 2021. 
évi találkozók megrendezésében. (1file) 

3. Az Alapítvány 2021. évi költségvetése. A 2021. évi iparági találkozók 
normatív támogatása. Rendezői megállapodás 2021. (3 file + 2 közös az 1-
hez soroltakkal) 

4. A Sportért és az iparági kollégákért díj 2021. évi kitüntetettje 
5. Honlap szabályzat módosítása (1 file) 
6. Az ÁVSZ 12. pontjának szabályozási koncepciója (1 file) 
7. Egyebek  

 

Üdvözlettel: 

dr. Czirbus Tamás, a kuratórium elnöke 
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2. sz. melléklet 

 

                              Beszámoló a VITSPORT Alapítvány 2020. évi tevékenységéről 

A) Tevékenységünkről 

A támogató iparági cégekkel a megállapodásokat igényük szerint megkötöttük. 2020-ban 

összesen 44 szervezettől kaptunk rendezési támogatást. Új támogató ez évben nem jelentkezett, 

a támogatási megállapodást 9 társaság évente köti meg, a többiek esetében határozatlan idejű. A 

támogatások a szokásos késéssel kb. június végére megérkeztek. A beérkezett támogatásokról az 

igazolásokat a társaságoknak időben megküldtük. 

A 2020. évi Versenynaptár szerinti rendezőkkel a Rendezői Megállapodásokat az év elején – egy 

sportág kivételével – megkötöttük (a horgász találkozóéra a következőkben részletezett okok 

miatt már nem került sor). 

A 2020-as év meghatározó – sajnos 2021-re is jelentősen áthúzódó – eseménye a COVID járvány 

kitörése és máig tartó veszélyeztetése volt. A VITSPORT Alapítvány a járvány kitörését követő 

néhány napon belül, március 12-én megalakította Járványügyi Bizottságát, hogy rugalmasan, 

hatékonyan tudja követni a gyorsan változó helyzetet. A Bizottság munkájában nagyban 

támaszkodott az iparági vállalatok helyzetmegítélésére, az óvatosságot szem előtt tartó 

járványügyi intézkedéseire. Mindezek hatására a járvány első hullámának megjelenését követő 

rövid időn belül az első félévre ütemezett találkozókat le kellett mondanunk, majd augusztus 

közepén, a második hullám erősödésekor az év második felére ütemezetteket is. Így 2020-ban 

csak két találkozót sikerült megrendezni, februárban a járvány előtt a sí találkozót, augusztus 

elején a járvány két hulláma között a tenisz találkozót.  

A sí találkozó kezdetéig elkészült a 2020. évi Tájékoztató Füzet, amit csak a sí és a tenisz találkozó 

résztvevői kaptak meg. Úgy tervezzük, hogy a többiekhez a 2021. évi tájékoztatóval együtt 

pótlólag ezt is eljuttattjuk. 

Az év elején megkötöttük a közérdekű önkéntes munkára vonatkozó megállapodásokat a 

sportági bizottságok arra vállalkozó tagjaival. 24 fővel került sor szerződéskötésre. 

A zárszámadó kuratóriumi ülést 2020. márc. 05-én még a járvány kitörése előtt sikerült 

megtartanunk, ahol a 2020. évi költségvetést is elfogadtuk.   

A Felügyelő Bizottság 2020.máj. 14-én online ülésezett, az Alapítvány működésével 

kapcsolatosan kifogást nem tett. 

A  Szegedi Ítélőtáblának a Szegedi Törvényszék 2018. szept. 3-án hozott, közhasznú jogállásunkat 

megszüntető határozata elleni fellebbezésünket elutasító végzése ellen indított felülvizsgálati 

kérelmünknek a Kúria – 2020. márc. 10-én megérkezett válaszában – helyt adott, új eljárásra 

kötelezte  a másodfokú bíróságot. Ez a döntés gyakorlatilag azt jelenti, a közhasznúsági 

jogállásunk 2013. május 16. óta tartó folyamatossága helyreállt.  

A Szegedi Törvényszék 2020. márc. 30-án hozott végzése alapján a kuratórium létszáma 11 főre 

emelkedett, Rádli Erzsébet tagsága megszűnt, a kuratórium új tagjai Tomócsik-Solymos Gabriella 

és Albert Zoltán lettek. 
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A kuratórium 2020. szept 11-én – a járvány 2. hulláma megérkezése előtt –  is ülést tartott, 

amelyen bejelentésre került, hogy a VTMSZ – kérésére és tagi funkciójának megtartásával 2020. 

szept. 1-i hatállyal elfogadta Várhelyi Géza lemondását kuratóriumi elnöki funkciójáról, s 

egyidejűleg dr. Czirbus Tamást bízta meg a  kuratóriumi elnöki feladatok ellátásával. E 

kuratóriumi ülésen módosításra került az SZMSZ a kuratórium azon döntése következtében, hogy 

2020. szept. 1-i hatállyal ügyvezetőként alkalmazta Várhelyi Gézát. Ugyanezen kuratóriumi ülés 

elfogadta a GDPR-ral kapcsolatos adatkezelési tájékoztatókat is. 

A kuratórium az év egyéb részeiben online módon tartotta a kapcsolatot, s a szükséges 

döntéseket is online hozta meg. 

Az év végén szokásos Sportértekezlet a Sportbizottság döntése alapján a – a járványhelyzet 

enyhülésére várva – a következő évre elhalasztásra került. 

B) Gazdálkodásunkról 

A 2420 eFt-os eredmény tervet alaposan túlteljesítettük: 12621 eFt pozitív eredménnyel zártuk 

az évet. E látszólag kimagasló, a tervezettet több, mint 10 mFt-tal meghaladó eredmény 3 fő 

okra, körülményre vezethető vissza: 

- A   többleteredmény nagyobb hányada (7mFt) a járvány miatt elmaradt találkozók 

támogatásának meghiúsulása, illetve részleges megvalósulása miatt következett be. A sí és 

tenisz találkozók támogatásán kívül néhány találkozó esetében sor került előleg fizetésére, 

de a megállapodások módosításával ezen előlegek a jövő évi támogatásokban lesznek 

figyelembevéve.  

