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Kedves Kollégák! Kedves Sporttársak!

Iparági sportmozgalmunk 69. évéhez ért, s ez egyúttal „zászlós-
hajója”, a VOTT-ok idei sorszáma is. De a többi sportág is már jelentős 
múltat és emlékeket tudhat maga mögött: a második „legidősebb”, 
a sakk idei találkozója 50. lesz a sorban, s két év múlva a vitor-
lások érik meg a fél évszázados jubileumot. De már az új sportágak 
sem annyira újak, hiszen a legfiatalabb sportág, a fallabda hívei is már hetedszer találkoznak 
ebben az évben.

A magunk mögött hagyott év pozitív és negatív történéseket is hozott, szerencsére 
az előbbiek jelentős túlsúlyával. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy még a negatívnak 
minősített eseményekben is könnyű találni  örömteli vonásokat, előre mutató jegyeket. 

A sí találkozó korábbi több napos, extrának is mondható ellátási színvonalon lebonyo-
lított rendezvény volt, és akadt bőven olyan vélemény, hogy ennek köszönheti a magas 
látogatottságát. Nos, 2018-ban csak egy egynapos (fél napos?) rendezvényre „futotta”, 
s az ellátás is hétköznapi (sportszerű) volt – sokan már törölni látták a sportágat az iparági 
találkozók közül –, mégis 300-an jelentek meg a rajtnál, az elmúlt évi létszám háromne-
gyede! Győzött a sportszeretet és  az emberi kapcsolatok ápolása iránti igény, azok, 
amik  iparági sportmozgalmunk mozgató rúgói, azok,  amiktől oly kedvesek nekünk ezek 
a találkozók!

Az elmúlt év egy másik, kevésbé örömteli eseménye volt, hogy a sportágak között 
speciálisnak nevezett sárkányhajó találkozónak nem akadt rendezője, így elmaradt. 
Ezt nem kell kudarcként elkönyvelnünk, hiszen éppen ezért került a sportág a többitől 
eltérő besorolás alá: viszonylag kevés helyen – inkább csak a nagyobb társaságok – űzik, 
speciális adottságok szükségesek hozzá, így számítani lehetett ezen helyzet bekövetke-
zésére .De ehhez a történethez is társult pozitív fejlemény: az idén a sárkányhajó találkozó 
megrendezésére az elsők között akadt jelentkező, s határozottan érezhető volt a Sportér-
tekezleten, hogy ilyen többet nem fordulhat elő…

A következő oldalon azzal szembesülhetünk, hogy ez az év is egy kérdőjellel indul: még 
nem találtuk meg a VOTT rendezőjét! Nagyon remélem, hogy ez nem sokáig marad így! 
Hogy miért?! Hát…, mert  olyan nem létezhet, hogy a VOTT elmaradjon!!!

Kívánok a 2019. évre is Minden Olvasónak jó egészséget és sok sikert a sportban, 
a munkában és a magánéletben egyaránt, és persze kellemes időtöltést a kollégák, 
barátok társaságában az idei sporttalálkozók valamelyikén!

 Várhelyi Géza
 A Villamosenergia-ipari Sportbizottság elnöke,                    
 a VITSPORT Alapítvány kuratóriumának elnöke
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VERSENYNAPTÁR 2019. ÉVRE, 2020-2021. ÉVI ELŐZETES

A Versenynaptár 2019. és 2020. évre vonatkozó oszlopai láthatóan és meglehetősen foghíjasak. 
Ezúton is szeretnénk kérni benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten járuljatok hozzá ahhoz, hogy  
minden sportág megtalálja találkozójának rendezőjét! 

2019. Előzetes jelentkezés

Sportág Rendező Időpont Helyszín 2020. Rendező 2021. Rendező

36. Sí Mátrai Erőmű Zrt. 02. 01-03. Kékestető 37. 38.

7. Fallabda E.ON EED Zrt 04.13-14. Győr 8. NKM ÁSZ Zrt 9.

50. Sakk VITSPORT  Alapítvány 05.11-12. Budapest (?) 51. 52.

30. Asztalitenisz ELMŰ-ÉMÁSZ 06.08-10. Tata 31. 32.

37. Horgász MVM Paksi A Zrt. 06.22-23(?) Paks 38. MAVIR Zrt. 39. E.ON EED Zrt.

69. VOTT ? ? 70. 71.

34. Tenisz E.ON EDE Zrt. 08.09-11. (?) Pécs 35. 36.

41. Kajak-kenu NKM ÁSZ. Zrt. 08.31-09.02. Szeged 42. NKM ÁSZ Zrt. 43. NKM ÁSZ Zrt.

9. Sárkányhajó NKM ÁSZ Zrt. 09.06-.08. Szeged 10. 11.

48. Vitorlás MAVIR Zrt. 09.12-15. Balatonfüred 49. 50. MVM PA Zrt.

37. Labdarúgás E.ON EED Zrt. 09.21-22. Győr 38. MVM Tcsop. 39.

9. Futás MVM Paksi A. Zrt. 10.05-06. Paks 10. 11.

30. Teke NÜSZ Zrt. 10.11-13. Tata 31. MAVIR Zrt 32. .
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MEGÚJÍTOTTUK A SPORTÁGI BIZOTTSÁGOKAT
A 2018. évi  találkozók Sportági Értekezleteinek 
fontos feladata volt a lejárt mandátumú Sportági 
Bizottságok megújítása, ami minden sportágban  
–  a sárkányhajó kivételével – meg is történt.

A megválasztott 12 Sportági Bizottság 42 
tagja közül 8 személyt választottak meg újonnan, 
míg 34 fő kapott ismételten bizalmat a sporttársak-
tól. A következő táblázat a Sportági Bizottságok új 
névsorát tartalmazza (kövéren szedve az elnökök, 
dőlt betűvel az új tagok). 

