JEGYZŐKÖNYV
A VITSPORT Alapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2022. április 08., 08:30
Lebonyolítás módja: Microsoft Teams értekezlet
Jelen vannak: dr. Czirbus Tamás elnök, Albert Zoltán alelnök, Horváth Tibor alelnök, Bárdos
Béla tag, Krausz Attila tag, Nemesházi László tag, dr. Szentkereszty Ákos tag, Várhelyi Géza
tag. Később érkezett: dr. Szilágyi József alelnök, Bányai Balázs tag, Tomócsik-Solymos
Gabriella tag.
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. Felkérte Kuna-Várhelyi Rékát a jegyzőkönyv vezetésére. Javasolta, hogy a
kuratórium a meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg. A kuratóriumi tagok ezzel
egyetértettek, s a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadták:
Napirendi pontok:
1. Iparági rendezvényekre irányadó költségek felülvizsgálata. (Előzetes anyag: ÁVSZ 4.1
sz. függelék.)
2. VOTT applikáció (Előzetes anyag: javaslat.)
3. Nem iparági résztvevők a rendezvényeken (Előzetes anyag: az ÁVSZ 12. pontjának
Sportértekezlet által elfogadott szövege.)
4. Az Alapítvány által alapított vándorkupák működési tapasztalatai. (Előzetes anyag:
Munkabizottság javaslatokat is tartalmazó jelentése (1 anyag+4 mell.)
5. Egyebek
1.

Iparági rendezvényekre irányadó költségek felülvizsgálata
CT elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására több okból is szükség volt, az egyik a szállás
és vendéglátási költségek folyamatos növekedése, mely miatt az ÁVSZ-ban a rendezésre
előirányzott költségkeretek nem tarthatóak.
Albert Zoltán (AZ) beszámolt róla, hogy a Sportbizottság értékelte az eddig beérkezett
kalkulációkat és azokat az információkat is, melyeket a VOTT rendezése kapcsán tapasztaltak.
Meg kell kongatni a vészharangot: egész biztosan nem tarthatóak a költségkeretek és sajnos
nem tudjuk, mire lehet még számítani az év hátralévő részében. A szállás és étkezés tételekben
már most jelentős problémákat látunk az eddig elfogadott irányelvekhez képest. Nagyon
nehéz helyzetben vannak a rendezők: a VOTT szervezésekor például euróban kaptunk csak
árajánlatot az étkezésre.
Horváth Tibor (HT) kiegészítette az elhangzottakat: a Sportbizottság elkezdte feltárni a
megoldási lehetőségeket, melyek a következők vagy ezek kombinációi lehetnének:
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- Egyedileg kezeljük az adott rendezővel a helyzetet.
- Hozzányúlunk az ÁVSZ-ben meghatározott normákhoz (megemeljük X százalékkal az
elláttás irányértékét).
- Csak a találkozó teljes részvételi díját vizsgáljuk, így nagyobb a mozgástere a rendezőknek
(pl. olcsóbb szállás – drágább étkezés).
Mindenképpen reagálnunk kell, mert tendenciának tűnik az áremelkedés. A kialakult helyzet
kezelésében kér segítséget a kuratóriumtól a Sportbizottság.
CT felvetette az étkezési tétel keretösszegének felfüggesztését 2022-ben. AZ hangsúlyozta,
hogy motiválni szeretné a rendezőket továbbra is, hogy minél költséghatékonyabban
szervezzenek.
Nemesházi László (NL) a Sportbizottságra hagyná a kalkulációs lapok jóváhagyását, szabad
kezet biztosítva nekik a döntésekben.
CT és Várhelyi Géza (VG) is egyetértett NL javaslatával. VG még hozzáfűzte: nem volt ilyen
inflációs helyzet az utóbbi 10 évben. Januárban már 10 %-kal emeltük a tavalyi étkezési
értékeket. Teljesen szabadjára engedni nem lenne szabad, szükséges tartani egy keretet. Ha
további 10 %-kal megemelnénk a keretösszeget, talán az tartható és egyben orientáló is lenne
a rendezők számára.
CT javasolta, hogy év végén készítsünk egy kimutató összegzést találkozónként, vizsgáljuk meg
hol szaladtak el az árak. Ez megkönnyíteni a 2023. évi kalkulációt.
AZ és a Sportbizottság tudomásul vette az elhangzottakat és megköszönte a bizalmat.
További javaslat, észrevétel nem hangzott el, a kuratórium a következő határozatot hozta:
08/2022. sz. határozat (egyhangú):
A kuratórium a Sportbizottságtól érkezett információk alapján vizsgálta és értékelte az ÁVSZ
4.1. függelékében meghatározott tervezési irányértékeket a folyamatosan emelkedő
infláció miatt. A kuratórium felkéri a Sportbizottságot, hogy egyenként és összességében is
vizsgálja meg a kalkulációs lapokon beérkező költségelemeket és szükségesnek tartja, hogy
a Sportbizottság az ÁVSZ 4.1 sz. függelékében meghatározottól az inflációs helyzetnek
megfelelő mértékű – mai információk szerint max. 10 %-kal – magasabb költségemelkedést
is elfogadjon a találkozók sikeres megrendezhetősége érdekében.

2.

VOTT applikáció

AZ a Győrben megrendezésre kerülő 71. VOTT városismereti versenyében bevezetni tervezett
applikációról nyújtott be előzetesen javaslatot. Beszámolt róla, hogy időközben olyan
problémák merültek fel, melyek miatt kétségessé vált a program júliusi bevethetősége. Az
eddig mindig papíralapú menetutasításos rendszert szeretnék megújítani, modernizálni, így
csökkentve a versenyzők és a kiértékelők terheit. Az app tulajdonos egy olyan szolgáltató, mely
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különböző városokban nyújt már hasonló jellegű turisztikai szolgáltatást, amely a
városismereti versenyünkre lenne igazítható. Az egyik felmerült probléma, hogy az eredeti
javaslat szerinti 1,3 millió forintos ajánlat 1,9 millió lett az app tulajdonos részéről. A nagyobbik
gond, hogy a határidő, amivel vállalnák, túl szűkös: 1 hónappal a VOTT előtt készülne el. Az
esetleges csúszások, tesztelési időszak rövidsége/hiánya miatt ez túl kockázatosnak tűnik.
Ezért Krankovitsné Dávid Henriettával, a főrendezővel, abban maradtunk, hogy e két tényező,
a költségnövekedés és a határidő kétséges tarthatósága miatt, nem biztos, hogy felvállalnánk
az app bevezetését az idei VOTT-on.
NL a Természetbartát Sportági Bizottság (TSB) véleményéről érdeklődött. AZ elmondta, hogy
Jakab Albert, a TSB elnöke támogatja és javasolja az app használatát. Nándi bácsi (Bacsó
Nándor TSB tag) még nem tud róla. Az app gyorsabb bevethetősége a pontozás módszerétől
nagyban függ, de jelenlegi formájában nem lenne összhangban a sportági
versenyszabályzattal. Az pedig év közben nem módosítható.
NL felvetette, hogy a mobiltelefon verseny közbeni használatát a többség, akik ezer éve
versenyeznek, szerinte nem támogatnák. Ő támogatja a javaslatot. AZ reflektált: a jelenlegi
szabályzat szerint lehet mobilt használni, csak a tavalyi versenyen nem engedélyezték.
Dr. Szilágyi József (SZJ) csatlakozott az üléshez.
VG szerint az lenne az elegánsabb, óvatosabb megközelítés, ha a TSB készítene elő egy ilyen
újítást. Javasolná, hogy a kuratórium rendezzen egy rendkívüli városismereti versenyt, amely
az app kipróbálására lenne hivatott. Személy szerint nagyon támogatja a bevezetését.
Az előzetesen benyújtott javaslatban felvázolt finanszírozási konstrukció ellen senkinek sem
volt kifogása.
AZ egyetértett a próbaverseny gondolatával. Felajánlotta, hogy folytatják az együttműködést
az app fejlesztőjével nem vállalva a szűkös határidőt és az idei VOTT-on való bevezetést,
hanem egy őszi időpontot becélozva a próbaversenyre. Addig pedig egyeztetnek a TSB-vel.
Ezt követően a kuratórium a következő határozatot hozta:
9/2022. sz. határozat (egyhangú):
A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma tudomásul veszi, hogy az írásos javaslat szerinti VOTT
applikáció bevezetésére a 2022. évi VOTT-on nem kerül sor, de támogatja a kezdeményezést
azzal, hogy a TSB állásfoglalásának ismeretében, a támogatásuk mellett, napirendre tűzi az
applikáció megvásárlását és a finanszírozás módjának meghatározását. A kuratórium felkéri
Albert Zoltánt, hogy folytassa az applikáció bevezetésének és egy próbaversenynek az
előkészítését.
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3.