- Több, mint 2 mFt az év nagyobb részében be nem töltött ügyvezetői és csak részlegesen 

betöltött titkári pozíció miatti költségelmaradás eredménye. A személyi problémák az év 

végére rendeződtek, s a remélhetőleg már eseménydúsabb 2021. évnek így már az elképzelt 

szervezeti feltételek mellett vághatunk neki. 

- A többleteredmény egyértelmű pozitívuma az iparági találkozókon résztvevő társaságoktól 

érkezett támogatás több, mint 1 mFt-os többlete a tervhez képest, ami kisebb részben a 

támogató társaságok számának növekedéséből, nagyobb részében a társaságok létszámának 

bővüléséből származik. 

A tervhez képesti – általában nem jelentős mértékű – eltérések közül még három sor érdemel  

említést: 

- A VOTT elmaradása miatt a bevételi és kiadási előirányzataink közel azonos mértékben, de 

jelentősen a tervezett érték alatt maradtak. 

-  A honlappal kapcsolatos költségeink elsősorban a GDPR követelményeinek való megfelelés 

érdekében végrehajtott fejlesztés miatt haladták meg 70 eFt-tal a tervezettet, 

- a bankköltségnél mutatkozó többlet csak látszólagos: ellensúlyozza az egyéb bevételek között 

kimutatott 50 eFt-os tétel, mely egy  téves számlázással és annak „rendbe tételével” 

kapcsolatos. 

Az alapítvány év elejei 21 mFt-os vagyona a fent részletezett okokból az év végére 33,6 Ft-ra 

emelkedett, mely emelkedés olyan mértékű, hogy annak felhasználásával a 2021. évi 

költségvetés összeállítása kapcsán címzetten foglalkozni indokolt. 
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3. sz. melléklet 

A VITSPORT Alapítvány 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

(Külön fájlként megtalálható) 
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4. sz. melléklet 

    
 

2020. évi költségvetés teljesítése, 2021. évi költségvetés  
 

(alapok szerinti bontással) 

  adatok eFt-ban 

Megnevezés 2020. terv 2020. tény 2021. terv 

1.      Támogatási alap       

1.1  Nyitó állomány 9948 9948 
19179 

1.2  Bevételek (normatív tám. 2020-ig 75%-a, 2021-től 85%-a) 15000 15842 18424 

1.3  Kiadások (lásd: Megjegyzés) 15050 6611 23720 

1.4 Eredmény 50 9231 -5296 

1.5  Záró állomány 9998 19179 13883 

2.      Rendezési alap       

2.1  Nyitó állomány 452 452 68 

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

2.3  Kiadások (ip.rendezés össz. költsége-alapítv.tám.) 15750 384 15366 

2.4  Eredmény 0 -384 384 

2.5  Záró állomány 452 68 452 

3.      Kajak-kenu alap       

3.1 Nyitó állomány 3601 3601 3601 

3.2 Bevételek (2300 Ft/fő) 250 0 250 

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

3.4 Eredmény 250 0 250 

3.5 Záró állomány 3851 3601 3851 

4.      Működési alap       

4.1 Nyitó állomány 6951 6951 10725 

4.2 Bevételek (1.2, 2.2, 3.2 nélkül többi bevétel) 5360 5700 3604 

4.3 Kiadások (1.3, 2.3, 3.3 nélkül többi kiadás) 3140 1926 3139 

4.4 Eredmény 2120 3774 465 

4.5 Záró állomány 9071 10725 11374 

5.       Alapítvány összesen       

5.1 Nyitó állomány 20953 20952 33573 

5.2 Bevételek összesen 36360 21542 38028 

5.3 Kiadások összesen 33940 8921 42225 

5.4 Eredmény 2420 12621 -4197 

5.5 Záró állomány 23373 33573 29376 

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

 



12 
 

VITSPORT ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ANNAK TELJESÍTÉSE.  2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 

    
    

    
    

  2019. tény    2020. terv éves tény 2021. terv   
    

NYITÓ ÁLL. (saját tőke:6+…+10) 15565000   20952267     
    

Folyószámla 4676000   20929798     
    

Lekötött számlák 11010000   0     
    

Tárgyi eszközök nettó értéke 0   210968     
    

követelés (+), kötelez. (-) 11000   -79914     
    

időbeli elhat. aktív(+)passzív(-) -110000   -108585     
    

BEVÉTELEK (12+…+20) 22340000 36360000 21542380 38028000   
    

Kamat 3000 10000 0 0   
    

Kajak-kenu alapba befiz. 258000 250000 0 250000   
    

Ip. normatív támogatás 20258000 20000000 21122552 21675000   
    

Ip. többlet támogatás 273000 300000 320976 300000   
    

Iparágon kívüli támogatás 0 0 0 0   
    

SZJA 1%-ából támogatás 24000 30000 33675 35000   
    

Iparági tal. rend. bevétele 1512000 15750000 0 15750000   
    

Tel.térítés (20%)      14837 18000   
    

Egyéb bevételek 12000 20000 50340 0   
    

FELHASZNÁLÁSOK (22+…+37) 16953000 33940000 8921370 42225400   
    

Nevezési díjak támogatása 11847000 12500000 5370000 21067400   
    

Iparági tal. rend. költségei 1488000 15750000 384000 15366000   
    

Hajóvásárlás, hajótárolás 0 0 0 0   
    

Honlap költségei 130000 250000 321818 250000   
    

Munkabér, közteher 2209000 4200000 2077088 4366000   
    

Könyvelés 396000 150000 99000 260000   
    

Telefon, internet 95000 140000 89702 96000   
    

Közlekedési ktg. 54000 50000 46777 120000   
    

Tájékoztató füzet ktg-e 196000 200000 202095 220000   
    

Posta ktg. 19000 20000 7540 10000   
    

Banki költségek 119000 130000 138720 100000   
    

Reprezentáció 235000 250000 15685 180000   
    

Irodaszer, inf.szolg.,egyéb ktg. 55000 200000 80530 90000   
    

Értékcsökk. 110000 100000 88415 100000   
    

EREDMÉNY (11-21) 5387000 2420000 12621010 -4197400   
    

ZÁRÓ ÁLL. (saját tőke:5+36) 20952000 2420000 33573277     
    

Folyószámla 20929798 22944000 9687332     
    

Lekötött számlák 0   24000000     
    

Tárgyi eszközök nettó értéke 210968   143043     
    

követelés (+), kötelez. (-) -79914   -307438     
    

időbeli elhat. aktív(+)passzív(-) -108585   50340     
    

ZÁRÓ ÁLL. (saját tőke:38+…+42) 20952267   33573277     
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5. sz. melléklet 