Már hagyománnyá vált, hogy  az iparági Sport
bizottság a választások évének végén ankétra 
hívja a Sportági Bizottságok tagjait, ahol meg 
tudják beszélni az iparági sportmozgalom aktuális 
kérdéseit, a legfontosabb, követendő célokat, s át 
tudják tekinteni a Sportági Bizottságok feladatait is, 
amely különösen az új tagok szempontjából nagyon 
hasznos.

 Az ankétra 2018 november 16án, jelentős 
érdeklődés mellett került sor: a 31 fő résztvevő a 
3,5 órás tanácskozás  során az előbbieken túl  esz-
mecserét folytatott még az Általános Versenysza-
bályzat tervezett módosításairól, továbbá a Sportbi-
zottság „Az iparági találkozók részvételi díjának 
csökkentése a találkozók időtartamának csök
kentésével” c. előterjesztéséről. 

Ez utóbbi téma váltotta ki a legnagyobb 
érdeklődést, s egyúttal a legnagyobb vitát is, teljes 
joggal, hiszen fontos, mindannyiunkat érintő kérdé-
seket vet fel. Az anyag lényege az, hogy azon rég-
óta követett célunk felé, hogy az elvárható színvonal 
biztosítása mellett minél alacsonyabb költségszín-
vonalon kerüljenek az iparági találkozók megrende-
zésre, jelentős lépést tudnánk tenni, ha a találkozók 
időtartamát – amely sportágban az részben, vagy 
egészben megvalósítható – az első éjszakával 
megrövidítenénk: a megtakarított szállásköltség, 
s a kapcsolódóan megtakarítható vacsora és reggeli 
költsége jelentősen csökkenthetné a részvételi díjat. 
Az előterjesztés részletesen taglalta a javaslat meg-
valósításának előnyeit és hátrányait, nehézségeit, de 
a vita során további kérdések merültek fel, a résztve-
vők a sportágak többsége esetében a megvalósítás 
kisebb-nagyobb akadályaira, problémáira hívták fel 
a figyelmet. A vita lezárásaként a Sportbizottság ígé-
retet tett, hogy az elhangzottakat figyelembe véve a 
Sportértekezlet elé kerülő anyagot kiegészíti,  
illetve módosítja.

A Sportági Bizottságok tagjai 2018–2011

Asztali
tenisz

Brunczvik Géza (NKM Tcsop.)
Urbán Erika (MVM NET Zrt.)
Szabó József (Mátrai Erőmű Zrt.)

Horgász Nagy Károly (Bakonyi Erőmű Zrt.)
Huffler Szabolcs (Dunamenti Erőmű Zrt.)
Rácz István (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Vincze István (Budapesti Erőmű Zrt.)

Kajak 
kenu

Czikk József (ELMŰ-ÉMÁSZ)
Kirschner Zoltán (MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt.)
Márton Sándor (NKM Tcsop.)

Labda
rúgás

Donka Sándor (MAVIR Zrt.)
Bányai Balázs (E.ON Gazd. Szolg. Kft.)
Erdei László (ELMŰ-ÉMÁSZ)
Lengyel József (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)

Sakk Berta Tibor (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Fekete László (MAVIR Zrt.)
Zöldi Zoltán (E.ON EED)

Sí Záprel Imre (Mátrai Erőmű Zrt.)
Merva Eszter (Mátrai Erőmű Zrt.)
Kamarás Krisztina (MAVIR Zrt.)
Ormódi Béla (NKM Tcsop.)
Varjú Béla (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)

Teke Fenes László (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Bernáth Pál (E.ON ETI)
Tóth Ferenc (Mátrai Erőmű Zrt.)

Tenisz Szilágyi Adél (E.ON EED)
Majoross László (ELMŰ-ÉMÁSZ)
Schaffer Szilárd (NKM Tcsop.)

Termé
szetbarát

Jakab Albert (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Kozma Imre (MEKH)
Franczva László (NKM Tcsop.)
Krankovitsné Dávid Henrietta (E.ON EED)
Bacsó Nándor (MVM Zrt.)

Vitorlás László Zoltán (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Vajay Sándor (MVM ERBE Zrt.)
Fodor Zsolt (NKM Tcsop.)

Futás Nemesházi László (ELMŰ-ÉMÁSZ)
Blaschek István (Vértesi Erőmű Zrt.)
Deme Roland (E.ON)
Bozsó István (NKM Tcsop.)

Fallabda Popp Szilárd (E.ON EED)
Jánosi Ferenc (MAVIR Zrt.)
Markó György (MVM OVIT Zrt.)

Sárkány
hajó

Mocsári András (ELMŰ ÉMÁSZ)
Bertényi Cécile (NKM Tcsop.)
Jancsár Sándor (Sinergy Kft.)
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TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÉVI SPORTÉRTEKEZLETRŐL
Ez évben – a sportági bizottságok november köze-
pei ankétjára tekintettel – a megszokottól kicsit 
később, dec. 7-én tartottuk meg a 2018. évi 
iparági sporttalálkozók értékelésére és a 2019. év 
indítását megtervezésére hivatott Villamosener
giaipari Sportértekezletet, melyen – szinte 
teljes létszámban – a sportági bizottságok elnö-
kei, a VITSPORT Alapítvány kurátorai és a Villamos-
energia-ipari Sportbizottság tagjai, továbbá, kicsivel 
többen, mint tavaly, a társaságok sportkoordináto-
rai vettek részt. A Budapesti Erőműben megtartott 
értekezletet a Villamosenergia- ipari Sportbizottság 
hívta össze és Várhelyi Géza, a bizottság elnöke 
vezette.

Az értekezlet megállapította, hogy a 2018. évi 
sporttalálkozók a meghirdetett versenynaptár 
szerint hiánytalanul és sikeresen megrende
zésre kerültek. (A sárkányhajó találkozó rendező 
hiányában nem szerepelt a Versenynaptárban.)

