
Dunaszerdahely Város az Év sportolója díjának  

átadásának alapelvei 

 

 

1.cikk 

Bevezető rendelkezések 

 

A sport prezentációja keretén belül Dunaszerdahely Város minden évben átadja 

Dunaszerdahely Város legeredményesebb sportolóinak az Év sportolója díjat (továbbiakban 

„díj”). Az aktuális naptári évben kitüntetésre kerül a sportolók a sport területén elért kiemelkedő 

eredménye és azon sportegyesületük példás képviselete, amelynek székhelye Dunaszerdahely 

Város terültén található, Dunaszerdahely Város területén működik és/vagy Dunaszerdahely 

Várost képviselik (továbbiakban „sportegyesület”). A díj átadásának előkészítésével és 

megvalósításával megbízott személy a sport, kultúra és iskolaügyért felelős alpolgármester, aki 

együttműködik a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Közoktatási, szociális, sport és kulturális 

főosztályával (továbbiakban „főosztály”) és Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 

Sport- és Testkultúra-bizottságával (továbbiakban „bizottság”). 

 

2.cikk 

Az értékelés kritériumai és kategóriái 

 

1. A kihirdetés és kiértékelés a következő kategóriákban történik: 

a) egyéni – junior 15 éves korig (max.3 díj); 

b) egyéni – junior 15-20 korig (max. 3 díj); 

c) egyéni – felnőtt (max.3 díj); 

d) kollektív (max. 3 díj); 

e) edző (max. 3 díj). 

A javasolt egyéni sportolónak az értékelendő évben a sportegyesület nyilvántartott tagjaként 

kell szerepelni. A kollektív értékelésének feltétele, hogy sportegyesületnek kell lennie. 

 

2. Az értékelés kritériumai: 

a) A javasolt egyéni sportolók névsorába való bekerülés feltétele: járási, kerületi, regionális, 

országos vagy nemzetközi versenyen elért dobogós (3.) eredményig, Európa-, 

világbajnokságon, Olimpián és egyéb európai vagy világversenyen való részvétel. 

b) A javasolt kollektív sportolók névsorába való bekerülés feltétele: járási, kerületi, regionális, 

országos vagy nemzetközi versenyen elért dobogós (3.) eredményig, Európa-, 

világbajnokságon, Olimpián és egyéb európai vagy világversenyen való részvétel. 

c) A javasolt edzők névsorába való bekerülés feltétele: az adott évben egyéni vagy kollektív 

sportolókkal elért eredmények. 

 

3. A díjazott egyéni és kollektív sportolók pénzbeli jutalma: 

a) ha az adott egyéni sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 1, akkor a pénzbeli jutalom 

150 €. 



b) ha az adott egyéni sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 2, akkor a pénzbeli jutalom 

1. helyezés esetében 150 €, 2. helyezés esetében 100 €. 

c) ha az adott egyéni sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 3, akkor a pénzbeli jutalom 

1. helyezés esetében 150 €, 2. helyezés esetében 100 €, 3. helyezés esetében 50 €. 

d) ha az adott kollektív sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 1, akkor a pénzbeli 

jutalom 350 €. 

e) ha az adott kollektív sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 2, akkor a pénzbeli 

jutalom 1. helyezés esetében 350 €, 2. helyezés esetében 220 €. 

f) ha az adott kollektív sportolók kategóriájában kiosztott díjak száma 3, akkor a pénzbeli 

jutalom 1. helyezés esetében 350 €, 2. helyezés esetében 220 €, 3. helyezés esetében 130 €. 

g) ha az adott edzők kategóriájában kiosztott díjak száma 1, akkor a pénzbeli jutalom 350 €. 

h) ha az adott edzők kategóriájában kiosztott díjak száma 2, akkor a pénzbeli jutalom 1. helyezés 

esetében 350 €, 2. helyezés esetében 220 €. 

i) ha az adott edzők kategóriájában kiosztott díjak száma 3, akkor a pénzbeli jutalom 1. helyezés 

esetében 350 €, 2. helyezés esetében 220 €, 3. helyezés esetében 130 €. 

 

3. cikk 

Javaslatok benyújtása 

 

1. Dunaszerdahely Város az adott naptári év december 15-ig nyilvánosságra hozza honlapján 

a javaslat benyújtására vonatkozó felhívást. 

 

2. A nevezések leadhatják: 

a) sportegyesületek 

b) Dunaszerdahely Város lakosai (a javaslatnak tartalmaznia kell, a sportegyesület azon 

igazolását, hogy a sportoló, kollektív vagy edző Dunaszerdahely Város területén működő 

sportegyesület tagja). 