Nem iparági résztvevők a rendezvényeken

Bányai Balázs (BBa) és Tomócsik-Sólymos Gabriella (TSG) csatlakozott az üléshez.
CT bevezetőül elmondta, hogy az MVM-es cégek jelentős része az MVM SE-n keresztül vesz

részt az iparági találkozókon, mely egyesület nyitott, s ezáltál előfordul, hogy olyanok is
bekerülhetnek a résztvevők közé, akik nem iparági cégnél munkavállalók vagy hozzátartozók.
TSG ismertette az MVM részéről beérkezett javaslatot: az átszervezések következtében 2
társaság (MVM Services Zrt., ÉMÁSZ Hálózati Kft.) munkavállalói jelenleg nem tudnak nevezni
találkozóra (nagyságrendileg 40-50 fő volt érintett 2021-ben). Ha az MVM SE színeiben
indulhatnának, akkor az SE vállalná, hogy utólagosan, év végén kifizeti ezen résztvevők után a
támogatást, akik mögött jelenleg nem áll olyan társaság, amely szerződésben van az
Alapítvánnyal. Így nem érné anyagi veszteség az Alapítványt.
A vitához többen hozzászóltak (HT, CT, TSG, SZJ, VG, AZ, NL, BBa). Mindenki egyetértett azzal,
hogy meg kell teremteni a lehetőséget a kiesett munkavállalók részvételére, ugyanakkor nem
szabad kiterjeszteni ezt az összes sportegyesületi tagra, csak az iparági munkavállalókra,
családtagokra.
NL és VG felhívta arra a figyelmet, hogy a sportmozgalom érdeke és az Alapítvány célja, hogy
minél többen részt vehessenek a találkozókon, ezt a célt pedig az szolgálja jobban, ha van
külön megállapodása az Alapítványnak a társaságokkal. Ezért hosszútávon erre kell törekedni,
az MVM javaslata csak ideiglenes problémakezelésre alkalmas.
HT felvetette azt a kérdést, hogy hogyan tud meggyőződni arról a rendező, hogy az SE által
nevezett résztvevő indulása jogos-e. VG emlékeztetett, hogy az ÁVSZ 8. sz. függelékébe, a
Társasági összesítő nevezési lap táblázatába idén bekerült egy új oszlop, a nevezett személy
„társasága”. Így a sportegyesületek által benyújtott nevezésekből is kiderülhet, hogy a
nevezettek milyen tárasághoz tartoznak.
CT és NL javasolta, hogy a 2022-es évre fogadjuk el az MVM javaslatát, és engedjük meg, hogy
a kiszervezett munkavállalók az MVM SE csapatában induljanak az iparági versenyeken
utólagos elszámolással. Jövőre ez már nem lesz járható út, ezért CT vállalta, hogy megkeresi
az érintett társaságokat a helyzet rendezésére.
További észrevétel, javaslat nem hangzott el, a kuratórium a következő határozatot hozta:
10/2022. sz. határozat (8 igen, 3 tartózkodás: TSG, BBá, VG):
A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy megállapodást köt az MVM SE-vel,
hogy a társasági átszervezések miatt jelenleg iparági sporttalálkozókon máshogy részt
venni nem tudó iparági munkavállalók az MVM SE tagjaiként nevezhetők legyenek az
iparági sporttalálkozókra amennyiben, az MVM SE utólag kifizeti utánuk az Alapítvány által
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nyújtott támogatást (7000 ft/fő). A megállapodás csak a 2022. évre szól. A helyzet
hosszútávú rendezése érdekében a kuratórium felveszi a kapcsolatot ezen társaságokkal.

4.