A találkozók sikerességének egyik legfonto
sabb mérőszáma a résztvevők számának alaku
lása. Ha csak a puszta adatokat nézzük, akkor nem 
nevezhetnénk sikeresnek a magunk mögött hagyott 
évet: a 2017. évi 2565 főről 2340-re 
csökkent a résztvevők száma, amely 
bizony jelentős változás! Ha azonban 
a 2. oldalon már említett okokból a 
sárkányhajó és a sí találkozó ada-
tai nélkül hasonlítjuk össze a két 
évet, akkor a többi 11 sportágban 
összességében nőtt a résztvevői 
szám. De nem annyira, mint azt elő-
zetesen várni lehetett, azaz a tár-
saságoknál a két sportág kevesebb 
résztvevője következtében megma
radt támogatási forrást csak kis 
hányadában használták fel arra, 
hogy más sportágakban növeljék 
a részvételt! 

A Sportbizottság tájékoztatta 
a Sportértekezletet, hogy e jelen
ség kedvezőtlen voltára levél
ben hívták fel a társasági üzemi 
tanácsok elnökeinek figyelmét, 
amely levélben kitértek arra is, hogy 
a társaságok egy jelentős részében 
szükség van az iparági sportta-
lálkozók és a társasági résztvevők 

eredményei népszerűsítésére, a részvételi lehe-
tőségek hatékonyabb kommunikációjára és az 
iparági találkozóknak a társasági sportélet (egyik) 
fókuszába állítására a részvétel iránti igények 
növelése érdekében. Ebben pedig a sportkoordi
nátorok és a társasági sportegyesületek veze
tőinek szerepe kiemelkedő, s kérték az üzemi 
tanácsok elnökeit, hogy kísérjék figyelemmel, ösz-
tönözzék és ismerjék el az érintettek ez irányú erő-
feszítéseit. 

A találkozók sikerességének másik mérő
eszköze az elégedettségi felmérés, amelynek 
során a találkozókon résztvevő csapatok vezetői 
mondtak – remélhetőleg a csapattagokkal egyez-
tetett – véleményt, fogalmaztak meg javaslatokat a 
találkozókra vonatkozóan a megadott 12 szempont 
szerint. A kérdőívek visszaérkezése tekintetében 
a tavaly elért 73%-os, jónak értékelt eredményt 
ebben az évben 81%ra sikerült emelni, így a fel-
mérésekből levont következtetések megbízhatósá-
gát tovább javítani. 

A beérkezett válaszok alapján levonható az a 
következtetés, hogy a 2018. évi találkozók is 

A 2018. évi iparági sporttalálkozók jellemző adatai

Sportág Résztvevő 
fő

Résztvevő
társaság 

Elégedettség
(pontátlag)

Asztalitenisz 110 12 4,5

Fallabda 96 11 4,8

Futás 257 21 4,4

Horgász 161 16 3,8

Kajak-kenu 104 8 4,5

Kispályás labdarúgás 204 14 4,3

Sakk 63 10 4,5

Sí 304 15 3,9

Teke 167 15 3,7

Tenisz 192 17 4,2

Természetbarát 468 16 4,2

Vitorlás 214 14 4,4

Sárkányhajó 0 0

Összesen: 2340 32 4,2
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összességében kifejezetten jól sikerültek: a 140 
kérdőíven beérkezett 1580 válasz 86%a nagyon 
jó, vagy jó minősítést tartalmazott (az eredmény 
csaknem azonos a tavalyi 87%-kal)! Az összesített 
elégedettségi mutató 4,2 lett, egy tizeddel alatta 
maradt a tavalyinak, de ezt nem tekinthetjük rele-
váns elmozdulásnak.

A 12 értékelési szempont mindegyike 4,0 vagy 
a feletti eredményt ért el, mutatva, hogy a ren-
dezők minden részletre igyekszenek odafigyelni. 
Legjobbnak a versenyek lebonyolítását (4,6), 
legkevésbé sikerültnek a kiegészítő programo
kat (ezek szerepét a jövőben át kell értékelnünk, 
s megfontolandó szerepeltetésük az elégedettségi 
kérdőíven), illetve – egy két gyengébben sikerült 
következtében – a szombat esti programot (4,0) 
tartották.

Ha sportáganként vizsgáljuk az elégedett
ség alakulását, akkor már jelentősebb a szórás, 
az összesített elégedettségi mutató értéke 3,7 és 
4.6 között alakult a 4,2-es átlag mellett. A legin-
kább átlag alatti értéket elérő találkozók a teke, 
a horgász és a sí, míg a pozitív tartomány éllovasai 
a fallabda, a kajak-kenu és a sakk találkozók voltak. 

Elégedettségi felmérés kérdései
Átlag érték 

(pont)

A verseny előkészítése 4,4

Fogadás, regisztráció, megnyitó 4,3

Ajándékcsomag 4,2

A Sportági Értekezlet lebonyolítása 4,3

A verseny lebonyolítása 4,6

A verseny közbeni ellátás 4,2

Értékelés, eredményhirdetés, díjak 4,2

Kiegészítő programok, program 
ajánlatok

4,0

Főétkezések 4,1

Bankett (szombat esti program) 4,0

Szállás 4,2

A találkozó hangulata összességében 4,5

Összesen 4,2
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A Sportértekezlet foglalkozott a részvételi díjak 
alakulásával is. Megállapította, hogy a sí és a hor-
gász találkozók rövidebb időtartamának köszönhe-
tően idén a részvételi díjak összességében 12%-kal 
csökkentek 2017-hoz képest, ami igen kedvező, s 
ráirányítja a figyelmet a következő napirendi pont 
témájára. 

A Sportértekezlet megállapította, hogy a lezaj-
lott találkozók mindegyikén megtörtént a Sportági 
Bizottságok megújítása, de azt is, hogy az a sport-
ágak nagy többségénél nem a 2017. évi Sportérte-
kezleten elfogadott határozatoknak megfelelően 
történt. Ezen változtatni szükséges, amelyet az 
ÁVSZ módosításával is elő kívánunk segíteni. 