 

3. A nevezéseket legkésőbb a következő naptári év január 15-ig, a következő címen kell 

benyújtani: Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály, 

Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely. Az ismeretlen feladó által benyújtott javaslatok nem 

elfogadhatók. 

 

4. A nevezést jelen Alapelvek mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani, amely 

tartalmazza főként: 

a) azon sportesemény nevét, helyszínét és időpontját, amelyen az egyéni vagy kollektív sportoló 

az adott naptári évben a legjobb eredményét érte el, illetve ahol az edző egyéni vagy kollektív 

sportolóval az adott naptári évben a legjobb eredményét érte el, 

b) sport fajtáját, diszciplínáját, kategóriáját, a résztvevők számát, 

c) elért eredményt- helyezést, az elért eredményről szóló oklevél másolatának benyújtásával 

(diploma, oklevél, napi sajtóban megjelenő cikk, internetes információ stb., amely a nevezés 

elválaszthatatlan részét képezi) 

d) a javasolt személy adatai: születési dátum, állandó lakhely, sport klub/részleg/testnevelési 

egység/ egyéb sportegyesület, telefonszám, email cím. 



 

5. Egy sportegyesület az egyéni sportolók kategóriájában legfeljebb 2 személyt nevezhet. 

 

4. cikk 

Javaslatok megvitatása és értékelése 

 

1. Dunaszerdahely Város Év sportolójának díja javaslatai megvitatását és kiértékelését a 

bizottság végzi. 

 

2. A bizottság az egyes kategóriákban pontozásos rendszerrel határoz a következőképpen: A 

bizottság tagja minden jelöltnek pontot ad. A maximális pontszám megegyezik az adott 

kategóriában javasolt jelöltek számával. A kiosztott pontok száma mindig 1-vel csökken. Az 

adott kategória győztese a legtöbb pontot elérő jelölt. 

 

3. A szavazatok összeszámolását és a sorrend meghatározását a bizottság tagjai végzik. A 

díjazottak végleges sorrendje a hivatalos díjátadásig titkos. 

 

4. Az Év sportolója díj javaslatai a polgármester elé kerülnek jóvá hagyásra. Az adott naptári 

év Év sportolója díj átadására a következő naptári évben ünnepi kiértékelésen kerül sor. Az 

időpontot a bizottság javasolja és a polgármester hagyja jóvá. 

 

5. cikk 

Záró rendelkezések 

 

1. Dunaszerdahely Város az Év sportolója díjának átadásának alapelvei, 2016.05.01. hatályon 

kívül helyeződnek. 

2. Jelen Alapelvek 2018. május 1. lépnek hatályba. 

3. A jutalomban való részesülés nem alapul alanyi jogon. 

 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán 

polgármester 

  



Javaslat 

Dunaszerdahely Város Év Sportolója Díj  

 

A díjra jelölt személy adatai  

Családi és utónév  

Születés időpontja  

Lakhely  

Sporttevékenységgel foglalkozó klub / csapat / 

testnevelési egyesület / szervezet  

 

Telefonszám  

E-mail   
 

 

A díjra jelölt csapat adatai  

Megnevezés  

A szervezetet képviselő személy  

Telefonszám  

A tevékenység helye, székhely  

E-mail  

 

 

A javaslat rövid indoklása: 

1. A sportesemény (megnevezés / helyszín / időpont / sportág / kategória / a résztvevők száma, a 

sportoló(k) által elért helyezés), amelyen a sportoló vagy a csapat a naptári évben kimagasló 

eredményt, sportsikert ért el.  

 

 

 

 
(Csatolni az oklevél, eredménylista, a sajtóban megjelent cikkek, a weben fellelhető információk stb. fénymásolatát).  

2. A sportesemény (megnevezés / helyszín / időpont / sportág / kategória / a résztvevők száma, a 

sportoló(k) által elért helyezés), amelyen a sportoló vagy a csapat a naptári évben kimagasló 

eredményt, sportsikert ért el.  

 

 

 

 
(Csatolni az oklevél, eredménylista, a sajtóban megjelent cikkek, a weben fellelhető információk stb. fénymásolatát). 

3. A sportesemény (megnevezés / helyszín / időpont / sportág / kategória / a résztvevők száma, a 

sportoló(k) által elért helyezés), amelyen a sportoló vagy a csapat a naptári évben kimagasló 

eredményt, sportsikert ért el.  