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu)  

működési szabályzata (Honlap Szabályzat) 

 

 

 

1. A honlap létrehozásának, működésének céljai 

 

A honlapot a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány hozta létre és működteti több, 

egyenként is fontos cél elérése, szolgálata érdekében: 
 

• minden érdeklődőt és iparági sportbarátot tájékoztatni az iparági sporttalálkozókkal 
kapcsolatos aktuális ismeretekről (Versenynaptár, Általános Versenyszabályzat, Sportági 
Versenyszabályzatok, sportbizottsági és sportági bizottsági tagok, versenykiírások, stb.), 

• megkönnyíteni a találkozók rendezőinek és a résztvevő társaságoknál a 
sportkoordinátoroknak, a részvételt szervezőknek a munkáját ( a honlap  a fő kommunikációs 
csatorna a rendező és a résztvevő társaságok között) és  

• megőrizni az egyes találkozók dokumentumait (versenykiírás, eredmények, korlátozott 
számban fényképek) az utókor számára, egyúttal lehetővé tenni bizonyos ideig a találkozókon 
készült fényképek, videók letöltését az érdeklődők számára, 

• lehetővé tenni az iparági sportmozgalom és az egyes iparági sporttalálkozók támogatóinak 
megjelenését, bemutatását. 

 

2. A honlap működtetésével kapcsolatos szerepkörök, felelősségek 

 

2.1 A kuratórium  

 

A honlap 1. pont szerinti működéséért általános felelősséggel a kuratórium tartozik. A 

kuratórium évente egyszer – a Villamosenergia-ipari Sportértekezlet észrevételeit figyelembe 

véve – áttekinti a honlap működésének tapasztalatait, a felmerült problémákat, javaslatokat, 

meghatározza az éves feladattervet és gondoskodik a működés, fejlesztés anyagi feltételeiről. 

 

 

2.2 Az Alapítványi Honlapfelelős 

 

A honlap üzemeltetésének, fejlesztésének támogatása, koordinálása; az alapítvány egészére, 

működésének általános kérdéseire vonatkozó anyagok honlapon való megjelentetése, az 

http://www.vitsport.hu/
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Alapítványi Honlapfelelős felelősségi körébe tartozik. Az Alapítványi Honlapfelelős pozícióját a 

mindenkori alapítványi titkár – titkár hiányában az ügyvezető –tölti be.  

 

     Az Alapítványi Honlapfelelős feladatai részletesebben: 

• Kapcsolattartás a honlap üzemeltetőjével. Az üzemeltetői szerződés előkészítésében való 
részvétel, a megkötött szerződés teljesítésének felügyelete. 

• Az ügyvezető irányítása mellett az elhatározott fejlesztések felhasználói tervezésében való 
részvétel, közreműködés a fejlesztővel való szerződéskötés előkészítésében, az elvégzett 
munka átvételében, bevezetésében. 

• A honlap szabályzat fejlesztésében, aktualizálásában közreműködés. 

• Az általános „ADMIN” feladatok ellátása, úgymint: 

− A Magunkról c. menüpont alá tartozó információk honlapra való felhelyezése, 
naprakészségnek biztosítása. 

− A Sportbizottság irányítása mellett, vele vagy megbízottjával együttműködve a 
Sportszakmai irányitó testületek menüpontba  tartozó információk  
naprakészségnek biztosítása. 

− A Versenyszabályzatok, Állandó támogatók, Kapcsolat c. menüpontok 
naprakészségnek biztosítása. 

− Bannerek elhelyezése a honlapon, és megjelenésük felügyelete. 

− A honlapra - más honlapfelelősök által - felhelyezett új anyagok ellenőrzése, az 
Alapítvány céljaival nem összeegyeztethető anyagok eltávolítása a kuratórium 
elnökének egyidejű értesítésével. 

− Hírlevél írása a honlapra általa felhelyezett új információkról, és a regisztrált 
felhasználók értesítése.  

− Az „ADMIN” rendszer felhasználói leírásának aktuális állapotban tartása, 
használatával kapcsolatos jogosultságok naprakészségének biztosítása. 

− Honlap „évváltás” előkészítése, elvégzése.  

• Évente összefoglaló készítése a kuratórium (és a Sportértekezlet) számára a honlap 
működésének tapasztalatairól, a javasolt fejlesztésekről. 

• A személlyel fel nem töltött sportági honlapfelelősök helyettesítése a pozíciók betöltéséig.  

• Kapcsolattartás a Rendezvényi és a Sportági Honlapfelelősökkel, munkájuk támogatása, 
szükség esetén ideiglenes helyettesítésük. 
 

 

2.3 A Rendezvényi Honlapfelelősök 

 

A Tárgyévi Sporttalálkozók menüpont szolgál az egyes tárgyévi találkozókra vonatkozó 

dokumentumok, anyagok megjelentetésére. E menüpont működtetése az egyes találkozók 

rendezője által felkért   Rendezvényi Honlapfelelős felelősségi körébe tartozik. Rendezvényi 

Honlapfelelősnek – alkalmas helyi személy hiányában – az Alapítványi Honlapfelelős is 

felkérhető.  
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      A Rendezvényi Honlapfelelős feladatai részletesebben: 

 

- a rendezvénnyel kapcsolatos hivatalos dokumentumok (versenykiírás, program, nevezési 
lap/ok/, visszaigazolt nevezések, eredmények, adatlap) honlapra való felhelyezése. 

- A találkozót megelőzően a találkozó invitáló, a találkozót követően a találkozó 
reprezentatív/dokumentáló – 10-10 fotót tartalmazó – képanyagának, továbbá a rendező által 
a találkozóról készített fotó és/vagy video anyag honlapra való felhelyezése. 