Az Alapítvány által alapított vándorkupák működési tapasztalatai

VG beszámolt róla, hogy a legutóbbi kuratóriumi ülésen megbeszéltek szerint összeállt
Munkabizottság elvégezte a munkát, és a következő javaslatokat fogalmazta meg:
A) Mi vagyunk a legjobbak
Aa) A „Mi vagyunk a legjobbak” vándorkupák alkalmazását a VITSPORT Alapítvány
2022. ápr. 8-i hatállyal szüntesse meg, ennek megfelelően az SZMSZ 3.3.4.2 pontját
és 4. sz. függelékét ezen időponttól töröljük.
Ab) A kuratórium kérje fel a Sportági Bizottságokat, hogy a Sportági Szabályzatokból
töröljék a „Mi vagyunk a legjobbak” vándorkupára vonatkozó előírásokat, illetve
utalásokat, továbbá az eddigi vándorkupákat végleges jelleggel ítéljék oda az adott
vándorkupáért folytatott versenyben a korábbi években legeredményesebben
szereplő (pl. azt legtöbbször elnyerő) társaság/csoport számára és a soron
következő találkozón adják át számukra.
Ac) A kuratórium – a Sportbizottsággal egyetértésben – kérje fel azon sportágak
Sportági Bizottságait, ahol nincs Legeredményesebb Társaság verseny, hogy
kezdeményezzék a Sportági Szabályzat ilyen elnevezésű versennyel, s annak
értékelési, díjazási szabályaival való kiegészítését úgy, hogy azok már a soron
következő találkozón alkalmazhatók legyenek. Az értékelési szabályokat úgy
állapítsák meg és alkalmazzák, hogy a találkozón részt vett valamennyi
társaság/csoport értékelésre kerülhessen, ill. kerüljön, s e verseny eredménye a
vitsport.hu honlapon teljeskörűen megjelenjen.
B) A „Részvétel a fontos” és a „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupák szabályaira
vonatkozó módosító javaslatokat az írásbeli anyagok tartalmazzák. Ezek röviden a
következők.
Ba) A „Részvétel a fontos” és a „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupákra
egyaránt vonatkozó javaslatok:
- Az értékelés a sárkányhajó találkozóra is terjedjen ki.
- Szűnjön meg az a szabály, hogy csak azok a társaságok vesznek rész e
vándorkupákért folyó versenyben, akik legalább 5 (2022-től 6, ill. 4) találkozón
részt vettek.
- Ha a társaság nem kér mást, akkor a Sportértekezleten kerüljön a kupa
átadásra, ne kuratóriumi ülésen.
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Bb) A „Részvétel a fontos” vándorkupára vonatkozó javaslatok:
- Az eddigi gyakorlat leírásával szabályozzuk a selejtezőt is rendező labdarúgás
sportágban a résztvevő számának megállapítását.
- Tegyük azonos megfogalmazásúvá a résztvevők számának meghatározását a
másik kupánál alkalmazottal (ez itt nem jelent érdemi változást).
Bc) A „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupára vonatkozó javaslatok:
- A „Mi vagyunk a legjobbak” helyett a Legeredményesebb Társaság versenyben
elért eredmény legyen figyelembe véve.
- A sportágankénti pontszámokat ne a versenyzők számával, hanem a
résztvevők számával súlyozzuk az egységesség érdekében.
- Egészítsük ki azzal a szabállyal, amit eddig is alkalmaztunk akkor, ha 6-nál
kevesebb volt az adott találkozón az adott kategóriában a részt vett
társaságok száma.
- Egészítsük ki azzal az eddig is alkalmazott szabállyal, hogy a Labdarúgás
sportág esetében hogyan kell a pontértéket meghatározni.
A kuratórium elfogadta a Munkabizottság által javasolt változtatásokat és a következő
határozatokat hozta:
11/2022. sz. határozat (egyhangú):
A „Mi vagyunk a legjobbak” vándorkupák alkalmazását a VITSPORT Alapítvány 2022. ápr. 8i hatállyal megszünteti, ennek megfelelően az SZMSZ 3.3.4.2 pontja és 4. sz. függeléke ezen
időponttól hatályát veszti.
12/2022. sz. határozat (egyhangú):
A kuratórium felkéri a Sportági Bizottságokat, hogy a Sportági Szabályzatokból töröljék a Mi
vagyunk a legjobbak vándorkupára vonatkozó előírásokat, illetve utalásokat, továbbá az
eddigi vándorkupákat végleges jelleggel ítéljék oda az adott vándorkupáért folytatott
versenyben a korábbi években legeredményesebben szereplő (pl. azt legtöbbször elnyerő)
társaság/csoport számára és a soron következő találkozón adják át számukra.
13/2022. sz. határozat (egyhangú):
A kuratórium – a Sportbizottsággal egyetértésben – felkéri azon sportágak Sportági
Bizottságait, ahol nincs Legeredményesebb Társaság verseny, hogy kezdeményezzék a
Sportági Szabályzat ilyen elnevezésű versennyel, s annak értékelési, díjazási szabályaival
való kiegészítését úgy, hogy azok már a soron következő találkozón alkalmazhatók legyenek.
Az értékelési szabályokat úgy kell megállapítani és alkalmazni, hogy a találkozón részt vett
valamennyi társaság/csoport értékelésre kerülhessen, ill. kerüljön, s e verseny eredménye
a vitsport.hu honlapon teljeskörűen megjelenjen.
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14/2022. sz. határozat (egyhangú):
A kuratórium 2022. ápr. 8-i hatállyal az SZMSZ 5. és 6. sz függelékét az írásbeli
előterjesztéssel egyezően módosítja.
5.

Egyebek

E napirendi pont keretében VG kérdést intézett a Horgász Találkozóval kapcsolatban AZ-hoz a
nevezések korlátozásával kapcsolatban, annak módszerét kérdezve. AZ válaszában elmondta,
hogy tudomása szerint az időbeliség lesz a meghatározó. VG szerint a nevezési határidőn
beérkező nevezések esetében ez nem sportszerű, s felhívta a Sportbizottság figyelmét, hogy a
korlátozás módjára vonatkozóan az ÁVSZ a Sportbizottságnak jóváhagyási jogot biztosít.

További észrevétel, felvetés nem hangzott el, határozat nem született.

CT elnök megköszönte a részvételt és a kuratóriumi ülést bezárta.

Mellékletek:
1. Meghívó
2. ÁVSZ 4.1. sz. függelék
3. VOTT applikáció
4. ÁVSZ 12. pont
5. Az Alapítvány által alapított vándorkupák működési tapasztalatai (a munkabizottság
javaslatokat is tartalmazó jelentése - 1 anyag+4 mell.)

Budapest, 2022. április 8.

Összeállította:

Jóváhagyta:

Kuna-Várhelyi Réka sk.
jegyzőkönyv-vezető

dr. Czirbus Tamás sk.
a kuratórium elnöke
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Kedves Kuratóriumi Tagok!
A VITSPORT Alapítvány a következő kuratóriumi ülését
2022. április 8-án, pénteken 8.30-10.00 óra között
tartja, online módon, Microsoft Teams (MT) értekezlet keretében. Az MT
meghívót külön küldjük meg.
A kuratóriumi ülés napirendi pontjai:
Napirendi pontok:
1. Iparági rendezvényekre irányadó költségek felülvizsgálata. (A jelenleg
érvényes ÁVSZ 4.1 sz. függelék csatolva.)
2. VOTT applikáció (Javaslat csatolva)
3. Nem iparági résztvevők a rendezvényeken (Az ÁVSZ 12. pontjának
Sportértekezlet által elfogadott szövege csatolva.)
4. Az Alapítvány által alapított vándorkupák működési tapasztalatai. (A
Munkabizottság javaslatokat is tartalmazó jelentése csatolva: 1 anyag+4
mell.)
5. Egyebek

Üdvözlettel:
Várhelyi Géza,
a VITSPORT Alapítvány ügyvezetője

4. sz. függelék

Részvételi díjak tervezése
I.

Tervezési irányértékek
Az alábbiakban meghatározott tervezési irányértékek bruttó (ÁFA-t tartalmazó) értékek.

A) Nevezési díjhoz (Versenyrendezési költségekhez)
•
•

Verseny közbeni ellátás:

•

Tervezendő versenyzői létszám: előző évi 95 %-a

teljes napra max. 15001200 Ft/fő
fél napra (max. 4 órás versenyprogram) max. 750600 Ft/fő

Megjegyzés: a versenyrendezési költségek egyéb elemeire a Sportági Versenyszabályzatok tartalmazhatnak tervezési irányértékeket.
B) Ellátási díjhoz
• Reggeli max. 16001300 Ft/fő
• Ebéd és vacsora 1-1 itallal (teljes napra) max. 58005300 Ft/fő
• Ebéd vagy vacsora 1 itallal (nem teljes napra) max. 33003000 Ft/fő
• Szombat esti közös program (pl. bankett) többletköltsége max. 42000 Ft/fő
C) Szállás díjhoz
•
•

3*-os hotelben , kétágyas elhelyezés esetén reggelivel max. 84008000 Ft/fő/nap
Alacsonyabb szintű szolgáltatás esetén arányosan kevesebb.

II. Részvételi díj kalkulációs adatlap
A részvételi díj elemeinek kalkulációját – ahol a költségtételek mindegyikét bruttó (ha van, ÁFA-t tartalmazó) módon kell feltüntetni – az alábbi
Kalkulációs Adatlapon kell jóváhagyásra megküldeni:

VOTT - városismereti verseny applikációs megoldással
50 alkalom után elérkezettnek láttuk az időt a városismereti verseny
modernizálására, a fiatalabb generáció motivációjának növelésére.
Célunk:
• Résztvevők számának növelése –> VOTT népszerűsítése a digitális eszközöket állandóan használó fiatalok körében,
• Rendezők munkájának könnyítése a „kvázi azonnali” eredmény közlés által,
• Ami lehetővé teszi a gálavacsorán való eredményhirdetést, méltó figyelmet, környezetet teremtve az eseménynek,
• Környezetkímélés (papírmentes verseny lebonyolítás), fenntarthatóság szem előtt tartása.