A 2018. évi találkozók pozitív értékelésére 
hozott határozatában a Villamosenergiaipari 
Sportértekezlet megköszönte a találkozók 
rendezésében dolgozó kollégák áldozatkész 
munkáját, és köszönetét fejezte ki az iparági 
munkáltatóknak a találkozók sikeres lebonyo
lításához nyújtott támogatásukért!

A második napirendi pontban tárgyalta a 
Sportértekezlet a sportági bizottságok ankétján 
is nagy érdeklődést keltő, az ott elhangzottakat 
figyelembe véve átdolgozott javaslatot, miszerint a 
találkozók időtartamának rövidítésével is cél
szerű csökkenteni a részvételi díjakat (költsé-
geket), ha megoldható, hogy az ne járjon a találkozó 
sportprogramjának érdemi csökkentésével, illetve a 
találkozó jelleg lényeges sérülésével. 

A Sportértekezlet egyetértett abban, hogy 
ezt nem lehet általánosan kötelező tenni, a 
Sportági Bizottságok feladatává kell tenni 

Milyen feltételek biztosí
tása mellett csökkenthető 
a  találkozók időtartama?
(az előterjesztés rövid  összefoglalása)

A találkozók időtartamának csökkentése az 
alábbi feltételek teljesíthetősége mellett lehet 
indokolt, illetve célszerű:

‣  Az időtartam rövidítés akkor valósul meg, ha a 2 
napos találkozók péntek du helyett szombat reg-
gel/de, a 3 naposak csütörtök du helyett péntek 
reggel/de kezdődnek és legkésőbb  vasárnap, az 
ebédig tartanak.

‣  Szervezési intézkedésekkel – esetleg a Verseny-
szabályzat kisebb módosításával – biztosítható, 
hogy a sportprogram érdemben ne csökkenjen, 
és a rövidebb idő alatt is végrehajtható legyen.

‣  Annak ellenére, hogy a találkozó hivatalos kez-
dete szombat (péntek) reggelre/délelőttre to-
lódik át, a távolabbról érkezőknek, illetve az azt 
igénylőknek – lehetőleg a találkozó szálláshe-
lyén– a pénteki/csütörtöki szállást is biztosítani 
kell, amely költsége kiegészítő részvételi díjnak 
tekintendő.

‣  A szombat esti közös programnak és a Sport-
ági Értekezletnek mindenképpen indokolt a 
programban megfelelő helyet/időt biztosítani, 
a technikai (csapatvezetői) értekezlet felada-
tait az eddigiektől eltérően célszerű megoldani 
(írásbeli tájékoztatás, korábbi sorsolás stb.)

a végrehajtás lehetőségének megvizsgálását 
és pozitív döntésük esetén annak módját. Azzal is 
egyetértett, hogy sportáganként meg kell vizs
gálni az egyéb költségcsökkentési lehetősége
ket, különösen azon sportágakban, ahol úgy ítélik 
meg, hogy az időtartam nem csökkenthető.

Az értekezlet további napirendi pontjaiban több 
fontos dokumentumot fogadott el. Ha hiányosan is, de 
elfogadta a 2019. évi Versenynaptárt és a 2019
2021. évekre szóló Rendezési Tervet (lásd 3. oldal.) 

Az idén is több témában módosította a Sport
értekezlet az Általános Versenyszabályzatot 
(ÁVSZ), mely módosítások közül kiemeljük, hogy az 
ÁVSZ-ben rögzítésre került, hogy a Sportértekezlet 
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Részletes információ: 
Tel.: +36 75 530-600   
erzsebethotelpaks@npp.hu

 

Wellness csomagajánlatunk 
iparági kedvezménnyel: 

3 nap 2 éjszaka 26950 Ft/fő
          2019. jan. 1. – dec. 29.

határozatai a sportági szervezetek számára 
kötelezőek, továbbá, hogy az ÁVSZbe bekerül
tek a Csapatvezetők, mint az iparági sportmozga-
lom olyan tisztségviselői, akiknek fontos feladataik 
vannak a találkozók sikeres lebonyolítása érdeké-
ben. 

Az ÁVSZ-ben is rögzítve lett, hogy új taggal bővült 
az eddig 3 tagú Villamosenergia-ipari Sportbizottság 
(képünkön): a fiatalítás jegyében és az őrségváltás 
előkészítéseként Albert Zoltánt (E.ON EED) kérte 
fel és bízta meg a Villamosenergia-ipari Alágazati 
Párbeszéd Bizottság, hogy negyedik tagként kap-
csolódjon be a Sportbizottság munkájába. (A Zolival 
készült riport a 14. oldalon olvasható.)

Akit a részletek érdekelnek, a honlap Tárgyévi 
Sporttalálkozók/Általános információk menüpont-
ban olyan ÁVSZ változatot talál, ahol a módosítások 
jelölve vannak!

Sor került néhány sportág sportági verseny
szabályzatai módosításának elfogadására: 
2019. január 1-től hat sportágban (asztalitenisz, 
VOTT, sakk, labdarúgás, fallabda, horgász) változnak 
kisebb – nagyobb mértékben a találkozók lebonyo-
lításának szabályai.

E változásokról, továbbá a Sportértekezlet
ről további részletek, adatok a vitsport.hu hon
lapon, a Sportértekezlet jegyzőkönyvében és 
annak mellékleteiben találhatók.
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ÖSSZEFOGLALÓ A VITSPORT ALAPÍTVÁNY  
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Ebben az évben a kuratórium 3 alkalommal ülése-
zett. A februári első ülésünkön elfogadtuk a 2017. 
évi költségvetési beszámolót és közhasznúsági 
jelentést, továbbá a 2018. évi költségvetést (lásd 
táblázat). Az adatokból megállapítható, hogy a gaz-
dálkodás alapvető jellemzői nem változtak: tervszerű 
és takarékos volt, aminek eredményeként a tervezett 
1050 eFt veszteség helyett 564 eFt többlettel zár-
tuk az évet. A tervezettnél jóval nagyobb eredmény 
oka az óvatos tervezés mellett örvendetes módon a 
támogató társaságok számának, illetve foglalkozta-
tottjainak növekedése, így az ÁVSZ szerinti normatív 
támogatásuk emelkedése. 