 

 

 

 
(Csatolni az oklevél, eredménylista, a sajtóban megjelent cikkek, a weben fellelhető információk stb. fénymásolatát). 



4. A sportesemény (megnevezés / helyszín / időpont / sportág / kategória / a résztvevők száma, a 

sportoló(k) által elért helyezés), amelyen a sportoló vagy a csapat a naptári évben kimagasló eredményt, 

sportsikert ért el.  

 

 

 

 

 
(Csatolni az oklevél, eredménylista, a sajtóban megjelent cikkek, a weben fellelhető információk stb. fénymásolatát). 

5. A sportesemény (megnevezés / helyszín / időpont / sportág / kategória / a résztvevők száma, a 

sportoló(k) által elért helyezés), amelyen a sportoló vagy a csapat a naptári évben kimagasló 

eredményt, sportsikert ért el.  

 

 

 

 

 
(Csatolni az oklevél, eredménylista, a sajtóban megjelent cikkek, a weben fellelhető információk stb. fénymásolatát). 

 

 

 

A javaslattevő adatai – Dunaszerdahely Város polgára 

 

Családi és utónév  Sporttevékenységgel 

foglalkozó szervezet pecsétje 

Állandó lakhely   

Telefonszám  

A javaslattétel elküldésének 

időpontja 

 

Aláírás  

 

A javaslattevő adatai – sporttevékenységgel foglalkozó szervezet 

 

Megnevezés 

 Sporttevékenységgel  

foglalkozó szervezet pecsétje 

A szervezetet képviselő 

személy 

  

Telefonszám  

A tevékenység helye, 

székhelye 

 

A javaslattétel elküldésének 

időpontja 

 

A szervezetet képviselő 

személy aláírása 

 

 

A javaslattétel elengedhetetlen részét képezik azon fénymásolt dokumentumok, amelyek alátámasztják a sportoló/a csapatt 

elért sporteredményeit (oklevél, eredménylista, a napi sajtóban /a weben megjelent cikkek, információk stb. fénymásolata). 

 



Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről 

Adatkezelő, megnevezés, jogi forma, cím és 

elérhetőség 

 

Dunaszerdahely Város 

Fő utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely  

azonosító-szám: 00305383, tel. sz. +421 31 5903 911 

A társadalmi-kulturális esemény megnevezése    Dunaszerdahely Város Év Sportolója Díj 

A személyes adatok védelméért felelős személy zodpovednaosoba@somi.sk, tel.: +421 48 4146 759 

Érintett személy  Családi és utónév, lakcím 

Érintett személy jogai Az érintett személy a lent felsorolt jogokkal rendelkezik 

Az adatvédelmi nyilatkozat visszavonásának 

módja 

Mail, telefon, ... 

Információk a személyes adatok kezeléséről 

Jogalap A kezelés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló rendelete 6. Cikkely 1/a bekezdés és a 

2018. évi 18. sz. a személyes adatok védelméről szóló 

törvény 13.§ (1) bek. értelmében adatvédelmi nyilatkozat 

alapján történik. 

Megőrzés határideje A cél betöltéséig vagy a nyilatkozat visszavonásáig 

Adatkezelők Adatkezelő 

Harmadik országban történő átvitel A város honlapján keresztül www.dunstreda.sk, 

www.dunajkostredsky.sk, www.dunaszerdahelyi.sk és egyéb 

távközlési platformokon 

Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is 

Nem történik 

A személyes adatok kezelésének célja (húzza át a NEM választ, ha beleegyezik, IGEN választ, ha nem egyezik 

bele) 

Cél Személyes adatok terjedelme Beleegye

zés 

A nevezési jegyzék, Dunaszerdahely Város Év 

Sportolója Díjának választása és átadása 

Egyén esetében: Titulus, családi és utónév, 

állandó lakhely címe, családi állapot, 

nemzetiség, állampolgárság, telefon, e-mail, 

eddigi sporttevékenység, sportklub/ 

sporttevékenységgel foglalkozó szervezet 

megnevezése 

Kollektív esetében: sportklub/ 

sporttevékenységgel foglalkozó szervezet 

Igen/ 

Nem 

mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunajkostredsky.sk/
http://www.dunaszerdahelyi.sk/


megnevezése, képviselő, telefon, email, 

tevékenység székhelye, postai cím, eddigi 

sporttevékenység 

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala az 

adatkezelő honlapján, a város által alapított és 

fenntartott jogi személyek honlapján, város 

hirdetőtábláján, archiválás, a város krónikájában 

való felhasználás, önkormányzati lapban, város 

reklámanyagában, DSTV 

Egyén esetében: Titulus, családi és utónév, 

eddigi sporttevékenység, sportklub/ 

sporttevékenységgel foglalkozó szervezet 

megnevezése 

 