- A találkozóval kapcsolatos egyéb dokumentumok – pl. résztvevők által készített fotók, videók 
stb.– a találkozó záró napját követő 21 napon belül való gyűjtése (mely határidőt a 
versenykiírásban közzé kell tenni), honlapra való felhelyezése. 

- A találkozó támogatóival kapcsolatos információk honlapra való felhelyezése. 
-    Hírlevél írása a honlapra általa felhelyezett új információkról, és a regisztrált felhasználók 

értesítése.  
 
 

2.4 A Sportági Honlapfelelősök 

 

Az adott sportág találkozóinak történetével kapcsolatos anyagok, továbbá a Sportági Bizottság, a 

Sportági Értekezlet működésével kapcsolatos dokumentumok megjelentetésének felelőse a 

Sportági Bizottság által felkért Sportági Honlapfelelős. Azon sportágak esetében, ahol Sportági 

Honlapfelelős felkérésére nem került sor, feladatait – a Sportági Bizottság felkérésére és 

irányításával – az Alapítványi Honlapfelelős látja el. 

 

 A Sportági Honlapfelelős feladatai részletesebben: 

 

- A Tárgyévi Sporttalálkozók menüpontban a Sportági Bizottság által készített tárgyévi 
dokumentumok honlapra való felhelyezése (Sportági Értekezlet emlékeztetője, sportági 
bizottsági ülések emlékeztetői /ha ilyenek készülnek/, tárgyévi találkozó értékelése). 

- A tárgyévet megelőző sportági találkozók dokumentumainak honlapon való – kép –és 
filmanyagok, nagyobb, nem hivatalos írásos anyagok esetében a letölthetőséget lehetővé tevő 
ideiglenes – megjelentetése, 

- Sportági Dokumentumfelelős (hiányában a Sportági Bizottság) munkájának segítése, 
informatikai támogatása, 

- Hírlevél írása a honlapra általa felhelyezett új információkról, és a regisztrált felhasználók 
értesítése.  
 

Az Alapítványi Honlapfelelős és a Sportági Honlapfelelősök nevét, elérhetőségét jelen Szabályzat 

1. sz. függeléke, a Rendezvényi Honlapfelelősök nevét, elérhetőségét a rendezvény (találkozó) 

versenykiírása, a Sportági Dokumentumfelelős (ha van ilyen) nevét és elérhetőségét a Sportági 

Versenyszabályzat tartalmazza. 

 

3. Dokumentumok honlapon való elhelyezésének, a honlap módosításának 

folyamata 
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3.1 Hivatalos anyagok megjelentetése 

 

Hivatalos anyagnak azokat az anyagokat tekintjük, amelyek a honlap struktúrája, 

„tartalomjegyzéke” szerint szükséges, ott megnevezett dokumentumok. (A Magunkról, 

Sportszakmai szervezetek, Versenyszabályzatok, Állandó támogatóink, Kapcsolat menüpont alatti 

valamennyi anyag, továbbá a tárgyévi sporttalálkozók anyagai a médiatár alatti anyagok 

kivételével.) 

 

A megjelenítendő dokumentumot az illetékes szervezet (kuratórium, FB, Sportbizottság, Sportági 

Bizottság, Szervező Bizottság) vezetője (továbbiakban: Szerző) - elektronikusan, a 6. pont alatti 

szabályokat betartva – megküldi a 2. pont szerint illetékes Honlapfelelősnek, továbbá másolatban 

az Alapítványi Honlapfelelősnek. 

 

Az illetékes Honlapfelelős a lehető legrövidebb időn – max. 3 munkanapon – belül a megkapott 

dokumentumot a honlap megfelelő helyére felhelyezi, összeállítja a hírlevelet és értesíti a 

regisztrált felhasználókat. 

 

A Szerző figyelemmel kíséri a dokumentum megjelenését: ha arra határidőn belül nem kerül sor, 

haladéktalanul értesíti az Alapítványi Honlapfelelőst, szükség esetén a kuratórium elnökét. 

 

3.2 Nem hivatalos dokumentumok megjelentetése 

 

A tárgyévi találkozókon, találkozókkal kapcsolatosan született, vélhetőleg közérdeklődésre 

számot tartó – nem a rendező, vagy valamely sportszakmai szervezet, illetve az 

Alapítvány által készített – dokumentumokat (fotók, videók, újságcikkek, 

visszaemlékezések) a 2.3 pont szerint határidőn belül a Rendezvényi Honlapfelelősnek, 

azt követően az Alapítványi Honlapfelelősnek kell megküldeni, aki gondoskodik az anyag 

honlapra történő felhelyezéséről (médiatár) és a regisztráltak 7. pont szerinti 

tájékoztatásáról. 
 

A tárgyévet megelőző évekre vonatkozó anyagok a Sportági Honlapfelelősnek vagy/és a 

Sportági Dokumentumfelelősnek továbbítandók, akik egymással együttműködve 

gondoskodnak azok megjelentetéséről és a regisztráltak 7. pont szerinti tájékoztatásáról, 

továbbá annak a Sportági Versenyszabályzat szerinti megőrzéséről. 
 

3.3 Automatikus honlap változások 
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A tárgyévi sporttalálkozókra vonatkozó hivatalos anyagok a naptári év végén automatikusan 

átkerülnek a Sporttalálkozók története menüpontba („évváltás”), ahol azok – a 

médiatárban elhelyezett anyagok kivételével - megőrzésre kerülnek, továbbra is 

hozzáférhetőek.  
 

A médiatárban elhelyezett dokumentumok a tárgyév végéig  kerülnek a honlapon megőrzésre.  

 

A Rendezvényi Honlapfelelős tartozik gondoskodni arról, hogy a találkozót követő 5 napon belül a 

találkozó főlapján elhelyezhető 10 db archiválandó fénykép kiválasztásra és felhelyezésre kerüljön.  

Az archiválandó 10 db reprezentatív fényképet a rendező a Sportági Bizottsággal egyetértésben 

választja ki, egyet nem értés esetén a rendező 5, és a Sportági Bizottság is 5 kép kiválasztására 

jogosult. 