Ezen ülésünkön módosítottuk még a Honlap 
Szabályzatot, döntően azért, mert takarékos-
sági okokból megszüntettük a Honlapmenedzser 
funkciót betöltő megbízását, s teendőinek ellátá-
sával az Alapítványi Honlapfelelőst (az Alapítvány 
titkárát) bíztuk meg.

A helyzet 2018ban is hasonlóképpen ala-
kult, jelentősen túl fogjuk szárnyalni az 700 
eFtos eredmény tervet. Ennek alapvető oka 
azonban már nem olyan kedvező: a találkozókon 
való részvétel csökkenése (lásd korábban: sí, sár-
kányhajó) miatt kevesebb nevezési díj támogatást 
utalt át az alapítvány a rendezők számára. 

 A 2018as évvel kapcso
latban még megemlítjük, hogy 
kisebb bevétel kiesés merült fel a 
Budai Sport Kft-vel való együttmű-
ködésünk megszűnése és az SZJA 
1%ából származó bevételünk 
csökkenése miatt, ugyanakkor 
költségmegtakarítás jelentkezett 
az új honlap olcsóbb üzemeltetési 
lehetősége és a titkár október 
végi szülési szabadságra vonu
lása következtében. 

Ez utóbbival az október 31i 
második ülésén foglalkozott a kura-
tórium, s úgy döntött, hogy – figye-
lembe véve Réka önkéntes felajánlá-
sát, hogy a honlappal és a Facebook 
oldallal kapcsolatos teendőket igyek-
szik továbbra is ellátni, továbbá az 
alkalmazni tervezett ügyvezető bese-
gítését – hogy a szükséges esetek-
ben megpróbálja eseti megbízásokkal 
átvészelni Réka – szándékai szerint 
nem hosszú – távollétének idejét.

Az októberi ülés legfon
tosabb témája az ügyvezetős 
működési módra való ráállásra 

VITSPORT ALAPÍTVÁNY
2017. évi költségvetés és annak teljesítése
2018. évi terv és annak várható teljesítése

Adatok ezer forintban

Megnevezés
2017.
terv

2017.
tény

2018.
terv

2018.
várható

Nyitó állomány 11359 11359 11923 11923

Bevételek 21810 22731 19230 19198

Iparági társaságok támogatásai 17300 18309 18800 18888

Külső támogatások 80 80 0 0

Kamat 50 2 50 20

SZJA 1% 100 89 100 38

Sporttalálkozó rendezés bevételei 4000 3948 0 0

Egyéb bevételek 280 303 280 252

Felhasználások 22860 22167 18530 15861

Sporttalálkozók támogatása 14900 14571 14800 12700

Sporttalálkozó rendezés költségei 4000 3943 0 0

Honlap költségei 700 760 370 100

Tájékoztató Füzet 170 169 180 173

Titkár (bér, cafetéria, közteher) 2000 1786 2000 1968

Könyvelés 384 329 400 400

Egyéb (besz.,bank, közl, tel., stb.) 706 609 780 520

Eredmény 1050 564 700 3337

Záró állomány 10309 11923 12623 15260
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készített javaslat megvitatása volt. A munká-
jukat – az Alapító Okiratban rögzített módon 
– anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi 
munkaként végző tagokból álló kuratórium 
egyetértett abban, hogy az elnöktől – bárki is 
töltse be ezt a funkciót be – nem várható el, 
hogy a kiterjedt támogatói körrel rendelkező, évi 
csaknem 20 milliós bevételű, e bevételt többféle 
célra felhasználó alapítványunk munkáját – még 
a titkár végrehajtói segítsége mellett sem – egy 
személyben irányítsa,szervezze, ellenőrizze, 
illetve sok esetben személyében végrehajtsa. 
Továbbá, a kuratórium azt is figyelembe vette, 
hogy a múltban is több alkalommal felmerült, s 
várhatóan a jövőben még inkább fel fog merülni 
annak igénye, hogy a VITSPORT Alapítvány 
vállaljon fel iparági találkozó megrendezé
sét, akár évente 2-t, 3-at is. Ezek egyenként is 
többmilliós, sok-sok feladattal és nagy felelős-
séggel járó rendezvények, amiket rendszeresen 
csak akkor vállalhat fel az Alapítvány, ha arra 

megfelelő személyi állománnyal rendelkezik, 
akik munkája ellenőrizhető, számon kérhető. Ha 
ügyvezetőt alkalmazunk, akkor a titkárral együtt 
már olyan szervezői kapacitást képviselnek, ami-
vel jó eséllyel lehet felvállalni – ha nem is min-
den sportágban –iparági találkozó megrendezé-
sét. A vita során az is hangsúlyosan került szóba, 
hogy a visszavonulási szándékát korábban már 
bejelentő elnök utódját könnyebb lesz megta-
lálni, ha van az Alapítványnak ügyvezetője, s az is 
szerencsés , ha az ügyvezetővel még a régi elnök 
ismerteti az elvégzendő feladatokat. 

A kuratórium részletesen foglalkozott az ügy
vezető alkalmazásával kapcsolatos többlet
költségek finanszírozási lehetőségével is, s úgy 
döntött, hogy annak egyik forrásaként a nevezési 
hozzájárulás értékét a korábbi 5000 Ft/fős 
szintre állítja vissza 2019. évtől kezdődően.

Mindezeket mérlegelve a kuratórium elfo
gadta egy ügyvezető részmunkaidős alkal
mazására vonatkozó javaslatot, s ennek 
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megfelelően módosította a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 

A Sportértekezletet követően, dec. 7én 
tartott harmadik ülésén – miután az iparágon 
belüli keresés nem hozott kielégítő eredményt 
–úgy döntött a kuratórium, hogy álláshirdetést 
ad fel a megfelelő személy megtalálása érdeké-
ben. Ezen az ülésen a szokásoknak megfelelően 
a kuratórium döntött az iparági összsportági 
vándor kupák idei győzteseiről, értékelte a 2018. 
évi találkozókat, és döntött a 2019. évi kitün
tetett személyéről.