Eszköz:
• Rendelkezésre áll egy jelenleg több városra működő applikáció, ami fejlesztésekkel VOTT kompatibilisé tehető.
Költségvetés:
• 1.3 MFt, amely tartalmazza a célzott IT fejlesztéseket, admin hozzáférést a szakmai tartalom feltöltéséhez, az app
Győr városára felépített részének használatát a VOTT-on, IT támogatás a verseny idejére, ranglisták exportálását.
Javasolt költségviselési koncepció:
• A VITSPORT Alapítvány lesz a számlafizető, és a mindenkori rendező 200 eFt költséget visel belőle, így 10 év alatt a
plusz 700 eFt további fejlesztésekre biztosítana keretet.
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KIVONAT AZ ÁVSZ-ből
12. A részvételre jogosult munkáltatói szervezetek
.
12.1 A villamosenergia-ipari sporttalálkozókon résztvevő iparági munkáltatói szervezetek (iparági
résztvevők)
Az iparági résztvevők valamennyi villamosenergia-ipari sporttalálkozón jogosultak a részvételre, ha a
jelentkezésüket a Sportbizottság elfogadja (lásd alább), továbbá az egyes találkozókra a 13/A. pontnak,
illetve a Versenykiírásnak megfelelő nevezést küldenek. Iparági résztvevők az alábbi társaságok
lehetnek:
a) Főtevékenységük alapján a TEAOR’08 szerint a 35.1 villamosenergia -termelés, -ellátás
alágazatba sorolt társaságok.
b) A Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetségének a)-ba nem tartozó tagjai.
c) Az a) és b) alatti társaságok tevékenységével szorosan összefüggő tevékenységet folytató
társaságok/szervezetek:
ca) döntően villamosenergia-ipari létesítmények előkészítésével, megvalósításával,
karbantartásával foglalkozó társaságok (árbevételük min. 75%-a ezen tevékenységekből
származik),
cb) az a) és b) alatti társaságok tulajdonosi vagy szabályozási irányítását gyakorló
szervezetek,
cc) az a) és b) alatti társaságokhoz, illetve az iparághoz kötődő érdekképviseleti szervezetek,
d) Az a) és b) alatti társaságokból/szervezetekből kiszervezés/átszervezés útján létrejött
társaságok/szervezetek, ha az új szervezet munkavállalói között a – a Jelentkezési Lap (lásd
később) benyújtásakor – 50%-nál nagyobb a volt a) vagy b) alatti munkavállalók aránya és
da) az új szervezet árbevételének több, mint 50%-a a) vagy b) alatti társaságoktól származik,
vagy
db) 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.
Egy munkáltatói szervezet kérheti valamely – szervezetileg és/vagy területileg jól lehatárolható –
egysége/része iparági találkozókra való jelentkezésének elfogadását, amely munkáltatói szervezet
egészére nem, de a megjelölt egységére/részére a d) pont alattiak teljesülnek.
A 12.1 alatti munkáltatói szervezetek részvételi jogosultságának feltétele írásbeli jelentkezés
benyújtása a Sportbizottság részére a Jelentkezési Lap (11. sz. függelék) szerinti tartalommal, illetve
formában, amelyben a társaságok/szervezetek maguk tesznek javaslatot a 12.1 szerinti besorolásukra,
közölve azokat az adatokat és egyéb tényeket, amelyekre javaslatukat alapozták. A Sportbizottság a
besorolás jóváhagyásához kérheti az adatok/tények hitelt érdemlő bizonyítását.
A Sportbizottság a besorolásokat 3 évente – a munkáltatói szervezetek közreműködésével –
felülvizsgálja.
A villamosenergia-ipari sporttalálkozókon résztvevő 12.1 alá tartozó munkáltatói szervezetek aktuális
névsora jelen szabályzat 1. sz. függelékét képezi.

12.2 A villamosenergia-ipari sporttalálkozókon résztvevő vendég munkáltatói szervezetek (vendég
résztvevők)
A vendég résztvevők a 12.3 pont alatti korlátozások alkalmazásával vehetnek részt az iparági
sporttalálkozókon. A vendég résztvevők csoportjai:
a)

Az iparág vendégei
A 12.1 alá nem tartozó, de a villamosenergia-iparhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezetek – a 12.3 alatti korlátozások tudomásul vételével – kérhetik rendszeres meghívásukat a
villamosenergia-ipar sporttalálkozókra. A jelentkezési kérelmüket írásban, a Sportbizottságnak
kell benyújtani, amelyben be kell mutatni az iparághoz való kapcsolódás tartalmát és mértékét. A
jelentkezések elbírálása során előnyben részesülnek az iparági sportmozgalmat támogatni
szándékozó szervezetek.
A 12.2 pont alá tartozó munkáltatói szervezetek aktuális névsorát az 1. sz függelék II. sz táblázata
tartalmazza.

b)

A rendezők vendégei
A Rendezőnek, a 12.3 alatti korlátozások betartásával jogában áll a vele kapcsolatban álló – a
találkozók villamosenergia-ipari jellegét nem veszélyeztető számú – gazdálkodó, vagy civil
szervezetek meghívására az általuk rendezett iparági sporttalálkozóra.

12.3 A vendégek (12.2 alattiak) részvételére vonatkozó korlátozások
a) Vendégek (12.2 alatti munkáltatói szervezetek) csak azon sportágak találkozóin vehetnek részt,
ahol részvételük érdemben nem befolyásolja a 12.1 alattiak (iparági résztvevők) közötti
verseny(ek), versenyszámok végeredményét. Ezen sportágak: futás, horgász, kajak-kenu, sakk,
sárkányhajó, sí, teke, természetbarát, vitorlás. Részvételük feltételeire a Sportági
Versenyszabályzat további előírásokat tartalmazhat.
b) Az a) alatt fel nem sorolt sportágak esetében a vendégek csak – ha ilyen a versenyprogramban
szerepel – a nyílt versenyszámokban vehetnek részt.
c) A vendégek nevezését a Rendező nyomós indokok esetén (pl. a helyszín adottságai, a verseny
elhúzódásának veszélye) – a Sportbizottság egyetértésével – elutasíthatja.
d) Vendégek indulása esetén külön kell értékelni a 12.1 alá tartozók (iparágiak) eredményeit. A
vendégek eredményeinek értékeléséről – és esetlegesen az összesített értékelésről – a résztvevők
számától függően a Rendező dönt a Sportági Bizottság véleményének kikérésével.
e) A vendég munkáltatói szervezetek, illetve képviselőik eredményei a társaságok versenyének
értékelése során figyelmen kívül hagyandók.

A VITSPORT ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ALAPÍTOTT VÁNDORKUPÁK MŰKÖDÉSI TAPASZTALATAI
ÉS JAVASLATOK A JELENLEGI GYAKORLAT (SZABÁLYOK) MÓDOSÍTÁSÁRA

E vándorkupákat a társaságok eredményességének, teljesítményének elismerése, ösztönzése céljából
hozta létre az alapítvány, s a működési tapasztalatok összegzése, illetve azok jellemző különbözősége
okán indokolt azokat 2 csoportra bontani:
-

a társaságok teljesítményének sportágankénti összemérésére alapított MI VAGYUNK A
LEGJOBBAK vándorkupákra (elvileg 13 db: ahány sportág van),
a társaságok ágazati szintű eredményeinek összemérésére hivatott két darab, ún.
„összsportági” vándorkupákra: a RÉSZVÉTEL A FONTOS vándorkupára és a NEM CSAK A
RÉSZVÉTEL A FONTOS vándorkupára.