 

3.4 A honlapon megjelentetendő anyagokkal kapcsolatos technikai jellegű 

követelmények  

 

A honlapra felhelyezendő dokumentumokkal kapcsolatosan az alábbi szabályokat kell betartani: 

• A fájlok megnevezése pontosan (egyértelműen) fejezze ki annak tartalmát és szabályzat 
jellegű anyag esetén tartalmazza a hatályba lépés időpontját, más anyagok esetében a 
készítés időpontját. 

• A szabályzat jellegű dokumentumok érvényességük lejárta után sem kerülnek a honlapról 
törlésre. 

• A honlapra felhelyezendő dokumentumok („Elérhető dokumentumok”) formátuma 
igazodjon a felhasználók által legszélesebb körben használt formátumhoz. Ennek 
megfelelően a dokumentumok lehetőleg PDF formátumban kerüljenek feltöltésre, 
egyrészt elősegítve a dokumentumok biztonságos védelmét az esetleges módosításokkal 
szemben, másrészt lehetővé téve, hogy az adott dokumentumot a honlap látogatói 
közvetlenül, azaz letöltés nélkül (a „Megjelenítés” gombra kattintva) tanulmányozhassák.  
Amennyiben a PDF formátum nem biztosítható, vagy nem célravezető, akkor szöveges 
dokumentumok esetén a WORD, táblázatos dokumentumok esetén az EXCEL formátum a 
támogatott megjelenítési forma. 

 

 

4. A honlap látogatóira vonatkozó előírások 

 

4.1 Regisztráció (bejelentkezés) nélkül látogatható oldalak 

 

      A honlapra bejelentkezés  nélkül látogatók a honlapnak csak az alábbi oldalait kereshetik    fel: 

- Főoldal, 
- valamennyi menüpont nyitó oldala, 
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- a „Magunkról” menüpont alá tartozó összes oldal, 
- a „Korábbi sporttalálkozók” nyitó oldala alatti első oldal (a korábbi sporttalálkozók évszáma, 

rendezője és helyszíne), 
- A „Hírek” oldalt visszamenőlegesen is, de az ott található linkek – ha védett oldalakra mutatnak 

– bejelentkezés nélkül nem működnek 
 

4.2 .Tudnivalók, előírások regisztrált (bejelentkezett) látogatóink számára: 

- A honlap látogatói a honlap megfelelő menüpontjában regisztrálhatják magukat, illetve 
módosíthatják, vagy törölhetik regisztrációjukat.  

- A regisztrált,bejelentkezett látogatóink számára a honlap teljes tartalma elérhető, 
megismerhető. 

- A regisztráció során az érdeklődési kör megadásával el lehet kerülni a felhasználó számára 
érdektelen hírlevelek érkezését.  

- Ha a regisztráció során megadott érdeklődési körükbe tartozó új információ, dokumentum 
jelenik meg az oldalon, akkor arról a regisztráció során megadott email címükre – figyelem 
felkeltő céllal – Hírlevelet kapnak. A HIRLEVÉL vagy röviden ismerteti az új hírt (információt), 
vagy pedig megnevezi az új tartalmat (dokumentumot) és tartalmazza az arra mutató linket. 

- A regisztráció feltétele, hogy a regisztrálni kívánó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozatot (2.sz. 
függelék) és az Adatkezelési Tájékoztatót (3. sz. függelék.  

- A regisztrálás során megadandó egyéb, nem kötelező jelleggel kért adatok csak elemzési 
célokra használhatóak, s azok csak összesített formában jelentethetők meg. 
 

 

     4.3 Kapcsolattartás a honlap látogatóival 

  

A honlap látogatói a Kapcsolat menüpontban megadott címen írásban léphetnek kapcsolatba 

az alapítvánnyal. A menüpontban lehetőség van az üzenetküldési szolgáltatás igénybevételére is, 

amely révén elektronikus levelet juttathatnak el az alapítványhoz, amelyre  3 munkanapon belül, 

elektronikus levélben válaszolunk. 

 

 

  FÜGGELÉKEK: 

                                      1.sz. függelék: Honlapfelelősök 

                                      2.sz. függelék: Adatvédelmi Nyilatkozat 

                                      3.sz. függelék: Adatkezelési Tájékoztató          

 

 

Budapest, 2021. február hó 
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VITSPORT Alapítvány       Honlap Szabályzat 

1. sz. függelék 

 

Honlapfelelősök 

 

 

 

Megnevezés Név    Telefon E-mail cím 

Alapítványi Honlapfelelős: Alapítványi titkár 30/4566342 vitsport.titkar@gmail.com 

Sportági Honlapfelelősök:    

asztalitenisz    

horgász    

kajak-kenu Misley Tibor 

Márton Sándor                        

20/5571836                 

30/3492171 

 

marton.sandor@mvm.hu 

labdarúgás Hanti Gábor 20/5428237 hantig@mavir.hu 

sakk    

sí    

teke Gerzsei Zoltán               gerzseiz@npp.hu 

tenisz Farkas János 70/3231948 farkasj@mavir.hu 

természetbarát    

vitorlás 

fallabda 

futás 

sárkányhajó 

   

Rendezvényi Honlapfelelősök:       A találkozó versenykiírása szerint. 

 

  

mailto:hantig@mavir.hu
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VITSPORT Alapítvány       Honlap Szabályzat 

2. sz. függelék 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

a www. vitsport.hu honlapra regisztrálók részéről 

 

A www.vitsport.hu honlap regisztrált látogatójaként kijelentem, hogy a honlapon megismert 

személyes adatokat bizalmasan kezelem, azokat kizárólag adatkezelési céljuknak megfelelően, a 

villamosenergia-ipari sporttalálkozókkal kapcsolatos információk megismerése, gyűjtése, a 

sporttalálkozók népszerűsítése érdekében használom fel. 
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VITSPORT Alapítvány       Honlap Szabályzat 

3. sz. függelék 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

A VITSPORT.HU HONLAPRA REGISZTRÁLÓK RÉSZÉRE 

 

Jelen dokumentumban Regisztráló: a VITSPORT Alapítvány www.vitsport.hu honlapjára regisztrálni 

kívánó személy. 