 A 2018.évi iparági sporttalálkozókon való 
részvételük alapján a kuratórium a találkozókat 
„legszorgalmasabban” látogató társaság szá-
mára a RÉSZVÉTEL A FONTOS, a találkozókon 
összességében, méretéhez képest legeredménye-
sebbnek a NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A  FONTOS 
vándorkupát ítélte oda, külön értékelve a nagy-
vállalatokat (létszám>1000 fő) és külön a kis/
közepeseket (létszám<1000 fő). A nagyválla
latok között először fordult elő, hogy az NKM 

Társaságcsoport (a korábbi találkozókon még 
DÉMÁSZ) csak az egyik kupa birtokába jutott, 
utóbbit 2018-ban az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. érdemelte ki! A kisebb cégek körében a 
Budapesti Erőmű Zrt. és a MAVIR Zrt. nyerte el 
a vándorkupák őrzési jogát! Ezúton is gratulá-
lunk a győzte seknek!



2018. legsikeresebb találkozói
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külön elismerését fejezi ki az MAVIR Zrt., az 
MVM OVIT Zrt., az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
és az E:ON Északdunántúli Áramhálózati Zrt. 
rendező csapatának.

„A Sportért és az Iparági Kollégákért” díjat 
a kuratórium döntése alapján 2019-ben Bárdos 
Béla kollégánk és sporttársunk kapja, akit a 
következő oldalon be is mutatunk, bár sokak szá-
mára bizonyára feleslegesen. 

A kuratórium a 2018. évi találkozókat is 
értékelte, s osztotta a Sportértekezlet vélemé-
nyét: az iparági sporttalálkozók ez évben is magas 
színvonalon valósultak meg. A kuratórium a sok 
nagyon jól sikerült találkozó közül – köszönet 
érte a rendező gárdák csupaszív, lelkiismeretes 
munkájának – a résztvevők számának alakulása 
és az elégedettségi kérdőívek eredményei alapján 
a fallabda, a sakk, a vitorlás és a futó talál
kozókat találta legkiemelkedőbbnek, s ezért 

Kedves Kollégák, Sportbarátok!
A VITSPORT Alapítvány kéri a villamosenergia-ipari sporttalálkozók iránt elköte-
lezett iparági munkatársakat, nyugdíjasokat és családtagjaikat, hogy az SZJAjuk 
1%ával támogassák sportmozgalmunk értékes hagyományának megőrzését, 
folytatását! A befolyó támogatásokat honlapunk, a vitsport.hu működtetésére fordítjuk.
Adószámunk: 18475537-1-06
Köszönettel: Villamosenergiaipar a Sportért Alapítvány Kuratóriuma Villamosenergia-ipar  

a Sportért Alapítvány
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BEMUTATJUK A „SPORTÉRT ÉS AZ IPARÁGI KOLLÉGÁKÉRT”  
KITÜNTETÉS 2019. ÉVI DÍJAZOTTJÁT

Bárdos Béla a Mátrai Erőmű 
ZRt. titkárság és PR osztályve-
zetője, ahol 1982-től tevékeny-
kedik. A sportolás végigkísérte 
életpályáját. Középiskolai és 
egyetemi éveiben a labdarúgás 
állt érdeklődésének közép-
pontjában, ezért aztán nem 
meglepő, hogy munkahelyén 

barátaival kispályás labdarúgó csapatot szervezett.
A Mátra Sportegyesület alapító tagja, amelynek 

vezetőségében sokáig szakosztály vezetőként is tevé-
kenykedett. Nyitott személyisége, szociális érzékeny-
sége, a mozgás szeretete révén a társasági sportélet 
egyik főszervezőjévé vált. 

A sí találkozók rendezője hagyományosan a Mátrai 
Erőmű ZRt. Bárdos Béla már 2001-től aktívan részt 
vett a szervező munkában és 2003-tól minden évben 
a rendezvény főszervezője. Fontos része volt abban, 
hogy a sí találkozók az egyik legnagyobb létszámú, 
legjobb elismertségű iparági rendezvényekké nőtték ki 
magukat. Jelentős szerepe volt abban, hogy a szlovákiai 
Tále lett a rendezvény helyszíne, a több napos (edzési 
lehetőségekből, versenyből, kiegészítő programokból 
álló) lebonyolítás valamint a színvonalas szállások 
biztosítása sikeressé és közkedvelté tette a sí találko-
zót. Közvetlen kommunikációjával, problémamegoldó 

képességével és az összeszokott szervező bizottsággal 
minden rendezvény gördülékenyen zajlott le. 

 A cégének tulajdonos váltásából adódó nehézsége-
ket is leküzdve 2018-ban is megrendezte a sí találkozót 
és 2019-ben újra több napos lesz a találkozó. 

Béla rendszeres részvevője más találkozóknak is, 
évről évre ott van a kispályás futball találkozóin vala-
mint a természetbarát találkozókon, ahol a városisme-
reti csapatban küzd.

A Mátrai Erőmű ZRt.-t sport koordinátorként ered-
ményesen képviseli az iparági sportértekezleteken, a  
VITSPORT Alapítvány kuratóriumának is hasznos tagja. 

Napjainkban a rendszeres sportolását a kerékpáro-
zás az úszás és a tollaslabda jelenti. A sízést  nem csak 
rendezőként, hanem sportolóként is szereti. 

Szerencsés az iparági sportmozga-
lom, hogy olyan aktivistái, szolgálói 

vannak, mint Béla! Ha barkochbáznánk, 
akkor az iparági sport – Mátra fogalmak 
tisztázása után jó eséllyel rákérdezhet-

nénk: Bárdos Béla? Béla csaknem két évtizede képviseli 
az iparági sportfórumokon a Mátrásokat. 2005-től, meg-
alakulásától kurátora a VITSPORT Alapítványnak, ahol 
mindenki szívesen hallgatja  megfontolt, gyakorlatias hoz-
zászólásait, ötleteit, a néha eltérő véleményeket kibékítő 
kompromisszumos javaslatait.