Kollektív esetében: sportklub/ 

sporttevékenységgel foglalkozó szervezet 

megnevezése, képviselő, eddigi 

sporttevékenység 

Igen/ 

Nem 

Dunaszerdahely Város Év Sportolója Díj 

ünnepélyes átadásáról készült fotók és videó 

felvételek nyilvánosságra hozatala a város 

honlapján és a város megrendelése alapján a 

médiában 

Fotók, videó felvételek Igen/ 

Nem 

Adatvédelmi nyilatkozatot az érintett személy vagy az elhunyt bármelyik közeli hozzátartozója bármikor 

visszavonhatja írásban közvetlenül az adatkezelőnél vagy a felelős személy közreműködésével. Az 

adatkezelési hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés törvényességére nincs hatással a visszavonás. Az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség 

abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, kivéve, ha külön törvény máskent nem 

rendelkezik. Az adatkezelő biztosítja a személyes adatok szükséges védelmét. Az adatkezelő kijelenti, hogy a 

személyes adatokat, a jó erkölcsöt szem előtt tartva fogja kezelni és csak olyan módon fog eljárni, amely nem 

ellentétes a személyes adatok védelméről szóló törvény és egyéb jogszabály rendelkezéseivel, és jelen előírásokat 

nem fogja megkerülni. 

 

 

Az érintett személy jogai a személyes adatok kezelése során 

Hozzáférési jog- Ön jogosult arra, hogy azokról a személyes adatairól másolatot kapjon, amellyel az adatkezelő rendelkezik 

és arról is, hogy az Ön személyes adatai hogy kerülnek felhasználásra. A legtöbb esetben ezt írásbeli papír alapú formában 

kapja meg, kivéve, ha Ön ezt másként kérelmezi. Ha Ön ezen információkat elektronikus formában kérelmezte, akkor 

elektronikus formában kapja meg, ha ez technikailag megvalósítható. 

Javításhoz való jog – ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az információk pontosságát, teljességét és aktualitását, megfelelő 

intézkedéseket fogadunk el. Ha úgy gondolja, hogy ezen információk, pontatlanok, hiányosak vagy nem aktuálisak, kérjük, 

kérelmezze azok javítását, frissítését és kiegészítését. 

Törléshez való jog – Ön kérelmezheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha például a személyes adatokra már nincs 

szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Azonban az Ön jogát minden releváns 

körülmény szempontjából meg kell vizsgálni. Például előfordulhat, hogy bizonyos jogi és regulációs kötelezettségek állnak 

fenn, ami azt jelenti, hogy nem tudunk leget tenni a kérelmének.  

Adatkezelés korlátozáshoz való jog - Ön jogosult arra, hogy kérésére bizonyos esetekben az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést. Például, ha Ön vitatja, a személyes adatok pontosságát vagy úgy gondolja, hogy az adatkezelőnek már nincs 

szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából. 



 

Adatok továbbításához fűződő jog – bizonyos körülmények esetében kérelmezheti, hogy az Ön által választott harmadik fél 

részére kézbesítsük azon személyes adatok, amelyeket Ön nyújtott nekünk. Az adatok továbbításához fűződő jog csak azokra 

a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Ön nyilatkozatával vagy az Önnel kötött szerződés alapján szereztünk meg.  

Tiltakozáshoz való jog- Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a ránk ruházott jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése ellen. Abban az esetben, ha nem rendelkezünk 

jogalappal a személyes adatai kezeléséhez és Ön ez ellen kifogást emel, akkor a személyes adatait nem kezeljük tovább. 

Valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga - ha felmerül, hogy a személyes adatai nem megfelelő 

vagy törvénytelen módon kerültek felhasználásra, akkor panasszal vagy felülvizsgálati beadvánnyal fordulhat a felügyeleti 

szervhez, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 82 07 Pozsony 27., tel.sz.: +421 /2/ 

3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 

Szabad akaratomból aláírásommal beleegyezésem adom, hogy az adatkezelő a személyes adataimat kezelje a fent 

említett terjedelemben és célok érdekében. 

Dátum:   

Érintett személy aláírása 
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