  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. 

április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. 

cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az 

alábbi tájékoztatást adja. 

 

 Adatkezelő 

Neve: VITSPORT Alapítvány 

Postacíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a-47/b 

E-mail: varhelyigz@gmail.com 

Telefon: +36 309657470 

Fax:  

Honlap www.vitsport.hu 

Székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a-47/b 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken 

keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC) 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.357215 ) 

 

A GDPR értelmében „személyes adat”: 

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 

azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 

testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

 

http://www.vitsport.hu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.357215
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A „címzett” fogalma: 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy 

amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, 

amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá 

személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi 

kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 

szabályoknak. 

A SZEMÉLYES ADATOK 

 

kezelésének célja: Függelékben 

az adatkezelés jogalapja: Függelékben 

tárolásának időtartama: Függelékben 

felsorolása illetőleg kategóriái: Függelékben 

forrása: Függelékben 

 

Amennyiben a Függelékben a jogalap megjelölése jogos érdek, a Függelékben található a jogos érdek 

bemutatása. 

 

A Függelékben foglalt személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad döntésén 

múlik. Amennyiben a Függelékben foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a Függelékben jelölt 

személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat: 

- adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének 
lehetetlenné válása 

- adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása 
- adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása 
- adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása 

 

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás 

 

Alkalmaz ilyet az Adatkezelő? Az alkalmazott logikára 

vonatkozó információk 

Mi a jelentősége és 

következménye az érintettre 

nézve 

Igen. E-mail cím szerinti azonosítás Hírlevél szolgáltatás igénybe 

vétele, a honlap teljes tartalmának 

megismerési lehetősége 
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HA VAN CÍMZETT 

 

Címzettek megnevezése Közlés célja 

Függelékben Függelékben 
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KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 

 

Adatkezelő az érintett személyes adatait fő szabály szerint automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül 

használja fel a regisztrált azonosítására és a hírlevél szolgáltatás teljesítésére.  

Eseti feladataik teljesítésére ezen adatokat megismerhetik az Adatkezelő munkavállalói és 

tisztségviselői. Ilyen feladatok például a honlap, mint az iparági sporttalálkozók szervezői és résztvevői 

közötti kapcsolattartási csatorna hatékonyságának vizsgálata, a honlap, mint az iparági 

sporttalálkozókat népszerűsítő média ismertsége, látogatottsága növelési lehetőségeinek vizsgálata.  

 

A fő szabály érvényesülése mellett megismerheti a személyi adatokat például az Adatkezelő jogi 

képviseletét ellátó ügyvéd is, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait más állami szervek számára csak kivételes esetben, 

jogszabályi kötelezettség esetén adja át.  

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az honlapját üzemeltető Adatfeldolgozó 

(IRQ Hosting Kft.) számítógépein tárolja.  

 

Az Adatfeldolgozó szerződésben vállalta, megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik 

arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok 

jogosulatlan megváltoztatása ellen és gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak 

hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. 

 

HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNIK TOVÁBBÍTÁS 

 

Harmadik ország vagy 

nemzetközi szervezet 

megnevezése 

Az EU Bizottság 

megfelelőségi határozata, 

ennek hiányában 

garanciák megjelölése 

Kötelező erejű 

vállalati szabály (ha 

releváns) 

Különös 

helyzetekre 

vonatkozó eltérések 

(ha releváns) 

Nem releváns Nem releváns Nem releváns Nem releváns 
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AZ ÖN JOGAI 

 

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést az alábbiak szerint:  

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve 

a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy 

az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár. 

(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta 

be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 

bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti 

hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat 

helyesbítését kérni. 

 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 

érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő – kiegészítését. 
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A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését 

kérni az alábbiak szerint: 

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, 

az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az 

adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar 

jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi 

az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését. 

 

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén 

kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek 

tekinthető:  

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy 
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy 
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy 
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,  
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy  
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy  
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.  
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A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat 

kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint: 

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy 

az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, 

illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az 

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat 

kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint: 

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő 

(harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben 

az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
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(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, 

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett 

tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 

személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten 

fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más 

információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 

2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 

automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson 

a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett 

feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az 

alábbiak szerint: 

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés 
teljesítése  

b) és az adatkezelés automatizált módon történik. 
 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az 

adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. 
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(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 

 

 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott 

hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 

visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. 

 

 

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz 

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő 

ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a 

lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az 

alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek  

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy 

panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye 

vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391-1400 

fax.: +36 (1) 391-1410 

honlap:       www.naih.hu  

 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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Adatkezelés célja  
Kezelt adatok 

kategóriái  

Adatkezelés 

időtartama  

Adatkezelés 

jogalapja 
Adatok forrása Címzett Közlés célja 

A regisztrált 

azonosítása 
név, e-mail cím, 
jelszó 

A regisztráció 
megszüntetés
éig, vagy 3 év 
inaktivitás 
beálltakor  

Az érintett 

hozzájárulása 

Az érintett 

közvetlen 

adatközlése 

nem releváns 
 

Az adatok nem 
kerülnek 
továbbításra 

A hírlevél 

szolgáltatás 

biztosítása az 

érdeklődési körre 

korlátozottan 

történjen 

 érdeklődési kör A regisztráció 
megszüntetés
éig 

Az érintett 
hozzájárulása 

Az érintett 

közvetlen 

adatközlése 

nem releváns Az adatok nem 
kerülnek 
továbbításra 

Statisztikák, 

elemzések 

készítése 

nem, születési év, 

lakóhely 

irányítószáma, az 

iparági társaság, 

amelyhez kötődik, 

a kötődés tartalma 

A regisztráció 
megszüntetés
éig 

Az érintett 
hozzájárulása 

Az érintett – 

nem kötelező – 

közvetlen 

adatközlése 

nem releváns Az adatok nem 
kerülnek 
továbbításra 
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6. sz. melléklet 

                                           Szabályozási koncepció az ÁVSZ 12. pontjához 

Az iparági sporttalálkozókon részt vehetnek: 

a) Főtevékenységük alapján a TEAOR’08 szerint a 35.1 villamosenergia -termelés, -ellátás 

alágazatba sorolt társaságok. 