A tisztség létezése óta sportkoordinátora a Mátrai Erőmű-
nek, ellátva otthon az ezzel járó számos feladatot és képvi-
selve az otthoniakat az iparági Sportértekezleteken.

Mégsem e tevékenységei tették igazán ismertté, elis-
mertté Őt az iparági kollégák széles körében:  Béla személye 
összeforrt az iparági sí találkozókkal, hatalmas munkájának 
és kedves személyiségének nem kis szerepe van e talál-
kozók népszerűségének sok éven át tartó szárnyalásában!

Általánosan elfogadott, hogy egy kitüntetés a rangját 
a kitüntetettek személyétől kapja. Nos, a Sportért és az 
Iparági Kollégákért díj rangja most tovább emelkedett! 
Köszönjük Béla!

Várhelyi Géza

Bélát – a megrögzött focirajongót – a 
havas hegyek/síelés élménye először 

akkor érintette meg, mikor gimnazista 
fiát sítáborba vitte Szlovákiába.

A továbbiakban bár változatlanul a foci 
vitte a prímet, többször is „hegy közelbe” került, és ked-
vére valónak találta.

Ennek okán is 2003-ben szívesen elvállalta az erőművi 
menedzsment megbízását az iparági sítalálkozó szerve-
zési feladatainak ellátására. És innentől nem volt megál-
lás, a szervező munka mellett az első léccsatolás, barát-
kozás a havas lejtőkkel, esések, hóeke, majd párhuzamos 
lendületek, sorba követték egymást; és a napi küzdelem 
után egy-egy sör mellett lehetett értékelni a fejlődő sí-
tudást.

Így ment ez mostanáig, azóta már két számjeggyel ír-
hatók a sikeresen megrendezett sítalálkozók, és a sikeres 
síutakon, sítáborokban való részvétel is. 

És csodák csodája Bélánál immár kikopott a foci műve-
lése, de a lejtők támadása változatlan hévvel lobog.

Bélától azt várjuk, és kívánjuk, hogy szervezői és „mű-
velői” vénája a jövőben is így működjön – valamennyiünk 
örömére.

 Cs. Nagy István



14

KÉPZELT RIPORT EGY IPARÁGI SPORTRAJONGÓVAL
Beszélgetés Albert Zoltánnal a 2018-as év iparági sporteseményeiről, az Iparági 
Sportbizottságban vállalt új pozíciójáról.

Kedves Zoli, több mint 30 éve 
ismerjük egymást. Tudom 
rólad, hogy mindened a sport, 
azt is hogy nem vagy válo-
gatós a sportágak kérdésé-
ben. Elmesélnéd, hogy mikor 
is kezdődött ezzel a nagy 
hagyományú rendezvényso-
rozattal a kapcsolatod?

1990-ben épp 3 éve dolgoztam az észak-dunán-
túli áramszolgáltatónál, amikor tudomást szereztem 
egy akkor induló iparági sportág rendezvényéről: az 
első asztalitenisz versenyről – Pakson. Nem sokat 
haboztunk, egy csapatra való kollégával rögvest 
beneveztünk. Az egész találkozó hangulata, a meg-
jelent iparági kollégák baráti kedvessége azonnal 
megragadott minket. Az már csak hab a tortán, hogy 
a céges autót vezető – nem pingpongos – kollégánk 
azóta is boldog házasságban él a szombat esti ban-
ketten ott megismert debreceni kolléganőnkkel. 
Jómagam akkor is sokat teniszeztem a pingpong 
mellett, így aztán a következő években kerestem a 
versenyzési lehetőséget a salakpályákon is. Arra már 
remélem csak én emlékszem, hogy a verseny előtti 
nagy reményeimet az első meccsemen egy ajkai 
erőműves teniszező 40 perc alatt elintézte… Persze 
nem adtam fel és 11 évvel később, 2003-ban sike-
rült egyéniben megnyernem az iparági tenisz trófeát.
Egész végig a versenyzéssel foglalkoztál, vagy már 
ekkor is vonzott a szervezés, a versenyek rende-
zése?
Még főiskolás koromban a távközlési diploma meg-
szerzésével párhuzamosan az akkori Testnevelési 
Főiskola győri kihelyezett oktatásán sportszervezői 
képzettséget is szereztem. Mindig is nagyon szeret-
tem sporteseményeket szervezni, így természetesen 
már az 1994-es győri tenisz találkozó sportszakmai, 
versenyzési részének koordinálását is elvállaltam. 
Azóta 8 sportágban több mint 20 sporttalálkozó 
rendezésén vagyok túl. Természetesen ezek közül 
kedvenceim az ütős sportágak versenyei voltak, de 
minden iparági sport atyjának számító VOTT soproni, 
győri és veszprémi rendezéseinkre vagyok a leg-
büszkébb.