A 2022. jan. 14-i kuratóriumi ülésen felmerült az a kérdés, hogy szükség van-e ezekre a vándorkupákra,
és ha, illetve amelyikre igen, milyen módosításokat célszerű tennünk a szabályaikban a
hatékonyabb/”igazságosabb” működésük érdekében.
A kuratórium felkért 6 főt (ALBERT Zoltán, HORVÁTH Tibor, dr. SZILÁGYI József, BÁNYAI Balázs,
MÁRTON SÁNDOR, VÁRHELYI Géza), hogy Munkabizottságként működve tegyenek javaslatot a
kuratóriumnak a szükséges, illetve célszerű határozatok meghozatalára.
A Munkabizottság feladatát 2 ütemben végezte el: először a vándorkupák megtartása, illetve
megszüntetése kérdését „járta körbe” és alakította ki javaslatát, majd a megtartásra javasolt
vándorkupák jelenlegi szabályait vizsgálta felül, s tett javaslatokat azok hatékonyabb/igazságosabb
működése érdekében.
A Munkabizottság az első kérdéskörben – az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltakat figyelembe véve – az
alábbi határozati javaslatokat teszi a kuratórium számára:
1. A „MI VAGYUNK A LEGJOBBAK” sportágankénti vándorkupák alkalmazása 2022. jún. 1-től
szűnjön meg, az alapítvány SZMSZ-éből az ezzel kapcsolatos részek kerüljenek törlésre.
2. A kuratórium kérje fel a Sportági Bizottságokat, hogy
➢ a sportági szabályzatból töröljék a MI VAGYUNK A LEGJOBBAK vándorkupára
vonatkozó szövegrészeket, s a jövőben ilyen elnevezéssel ne hozzanak létre
versenyt/vándorkupát,
➢ gondoskodjanak arról, hogy a sportági szabályzat (a labdarúgás kivételével)
tartalmazzon „A XY. Villamosenergia-ipari …… találkozó LEGEREDMÉNYEBB
TÁRSASÁGA” c. versenyt, s annak értékelési szabályait,
➢ gondoskodjanak arról, hogy a meglévő MI VAGYUNK A LEGJOBBAK vándorkupák az
azokat a korábbiakban legtöbbször elnyerő társaság végleges tulajdonába kerüljenek.
3. A RÉSZVÉTEL A FONTOS és a NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS összsportági vándorkupák
tekintetében azok megtartását javasolja a munkabizottság, a jelenlegi 2 kategóriában (1000 fő
alatti és feletti társaságok) történő értékelést is beleértve.
A másoodik ütemben a megtartásra javasolt két összsportági vándorkupa szabályait is felülvizsgálta a
Munkabizottság és az alábbi javaslatot teszi a kuratórium számára:
4. A 3. pont szerinti összsportági vándorkupák egyéb szabályait a 3. és 4. sz. mellékletek szerint
javasolja módosítani a munkabizottság.

MELLÉKLETEK:
1. A MI VAGYUNK A LEGJOBBAK sportági vándorkupák alkalmazási tapasztalatai. Javaslatok.
2. A RÉSZVÉTEL A FONTOS és a NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS összsportági vándorkupák
alkalmazási tapasztalatai. Javaslatok.
3. Javaslat a RÉSZVÉTEL A FONTOS összsportági vándorkupa szabályzatának módosítására
4. Javaslat a NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS összsportági vándorkupa szabályzatának
módosítására

1. sz. melléklet

A MI VAGYUNK A LEGJOBBAK sportágankénti vándorkupák alkalmazási
tapasztalatai. Javaslatok.
Ezeket a vándorkupákat sportáganként hoztuk létre, s az összsportági vándorkupákhoz hasonlóan két
kategóriában kerülnek értékelésre (1000 fő feletti és alatti társaságok). A bevezetése két gondolatra
épült: lehetőséget adni a kisebb társaságoknak, hogy a sportági találkozókon a társaságok versenyében
ne induljanak behozhatatlan hátránnyal a nagyvállalatokkal szemben, illetve az összsportági Nem csak
a részvétel a fontos versenyt az egyes találkozókon elért, ugyanolyan logikára alapozott
eredményességi mutatóval mért eredmények alapján értékeljük ki.
Már e vándorkupák bevezetése sem találkozott a sportági bizottságok többségének egyetértésével,
általános helyeslésével, s ezt az ellenérzést a későbbiekben sem tudtuk leküzdeni. Ebben az
ellenérzésben több tényező együttes hatása jelentkezett:
-

-

-

Bár e vándorkupák bevezetésekor hangsúlyoztuk, hogy nem kell megszüntetni a sportágban
alkalmazott, általában „Legeredményesebb társaság” elnevezésű vándorkupát, a kettő
együttes alkalmazása érthető ellenérzéséket váltott ki, aminek kezelésére nem sikerült
megfelelő ötletekkel szolgálnunk, még a kupák elnevezése tekintetében sem. (A Mi vagyunk
a legjobbak elnevezés nem utal a létszámarányos számítási módra.)
Sokan nem értettek egyet a létszámhoz való viszonyítással: nem fogadták el, illetve nem
értették meg, hogy a nagyvállalatok esélye a jó szereplésre továbbra is fennáll, hiszen általában
több versenyzőt tudnak a találkozókra küldeni, így több eredményességi pont megszerzésére
van esélyük. (Az őszinteség azonban megköveteli, hogy bevalljuk: ezen akkori feltételezésünk
igazságtartalmának megítélésben ma már vannak kétségeink…) De nyilván voltak olyanok is,
akik nem elvi okokból, hanem a társaságuk számára hátrányos következménye miatt
ellenezték a változást.
Újszerű volt az is, hogy a kupa szabályozása két szintű lett: voltak ágazati szintű
keretszabályok, köztük ajánlás jellegű is, amiket sportági szinten lehetett pontosítani, illetve a
mutató számlálóját teljes egészében a sportági szabályzatokban kellett meghatározni, éppen
a sportági specialitások és hagyományok érvényesíthetősége érdekében. Ilyen ajánlás jellegű
volt az a szabály, hogy csak azok a társaságok értékelhetők a Mi vagyunk legjobbak
versenyben, ahonnan érkezett legalább 3 versenyző és ezt a minimálisan elvárt létszámot a
sportági szabályzatok 5-ig felemelhetik. Ez a szabály éppen azért született, hogy lehetőleg
elkerüljük azt a helyzetet, hogy egy egyébként is kis létszámú társaságtól érkezik 1 vagy 2
versenyző, elérnek egy pontszerző helyezést, s aztán megnyerik a vándorkupát a kis létszámuk
miatt. Sajnos, ezt a szabályt a sportági szabályzatokban nem ismételték meg, s ez is
közrejátszhatott abban, hogy sokszor elfelejtették alkalmazni. Így aztán – egy sportág (vitorlás)
kivételével arra sem került sor, hogy felemeljék a 3 főt 4-re, vagy 5-re, hogy nagyobb
valószínűséggel tudják elkerülni a kis létszámú társaságok okozta esetleges visszás helyzetet.
A sportági bizottságok tagjai közül valószínűleg sokan nem ismerik, illetve nem értették meg
ezt a keretszabályt, így nem is tudta betölteni azt a funkciót, amit neki szántunk, de az is az
igazsághoz tartozik, hogy e szabály megfelelő kommunikálására sem fordítottunk elegendő
gondot.

Az előzőek együttes hatására a Mi vagyunk a legjobbak vándorkupa alkalmazásának helyzetét az
alábbiak jellemzik sportáganként:
-

A labdarúgás sportágban a szabályzatban is rögzített kivételként és a hagyományoknak
megfelelően az 1. helyezett kapja a Mi vagyunk a legjobbak kupát.