b) Az a) alatti társaságok tevékenységével szorosan összefüggő tevékenységet folytató 

társaságok/szervezetek: 

ba) döntően vill.en.ipari létesítmények előkészítésével, megvalósításával, karbantartásával 
foglalkozó szervezetek (árbevételük min. 75%-a ezen tevékenységekből származik),  
bb) az a) alatti társaságok tulajdonosi vagy szabályozási irányítását gyakorló szervezetek,  
bc) az a) alatti társaságokhoz kötődő érdekképviseleti szervezetek), 

c) Az a) és b) alatti társaságokból/szervezetekből kiszervezés/átszervezés útján létrejött 

társaságok/szervezetek, ha az új szervezet munkavállalói között többséget képviselnek a volt 

a) vagy b) alatti munkavállalók és 

ca) az új szervezet árbevételének több, mint 50%-a a) vagy b) társaságoktól származik, vagy  
cb) az új szervezet munkavállalói is végeznek 35.1 alá tartozó tevékenységet, de nem 
főtevékenységként és az új szervezet árbevételének legalább 25%-a 35.1 alá tartozó  
tevékenységből származik. 

d) A villamosenergia-iparhoz lazábban kapcsolódó tevékenységet folytató 

társaságok/szervezetek: 

da)  az a)-ba vagy c) -be nem tartozó, de 35.1 -es tevékenységet  végző társaságok, ha 
árbevételük legalább 25%-a 35.1 alá tartozó tevékenységből származik, 
db) az a) alattiakhoz tulajdonosilag kapcsolódó (többségi tulajdonában lévő, vagy ugyanazon 
többségi tulajdonos alá tartozó) társaságok, ha árbevételük legalább 25%-a az a) alattiaktól 
származik, 
dc) az a) alattiak tevékenységébe jelentősen „bedolgozó” társaságok/szervezetek 
(árbevételük több, mint 50%-a a) alattiaktól származik),  
dd) az iparággal szakmai kapcsolatban lévő egyéb szervezetek. 

e) A rendezők által meghívott egyéb szervezetek. 

Megjegyzés: az egyes társaságok/szervezetek jelentkezésük során maguk tesznek javaslatot a fentiek 

szerinti besorolásukra, közölve azokat az adatokat és egyéb tényeket, amelyekre javaslatukat 

alapozták. A jelentkezés és a besorolási javaslat elfogadása a Sportbizottság hatásköre. A besorolás 

módosítását – a köv. év elejei hatállyal – az egyes társaságok bármikor kezdeményezhetik. A 

Sportbizottság a besorolásokat 5 évente – a társaságok közreműködésével – felülvizsgálja. 

Szabályozási különbségek a fenti csoportok között: 

• Az a) - c) alattiak a szabályozásban egységesen, az eddigiek szerint kezelendők („iparági” 

résztvevők) 

• A d) alattiak jelentkezésének elfogadását a Sportbizottság indokolt esetben felmondhatja. 

• A d) alattiakat az iparág vendégeinek, az e) alattiakat a Rendező vendégeinek nevezhetjük. 

• A d) - e) alattiak nem vehetnek részt – sem sportági, sem ágazati szinten – a társaságok 

versenyében.  

• A d) és e) alattiak nem vehetnek részt minden sportág találkozóján: azokon nem, ahol 

részvételük érdemben befolyásolná az a)-c) alattiak közötti (iparági) verseny(ek), 

versenyszámok eredményét.  Hogy melyek ezek, azt a Sportbiz. határozza meg a sportági 

bizottságok véleményének kikérésével, és az ÁVSZ-ben kell rögzíteni.  
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• Azokban a sportágakban, ahol a d) alattiak is indulhatnak külön kell értékelni az a)-c) alattiak 

(„iparágiak”) eredményeit. A d) és e) alatti indulók („vendégek”) eredményeinek 

értékeléséről  – és esetlegesen az összesített értékelésről – a résztvevők számától függően a 

Rendező dönt a Sportági Bizottság véleményének kikérésével.)  

• A d) alattiak nevezését a Rendező  nyomós indokok esetén – a Sportbizottság egyetértésével 

– visszautasíthatja. 

• A d) és e) alattiakra nem vonatkozik az Alapítvány normatív támogatási kötelezettsége, így 

versenyzőik után a Rendező nem kap támogatást az Alapítványtól (a teljes részvételi díjat 

fizetik). Ugyanez vonatkozik az a)-c) alattiak közül azokra az államigazgatási vagy civil 

szervezetekre, akik jogszabály, vagy állami előírás miatt a VITSPORT Alapítványt nem 

támogathatják (pl. MEKH) 

• A d) alatti gazdasági társaságoktól elvárt az iparági sportmozgalom egészének, vagy egyes 

sportág(ak) találkozóinak tartós támogatására vonatkozó – a VITSPORT Alapítvánnyal kötött – 

kötelezettségvállalás. 

• A d) alattiak jelentkezési szándéka esetén a felvétellel kapcsolatos tárgyalásokat a 

Sportbizottság és a kuratórium elnöke vagy/és ügyvezetője együttesen bonyolítja le. 
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7.sz. melléklet 

                                                               Kiemelt célkitűzések 2021. évre 

 

1. A Sportbizottsággal együttműködve, munkájukat támogatva mindent megteszünk, hogy a 

2021. évi iparági találkozók – megfelelő járványügyi óvintézkedések mellett – minél 

hiánytalanabbul és minél nagyobb részvétellel megtartásra kerüljenek. 

2. A korábbi gyakorlatnak megfelelően segítjük a társaságokat az Alapítvánnyal szembeni 

támogatási és adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésében, a beérkezett támogatásokról 

az igazolást időben és igazolható módon elküldjük számukra, továbbá – kérésükre – 

beszámolót küldünk részükre a támogatásuk felhasználásáról. 