Biztos vagyok benne, hogy az emlékezés során sok-
sok oldalnyi élményt tudnál felidézni a múltból. De 
hogy állsz a tavalyi év eseményeivel?
Az utóbbi években sokat bajlódtam sérülésekkel 
(néhányan a környezetemben azt állítják, hogy 
talán öregszem… ), így a minőségi sportteljesít-
ményeim visszaestek. Elhatároztam még 2017 év 
végén, hogy új célt keresek: menjünk rá a mennyi-
ségre! Kitaláltam, hogy az évenkénti 13 sportág ver-
senyeiből megkísérlek egy naptári éven belül 10-ben 
eredményes lenni. Így vágtam neki már februárban 
a Kékestető lejtőjén a síversenynek.  Azután a ver-
senynaptár szerint szépen sorban jöttek a versenyek: 
fallabda, sakk, asztalitenisz, VOTT, tenisz, vitorlázás, 
kispályás labdarúgás, futás. A felsorolt eseménye-
ken nemcsak sikerült részt vennem, hanem büszke 
vagyok rá, hogy 4 sportágban érmes helyezést is 
sikerült elérnem. De örültem a VOTT, fallabda, vagy 
a tenisz „olimpiai” pontszerző helyezésemnek is. 
Szerencsére családom nemcsak elfogadja ezt a fajta 
őrültségemet, hanem támogat is benne. Ez nem-
csak sok-sok időt igényel, hanem költséges hobbi 
is, hiszen nálunk az E.ON-nál egy sportág indulását 
támogatja nevezési díj hozzájárulással cégünk.
Ne haragudj, de közben átszámoltam az előbb felso-
rolt sportágakat, s ez bizony CSAK kilenc az tervezett 
10 helyett, kifelejtettél valamit?
Nagyon szemfüles vagy! Eredendően a sárkány-
hajó csapatunkba szerettem volna bekerülni, aztán, 
mivel ez a találkozó elmaradt, az év hagyományosan 
utolsóként megrendezésre kerülő sportágát a tekét 
céloztam meg a dekádos vállalásom teljesítésére, de 
végül nagy dilemma elé kerültem. Egy kedves bará-
tom, tenisz és racketlon versenytársam meghívott a 
híres bázeli ATP teniszverseny elődöntőjére! El kel-
lett döntenem: Federert szeretném-e látni, vagy a 
teli és tarolás dobások utáni izomlázra és az éves 
célom teljesítésére vágyom. Nos az interjú során 
készült kép árulkodik döntésemről...
Még egy témát említettünk a cikkünk felvezeté-
sében: új pozícióra kaptál felkérést. Mit is jelent ez 
számodra?
Az iparági sportunk sportszakmai irányító bizott-
sága a Sportbizottság. Szerintem ennek a közel 
hét évtizedes múltra visszatekintő különleges 
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GÉCZI ISTVÁN EMLÉKÉRE
Ötven esztendős korában, 2018. december 26-án, tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Géczi István, a Villamosenergia-iparági Asztalitenisz Találkozók Örö-
kös Bajnoka. 

10 évesen kezdett asztaliteniszezni, a sportág alapjait a miskolci MÉMTE 
egyesületében sajátította el. A kiváló sportember pályafutása alatt számos 
miskolci egyesület – Borsod Volán, DVTK, MEAFC – meghatározó játékosa 
volt NB I-ben és NB II-ben. Emellett besegített a gyermekek edzéseinél, 
önzetlenül megosztva tudását a következő generációval.

Az ÉMÁSZ dolgozójaként 2001-ben 
vett részt első alkalommal az Iparági Asztalitenisz Találkozón. 
Az iparági asztalitenisz család gazdagabb lett egy rendkívül ked-
ves, előzékeny, mindig jó kedélyű és életvidám emberrel, sport-
társsal, egy igazi példaképpel.  Évről-évre gyönyörködhettünk 
hatalmas balkezes pörgetéseiben, intelligens játékában. Még 
szerencsésebbnek mondhatják magukat azok, akik játszhattak 
vele, mellette, vagy éppen ellene.

A különböző versenyszámokban megnyert számtalan baj-
noki cím alapján, 2016 évben, elsőként vehette át a VITSPORT 
Alapítvány által alapított „A  Villamosenergia-ipari Asztalitenisz 
Találkozók Örökös Bajnoka” kitün tetést.

Nyugodj békében Pisti! Emlékedet megőrizzük!

„Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik,
a halál fájdalmát csak az élők érzik.”

(Kosztolányi Dezső)

Asztalitenisz Sportági Bizottság

sportmozgalomnak az életben tartása minden 
sportszerető kollégának megtisztelő feladat lenne. 
Az általam közelről ismert negyedszázados időszak 
egyértelműen karizmatikus egyénisége Várhelyi 
Géza. Neki köszönhetően vált szabályozottá az egész 
versenyrendszer és alakult ki a rendezői tevékenysé-
gek támogatására a VITSPORT Alapítvány teljes szer-
kezete. Tőle érkezett a nagy kérdés: lenne-e kedvem 
ebbe a munkába beszállni? A válasz megadása nem 
amiatt volt nehéz, mert nem éreznék késztetést 
folytatni egy ilyen szépen kialakított folyamatot, 
hanem a rendelkezésemre álló szabad idő. Mégis 
igent mondtam, mert úgy érzem tudok még hasznos 
dolgokat tenni az iparági sportért, a kollégákért. Az 
idei éves célom mindenképpen az lesz, hogy meg-
találjam az ehhez szükséges időt. Talán kevesebb 
versenyen kellene indulnom… Vitorlás bronz, tenisz vigaszdíj és a „szent ereklye”



ÁLLANDÓ TÁMOGATÓINK AZ IPARÁGI 
SPORTTALÁLKOZÓKON RÉSZTVEVŐ TÁRSASÁGOK:

Alpiq Csepeli Áramtermelő Kft.
Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.
ATOMIX Kft.
Bakonyi Erőmű Zrt.
BDSZ
Budapesti Erőmű Zrt.
CEZ Magyarország Kft.
Dunamenti Erőmű Zrt.
E.ON Business Services Hungary Kft.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
E.ON Hungária Zrt
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Ügyfélszolgálati Kft
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
EKS-Service Kft.
Elgas Energy Kft.
ELMŰ Hálózati Kft.
ELMŰ Nyrt.
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.
ÉMÁSZ Nyrt.
EVDSZ
Magyar Földgázkereskedő Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
MAVIR Zrt.
MET Power Hungary Kft.
MVM ERBE Zrt.
MVM GTER Zrt.
MVM Net Zrt.
MVM OVIT Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM Zrt.
MVMI  Zrt.
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
NKM Áramhálózati Kft.
NKM Áramszolgáltató Zrt.
PÖYRY Erőterv Zrt.
Sinergy Kft.
Tatabánya Erőmű Kft.
Tiszavíz Vízerőmű Kft.
Vértesi Erőmű Zrt.