-

-

-

-

A többi 12 sportág közül 10 alkalmazza ezt a kupát. Kivételek: a sárkányhajó és a
természetbarát sportágak. (A teke sportágban Legeredményesebb társaság versenynek
nevezik a Mi vagyunk a legjobbak versenyt, de azért a tekét a 10 közé soroltuk. A vitorlás
sportágban a Mi vagyunk a legjobbak vándorkupát a keretszabályoktól eltérően nem értékelik
két kategóriában, így a kisebb társaságok előnye fokozottabban fennáll – pedig azt e sportág
képviselői többször sérelmezték.)
A sárkányhajó sportágban csak a cég létszámát figyelembe nem vevő Legeredményesebb
társaság verseny létezik.
A természetbarát sportág létrehozott egy sajátos Legeredményesebb társaság versenyt,
amelyben az elért eredmények mellett a cég létszámát és a cégnek a találkozón résztvevő
versenyzőinek számát (utóbbi kettő arányát) is figyelembe veszik. A két kategóriára bontást
viszont a természetbarát sportág nem alkalmazza.
A 10 sportág közül, ahol működik a Mi vagyunk a legjobbak verseny, ezen vándorkupa mellett
a cég létszámát figyelembe nem vevő vándorkupát/versenyt is működtetnek
(Legeredményesebb társaság verseny) 5 sportágban: fallabda, futás, horgász, kajak-kenu, sí.
(Láttuk, hogy a tekében is van ilyen nevű vándorkupa, de az a szabályai szerint valójában a Mi
vagyunk a legjobbak-nak tekintendő.)
Az előző bekezdés szerinti 5 sportág közül sajátos a horgászok Legeredményesebb társaság
versenye: nem a helyezésekért járó eredményességi pontok alapján hirdetnek győztest,
hanem ezt cégenként elosztják a cégnek a találkozón részt vett versenyzői számával: azaz így
az a cég nyeri a vándorkupát. akinek versenyzői átlagosan a legtöbb eredményességi pontot
érték el. Ez a megoldás sajnos egy negatív motivációs hatást kelthet: arra késztetheti a
társaságokat, hogy csak a legjobb versenyzőiket nevezzék a találkozókra.

Összefoglalás, javaslat: A helyzet tehát kaotikus, s a meglévő elvi problémák és ellenszenv miatt az
esetleges korrekcióktól érdemi javulás sem várható. A Munkabizottság javasolja, hogy a Mi vagyunk a
legjobbak vándorkupát szüntessük meg, s mondjuk ki azt is, hogy ilyen elnevezéssel a jövőben nem
lehet vándorkupát alapítani. A megszűnő vándorkupák fizikai sorsáról való döntésre a Sportági
Bizottságokat kérjük és hatalmazzuk fel.
Persze arra is fel kell kérni a Sportági Bizottságokat, hogy töröljék a versenyszabályzatukból a Mi
vagyunk a legjobbak vándorkupára vonatkozó részt, illetve, ha szükséges vizsgálják felül, vagy
alakítsák ki a jövőben működtetni kívánt Legeredményesebb társaság versenyre vonatkozó
szabályokat.

2. sz. melléklet

A RÉSZVÉTEL A FONTOS és a NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS összsportági vándorkupák
alkalmazási tapasztalatai. Javaslatok.
A címbeli „összsportági” (ágazatinak is nevezhető) vándorkupákat a társaságok, társaságcsoportok
részére vezettük be 2009-ben, előbbit a minél nagyobb részvétel ösztönzésére, illetve elismerésére,
utóbbit a minél jobb szereplés, minél jobb eredmények ösztönzésére, illetve elismerésére. 2010-től
mindkét vándorkupát két kategóriában értékeljük: a nagyvállalati kategóriában (> 1000 fő) és a kis -és
középvállalalati kategóriában (<1000fő).
A vándorkupák eddigi győzteseit az 1. és 2. sz. függelék tartalmazza, s ha valaki még a további
helyezetteknek is utána néz, akkor arra a megállapításra juthat, hogy általában ugyanazok a cégek
szerepeltek jól mindkét kupában: azaz, minél több résztvevővel vesz egy cég részt az iparági
sportmozgalomban, az eredményessége is általában jobb (több jó/pontszerző eredményt ér el), vagy
más oldalról és kevésbé egyértelműen: minél magasabb szintű az iparági sportágak összességét
tekintve a sporttevékenység egy adott cégnél, annál nagyobb arányú is a részvétele a találkozókon. Ez
lehet a magyarázata annak, hogy nem túl sok társaság/társaságcsoport szerepel a győztesek,
helyezettek között (különösen igaz ez a nagyvállalatokra). Ezt támasztja alá a 3. sz függelékben közölt
táblázat Részvételi arány oszlopa is, amely adataiból jól látható, hogy a magasabb részvételi arányú
cégek szerepeltek eredményesebben a Nem csak a részvétel a fontos kupában is!
1. Részvétel a fontos vándorkupa
E vándorkupát az a cég nyeri, amely a létszámához képest a legtöbb résztvevőt küldi az iparági
találkozókra. Feltétlenül kiemelendő, hogy bár sok kritika érte a cégek létszámához viszonyítást a
vándorkupák értékelésénél, de ennél a vándorkupánál ez a probléma egyáltalán nem merült fel!
Az az ellenérv azonban felmerült, hogy mindig ugyanazok nyerik el, így nincs elég ösztönző hatása. Ez
azonban (lásd 1. sz. függelék), a kisebb vállalatok esetében nem jellemző, eddig 3 társaság nyerte el
ezt a kupát. A nagyvállalatok esetében a Démász hegemóniája egyértelmű, de ennek – véleményünk
szerint „sportszerű” oka van: a Démásznál nagy hagyománya és „becsülete” van az iparági
találkozóknak, egy nagyon magas szintről indultak a vándorkupák bevezetésekor, s az előnyük – ha
csökkent is – de még magabiztosan fennáll. Ez azonban nem ok arra, hogy szüntessük meg a
vándorkupát: inkább a Démász jó megoldásait kellene jobban kommunikálni, esetleg a 2. és. 3.
helyezetteknek nagyobb nyilvánosságot, elismerést biztosítani, de meggondolandó a további
társaságok részvételi arányainak (lásd 3. sz függelék) célszerű módon/megfelelő célcsoportokban való
kommunikálása is a részvételi arányok – különösen a hátul lévők körében – növelését célozva.
Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a részvétel növelése (a vándorkupáért folyó versenyben
jobb helyezés elérése) jelentős részben pénzkérdés: ha többen akarnak menni a találkozókra az
valaki/k/nek többe is fog kerülni: a cégnek, vagy/és a többi munkavállalónak, vagy/és a résztvevőknek
(eltekintve egy korlátozott lehetőségtől: egy társaságon belül a résztvevők sportági összetételének
módosításától). Ebből az következik, hogy a részvétel növelése bizony komoly akadályokba/érdekekbe
ütközik/ütközhet, s nem feltétlenül okozna általános örömet egy cégnél, ha a részvétel (és a költségek)
növelésével sikerülne jobb helyezést elérniük a vándorkupáért folytatott versenyben. Az igazsághoz
azonban hozzá tartozik, hogy eddig e vándorkupával szemben konkrétan nem fogalmazódott meg ez
az ellenvélemény (sem)!