3. A Versenynaptár Sportértekezlet általi jóvágyását követően a támogatási szerződéseket 2 

héten belül elkészítjük és aláírásra a rendezőknek megküldjük. A visszaérkezést követő 8 

napon belül intézkedünk a támogatás 1. részletének átutalásáról. Támogatjuk a rendezőket 

abban, hogy az ez évtől rövidebb határidőt betartva a lezajlott találkozóról a Beszámolót 

(adatszolgáltatást) el tudják küldeni. A Beszámoló megérkezését – és az esetleges egyeztetést 

– követő 8 napon gondoskodunk a támogatás 2. részletének átutalásáról. 

4. 2020. évben végrehajtott honlap fejlesztés következtében az iparági sporttalálkozók iránt 

érdeklődők a honlap tartalmát csak (megújított) regisztráció esetén ismerhetik meg. 

Széleskörű propagandát fejtünk ki a regisztráltak számának növelése érdekében.  

5. Megújítjuk, aktualizáljuk a honlap Magunkról és a Sportszakmai szervezetek menüpontok 

bevezető képernyőinek tartalmát, továbbá aktualizáljuk és felülvizsgáljuk ezen menüpontok 

teljes tartalmát és töröljük belőlük a céljaink szempontjából nem nélkülözhetetlen személyes 

adatokat.  

6. Az Alapítvány 2021-ben vállalja a 2020-ban elmaradt 70. VOTT megrendezése feletti 

védnökséget, s annak pénzügyi lebonyolítását. 

7.  A Sportbizottsággal együttműködve 2021. júl. 31-ig elkészítjük a 2021. évi Tájékoztató 

Füzetet, s gondoskodunk arról, hogy azokat kellő időben és példányszámban minden rendező 

megkapja. 
8. Az új könyvelő közreműködésével megalkotjuk az alapítvány hiányzó számviteli szabályzatait. 

Felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a Honlap Szabályzatot. 
 

Budapest, 2021. április 
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8.sz. melléklet 

Kiegészítés a 2021. évi költségvetéshez 

 

1. Költségvetésünkben az ÁVSZ 2. sz mellékletével azonosan a társaságok támogatásának 

normatíváját 1070Ft/fő (+3,5%) értékkel vettük figyelembe, s óvatossági okokból a 

társaságok létszámának kisebb csökkenésével számolunk: így adódik a 21675  eFt (2,6%) 

bevételi előirányzat. 

2. Pénzügyeink könnyebb áttekinthetősége érdekében megszüntetjük a tőkénk egy részének 

lekötését a minimális (gyakorlatilag nulla) kamatra tekintettel.  

3. 2021-ben számolunk a VOTT megrendezésével, a tavalyi bevétel és költség adatok 

figyelembevételével. (???) 

4. A nevezési díjak támogatási előirányzata az alábbi megfontolások eredménye: 

• A kuratórium 2020. szept 11-i döntésének megfelelően a találkozók elmaradása 

miatt fel nem használt támogatási összeget 2021-ben oly módon használjuk fel, hogy 

azokban a   sportágakban, ahol a 2020. évi találkozó elmaradt, a 2020-ban ígért 

támogatást (5000Ft/résztvevő) a 2021. évi támogatás 2. pontban foglalt összegén 

felül biztosítjuk a résztvevők számára. A tervezés során azzal számoltunk, hogy a  

2022. évi sí találkozóra is kell majd az alapítványnak előleget fizetni, amely 2021-ben 

fog felmerülni. A labdarúgás sportágban selejtezők helyett 16-17 csapatos döntőt 

vettünk számításba.  

• Az alapítvány megnövekedett vagyona lehetőséget biztosított a találkozókon 

résztvevők támogatásának növelésére, ezért azt 2021. évre 6000 Ft/fő értékre 

irányozzuk elő. Tekintve, hogy a költségvetésben kimutatott -4,2 mFt-os eredmény 

(veszteség) kb. 2,8 MFt-tal kevesebb, mint a 2020-ban a támogatásokra fel nem 

használt összeg, a 6000Ft/fő támogatási normatíva még tovább emelhető lenne – 

hosszabb távon fenntartható módon – 1000-1200 Ft/fő értékkel, de ezt a 

fokozatosság szempontját szem előtt tartva nem javasoljuk. 

5. Munkabér soron a 2020. évi tervezett érték 4%-os növelését terveztük a kuratórium 2020. 

szept. 11-i döntésének, illetve a garantált bérminimum növekedésének megfelelően. 

6. Könyvelés soron a 2020. évi könyvelő teljes éves díja (utólag számláz), és a 2021-ben 

megbízott könyvelő teljes éves díja szerepel (havonta számláz), továbbá a számviteli 

szabályzatok elkészítésének, illetve az átadás-átvételhez kapcsolódó egyszeri ellenőrzés díja 

szerepel. 

7. Közlekedés soron az ügyvezető gépkocsihasználata került tervezésre. 

8. A reprezentáció soron számolunk azzal, hogy a 2021. évi Sportértekezletet már a 

hagyományos módon lehet megtartani. 
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Sportág Rendező 
2019. évi 

versenyzői 
létszám 

2021. évi 
Tám. 

normatíva 
(Ft/fő) 

2021. évi 
terv* 

(FxGx1,0) 

Ebből 2020-
ban átutalva 

2021. évi 
átutalás terv 

(H-I) 

1. részlet 
(Hx0,8-I) 

Sí   303 8800 2666400   2666400 2133120 

Fallabda   93 11000 1023000 395250 627750 423150 

Sakk   44 11000 484000   484000 387200 

Foci elődöntő észak     0 0   0 0 

Foci elődöntő dél     0 0   0 0 

Asztalitenisz   103 11000 1133000   1133000 906400 

Horgász   135 11000 1485000   1485000 1188000 

Tenisz   161 6000 966000   966000 772800 

Kajak-kenu   112 11000 1232000 476000 756000 509600 

Sárkányhajó   149 11000 1639000 633250 1005750 677950 

Vitorlás   151 11000 1661000   1661000 1328800 

Foci    200 11000 2200000   2200000 1760000 

Futás   306 11000 3366000 1300500 2065500 1392300 

Teke   160 11000 1760000   1760000 1408000 

Természetbarát   387 11000 4257000   4257000 3405600 

Összesen   2304   23872400 2805000 21067400 16292920 

 