Összefoglalás, javaslat: A fentiek szerint e vándorkupa megtartása, vagy megszüntetése mellett pro
és kontra is hozhatók fel érvek: a munkabizottság a „pro” érveket – az iparág átalakulásának
tendenciáját is figyelembe véve – erősebbnek érzi, a megszüntetését nem tartja indokoltnak, pláne
nem időszerűnek. Érdemes lenne viszont az eredmények és jó megoldások hatékonyabb
kommunikációjával elősegíteni a részvétel növekedését, elsősorban – de nem kizárólagosan – a kisebb
részvételi arányú társaságokra összpontosítva a figyelmet.
2. Nem csak a részvétel a fontos vándorkupa
Ezt a vándorkupát az a cég nyeri, amely a létszámához képest a legtöbb (eredményességi) pontot szerzi
az iparági találkozókon.
Ezt a vándorkupát már érte kritika a létszámhoz való viszonyítás miatt, de – véleményünk szerint – ez
nem indokolja e vándorkupa megszüntetését: gondoljunk csak az országok olimpia szereplésének
összemérésére használatos pontszámításra, illetve arra a tényre, hogy büszkék vagyunk rá, hogy
létszámarányosan Magyarország a legeredményesebb olimpiai szereplő…
A kritika mindenesetre arra késztethet bennünket, hogy vegyük fontolóra azt, hogy legyen-e egy olyan
verseny/vándorkupa is, amelynél abszolút módon, azaz nem létszámarányosan vetjük össze a
társaságok eredményeit, mint ahogy az olimpiák esetében is van ilyen, sőt, inkább ez tekinthető
ismertebbnek.
A Munkabizottság azonban elvetette egy új vándorkupa alapításának gondolatát, több okból:
-

-

az olimpiákhoz hasonlóan itt is lehetne tudni előre, hogy kik lesznek a ponttáblázat
legelőkelőbb helyein: nyilván a legnagyobb társaságok…
a találkozókon résztvevő társaságok/csapatok nem olyan egyértelműen definiált és stabil
egységek, mint az olimpiák esetében az országok. (Gondoljunk bele a társaságoktársaságcsoportok problematikájába, vagy egy sportegyesületet közösen működtető
társaságok közös indulásának problematikájába, hogy az E.ON-os földrajzi osztódás
problematikáját már ne is említsük…)
A „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupa megkettőzése (relatív és abszolút)
bonyolultabbá tenné a vándorkupák rendszerét, s könnyen okozhatna félreértéseket,
értelmezési problémákat..,

Összefoglalás, javaslat: E kupa ösztönző/elismerő hatásának fennállása a Részvétel a fontos
vándorkupánál is egyértelműbben fennáll (természetesen az iparági és társasági szintű kommunikáció
színvonalától függően). A Munkabizottság e vándorkupa megtartását javasolja azzal, hogy esetében is
megfontolandó, hogy ne csak a győzteseket, hanem a helyezetteket is megfelelő módon
kommunikáljuk.

FÜGGELÉKEK:
1. A RÉSZVÉTEL A FONTOS vándorkupa eddigi győztesei
2. A NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS vándorkupa eddigi győztesei
3. Az egyes társaságok részvételi arányai az iparági sporttalálkozókon (társaságtól a résztvevők
száma/társaság összlétszáma)

2.sz. mell. / 1.sz. függelék

A RÉSZVÉTEL A FONTOS vándorkupa eddigi győztesei

ÉV
2009*
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

<1000

>1000
EDF DÉMÁSZ Tcs.

MVM Informatika Zrt.
MVM Informatika Zrt.
MVM Informatika Zrt.
MVM Informatika Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.
MVM Kontó Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.
NÜSZ Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.

*Még nem volt létszám szerinti két külön kategória

EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
NKM Társaságcsoport
NKM Társaságcsoport
NKM Társaságcsoport
MVM Elektromos SE 4 társasága

2.sz. mell. / 2.sz. függelék
A NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS vándorkupa eddigi győztesei

ÉV
2009*
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

<1000

>1000

Paksi Atomerőmű Zrt.
MVM 4 társaság (Gter, Zrt., Trade, Partner)
EDF DÉMÁSZ Tcs.
MAVIR Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
MAVIR Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
Budapesti Erőmű Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
Budapesti Erőmű Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
MAVIR Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
Budapesti Erőmű Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
Bakonyi Erőmű Zrt.
NKM Tcs.
MAVIR Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MAVIR Zrt.
NKM Társaságcsoport
MVM SE 5 társasága
MVM Elektromos SE 4 társasága

*Még nem volt létszám szerinti két külön kategória

2.sz. mell. / 3.sz. függelék

Az egyes társaságok részvételi arányai az iparági sporttalálkozókon (2021.)
(társaságtól a résztvevők száma/társaság összlétszáma)

Társaságok
Atomix Kft.
AFRY Erőterv Zrt.
Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.
ALTEO Zrt.
Áramkör 21 Kft.
BDSZ
Budapesti Erőmű Zrt.
CEZ Magyarország Kft.
Dunamenti Erőmű Zrt.
E.ON Budapest (EHU+EKER+EDT)
E.ON DÉL
E.ON ÉSZAK
E.ON KELET (OPUS)
EKS-Service Kft.
ELMŰ ÉMÁSZ Tcsop.
EVDSZ
MVM Mátra Eneregia Zrt.
MAVIR Zrt.
MET Power Kft
MVM Elektromos SE (DÉMÁSZ)
MVM ERBE Zrt.
MVM Informatika Zrt.
MVM OVIT SE 2 társ. (OVIT+XPERT)
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MVM SE 5 Társ.: Zrt, Balance (GTER), Partner , MFGK, NET

MVM Kontó Zrt. (NÜSZ)
NIDAVEL FIVE Kft
PAKS II. Zrt.
Tatabánya Erőmű Kft.
Tiszavíz Vízerőmű Kft.
Vértesi Erőmű Zrt.
Egyéni résztvevők
Egyéb
Összesen

Munkav. Hozzáta Verseny
Résztve
Kísérő
/nyugd. rtozó ző össz.
vő össz.
37
4
7
13
4
0
41
0
12
31
60
101
60
8
210
0
74
123
0
155
37
21
68
117
110
30
1
57
3
20
9
9
28
1450

3
2
6
0
7
0
25
0
1
11
10
35
1
13
33
0
27
55
0
40
2
13
20
44
31
3
0
5
0
2
3
2
5
399

40
6
13
13
11
0
66
0
13
42
70
136
61
21
243
0
101
178
0
195
39
34
88
161
141
33
1
62
3
22
12
11
33
1849

0
0
0
3
0
0
7
0
3
0
7
14
2
0
5
0
6
4
0
15
2
0
12
7
4
2
0
1
0
5
2
0
7
108

40
6
13
16
11
0
73
0
16
42
77
150
63
21
248
0
107
182
0
210
41
34
100
168
145
35
1
63
3
27
14
11
40
1957

Előző Részvét
Találkoz
évi
eli
ók
társ. arány
száma
létsz.
(%)
1125
4%
4
88
7%
1
54
24%
1
260
6%
2
17
65%
1
65
0%
0
206
35%
7
12
0%
0
61
26%
3
630
7%
3
1366
6%
5
1491
10%
10
1316
5%
6
43
49%
2
2741
9%
10
5
0%
0
2019
5%
8
637
29%
10
27
0%
0
1655
13%
11
286
14%
6
420
8%
4
1108
9%
8
2439
7%
11
904
16%
8
274
13%
4
5
20%
1
421
15%
6
145
2%
1
94
29%
2
109
13%
2
3
7
20023
10%
147

VITSPORT SZMSZ 5.sz. függelék

„A RÉSZVÉTEL A FONTOS” vándorkupa szabályzata

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány az iparági sporttalálkozók iránt legnagyobb érdeklődést
mutató, azokat legnagyobb számban látogató társaságok részére 2009-ben vándorkupát alapított.
A vándorkupa odaítélése során – az összehasonlíthatóság érdekében – a társaságok eredményeit a
társaságok méretéhez (létszámához) viszonyítottan vesszük figyelembe, az alábbi részletes szabályozás
alapján:

1. A vándorkupa elnevezése: „A RÉSZVÉTEL A FONTOS!” – Vándorkupa a villamosenergia-ipari
sporttalálkozókon – létszámához képest - legtöbb fővel részt vett társaság számára.

2. A vándorkupa odaítélése: évente, a kuratórium által az alábbiak szerint:

𝑅𝐴𝑖 =

𝑖
∑13
𝑗=1 𝑅𝑗

𝐿𝑖

× 100

𝑎ℎ𝑜𝑙:
𝑅𝑗𝑖 : az i-edik társaságtól a j-edik sportág találkozóján résztvevők száma. Labdarúgás sportágban
a döntőbe nem jutó, de a selejtezőben résztvevő csapatokat is résztvevőként figyelembe kell
venni; azon csapatok esetében, amelyek a selejtezőben és a döntőben is részt vettek, a kettő
közül a nagyobb résztvevői szám veendő figyelembe.
𝐿𝑖 : az i-edik társaság előző évi átlagos statisztikai létszáma
𝑅𝐴𝑖 : az i-edik társaság részvételi aránya
A vándorkupát az a társaság nyeri, amelynek részvételi aránya a legmagasabb!
3. Az értékelés egyéb szabályai:
•
•
•
•
•

A vándorkupa két kategóriában kerül értékelésre és odaítélésre: nagyvállalati (Li≥1000 fő)
és kis- és középvállalati (Li<1000 fő) kategóriákban.
Az értékelés csak a hagyományos sportágak találkozói alapján történik.
A résztvevők száma tartalmazza a (részvételi díjat fizető) résztvevők (versenyzők és
kísérők) számát.
A kuratórium a szokásosnál jelentősen eltérő körülmények (pandémia, vis major) esetén
az értékelés szabályait ideiglenes jelleggel módosíthatja.

4. A vándorkupa átadása:
A nyertes társaság által meghatározott helyen és időben, vagy a Sportértekezleten a
kuratórium képviselője adja át.

Budapest, 2021. december
Függelékek:
1. „A részvétel a fontos” vándorkupa győztesei
2. „A részvétel a fontos” vándorkupa fotói (később kerül feltöltésre)
1.

sz. függelék

"A RÉSZVÉTEL A FONTOS" vándorkupa győztesei

ÉV
2009*
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

<1000

>1000
EDF DÉMÁSZ Tcs.

MVM Informatika Zrt.
MVM Informatika Zrt.
MVM Informatika Zrt.
MVM Informatika Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.
MVM Kontó Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.
NÜSZ Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.
Budapesti Erőmű Zrt.

*Még nem volt létszám szerinti két külön kategória

EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
NKM Társaságcsoport
NKM Társaságcsoport
NKM Társaságcsoport
MVM Elektromos SE 4 társasága

VITSPORT SZMSZ 6.sz. függelék

„NEM CSAK A RÉSZVÉTEL FONTOS!” vándorkupa szabályzata

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány az iparági sporttalálkozókon összességében
legeredményesebben szereplő társaságok részére 2009-ben vándorkupát alapított.
A vándorkupa odaítélése során – az összehasonlíthatóság érdekében – a társaságok eredményeit a
társaságok méretéhez (létszámához) viszonyítottan vesszük figyelembe, az alábbi részletes szabályozás
alapján:

5. A vándorkupa elnevezése: „NEM CSAK A RÉSZVÉTEL FONTOS!” – Vándorkupa a
villamosenergia-ipari sporttalálkozókon – létszámához képest – legjobb eredményt elért
társaság számára.

6. A vándorkupa odaítélése: évente, a kuratórium által az alábbiak szerint:

𝑖
∑13
𝑗=1 𝑅𝑗 ×𝐻𝑗

𝐸𝑖 =

∑12
𝑗=1 𝑅𝑗

× 1000

𝑎ℎ𝑜𝑙:
𝑅𝑗: a j-edik sportág találkozóján résztvevők száma összesen
𝐻𝑗𝑖 : az i-edik értékelhető társaságnak a j-edik hagyományos sportág találkozóján a Mi vagyunk
a legjobbak versenyben elért helyezési száma alapján megállapított pontérték.
(Sportáganként, kategóriánként csak az 1-6. helyezettet vesszük figyelembe: 1. helyezett 6
pont…., 6. helyezett 1 pont.)
𝐸 𝑖 : az i-edik társaság eredményességi mutatója
A vándorkupát az a társaság nyeri, amelynek eredményességi mutatója a legnagyobb.

7. Az értékelés egyéb szabályai:
•
•
•
•
•

A vándorkupa két kategóriában kerül értékelésre és odaítélésre: nagyvállalati (Li≥1000 fő)
és kis- és középvállalati (Li<1000 fő) kategóriákban.
és – a labdarúgás kivételével – a Mi vagyunk a legjobbak versenyben értékelésre kerültek.
Az értékelés a hagyományos sportágak találkozóin elért eredmények alapján történik.
Résztvevők számaként a (részvételi díjat fizető) résztvevők (versenyzők és kísérők) számát
kell figyelembe venni.
Ha egy sportágban egy adott kategóriában 6-nál kevesebb a társaságok száma, akkor a
győztes annyi pontot kap, mint ahány értékelhető társaság volt, a többiek helyezésük
szerint 1-1 -gyel kevesebbet. helyezési szám alapján járó pontérték annyival
csökkentendő, amennyivel az értékelhető társaságok száma 6-nál kevesebb.

•

•

A Labdarúgás sportágban a társaságok helyezés után járó pontértékét a csapatai
kategóriánkénti sorrendjét a csapatai által a döntőben és aselejtezőben elért helyezés
után járó pontértékek összegzésével alapján kell megállapítani úgy, hogy a döntőbe nem
jutott csapatokat a döntőbe jutottak után kell sorolni, aselejtező csoportokban azonos
helyezést elérteket holtversenyesnek tekintve.
A kuratórium a szokásostól lényegesen eltérő körülmények (pandémia, vis major) esetén
az értékelés szabályait ideiglenes jelleggel módosíthatja.

8. A vándorkupa átadása:
A nyertes társaság által meghatározott helyen és időben, vagy Sportértekezleten kuratóriumi
ülésen a kuratórium képviselője adja át.

Budapest, 2021 2. április 8.december
Függelékek:
3. „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupa győztesei
4. „Nem csak a részvétel a fontos” vándorkupa fotói (később kerül feltöltésre)

2.

sz. függelék

"NEM CSAK A RÉSZVÉTEL A FONTOS" vándorkupa győztesei

ÉV
2009*
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

<1000

>1000

Paksi Atomerőmű Zrt.
MVM 4 társaság (Gter, Zrt., Trade, Partner)
EDF DÉMÁSZ Tcs.
MAVIR Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
MAVIR Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
Budapesti Erőmű Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
Budapesti Erőmű Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
MAVIR Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
Budapesti Erőmű Zrt.
EDF DÉMÁSZ Tcs.
Bakonyi Erőmű Zrt.
NKM Tcs.
MAVIR Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MAVIR Zrt.
NKM Társaságcsoport
MVM SE 5 társasága
MVM Elektromos SE 4 társasága

*Még nem volt létszám szerinti két külön kategória

