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A VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTTALÁLKOZÓK VERSENYNAPTÁRA

2021.
Sportág Rendező Időpont Helyszín

36. Tenisz Pécsi Elektromos SE 2021.08.06-08. Pécs
42. Kajak-kenu MVM Elektromos SE 2021.08.27-29. Szeged, Maty-ér
10. Sárkányhajó MVM Elektromos SE 2021.09.03-05. Szeged, Maty-ér
70. Természetbarát VITSPORT Alapítvány 2021.09.10-12. Sátoraljaújhely
38. Horgász MAVIR SE 2021.09.10-12. Egerszalók
49. Vitorlás Atomerőmű SE 2021.09.16-19. Balatonfüred
10. Futás Bp. Elektromos SE 2021.09.25-26. Tata
38. Labdarúgás Győri Elektromos SE 2021.10.02. Győr
31. Teke Atomerőmű SE 2021.10.08-10. Tata
31. Asztalitenisz MVM Elektromos SE 2021.11.05-07. Szeged

8. Fallabda Győri Elektromos SE 2021.11.13-14. Győr
51. Sakk Tiszántúli Villamosenergia-ipari Sportklub 2021.11.27-28. Debrecen

Kedves Kollégák! Kedves Sporttársak!

Olyan másfél év van mögöttünk, amit nem szeretnénk újra átélni. A járvány alaposan felforgatta, 
megváltoztatta életünk minden szegmensét: magánéletünket is, munkavégzésünket is, s természe-
tesen a sportéletünket is. A 2020. évi iparági találkozók – két kivétellel – a Covid-19 áldozatai let-
tek, majd a 2021. évi sí találkozó is, de a nyár elejére szerencsére jobbra fordult a helyzet, s az éves 
versenyprogram sűrítésével a többi sportágban megcélozzuk a 2021.évi találkozók megtartását!

A járvány sokunk családjában, munkatársi körében szedett fájdalmas áldozatokat, s ez alól nem 
kivétel az iparági találkozók sportbaráti köre sem. Bizonyára vannak olyanok is, akik halálának híre 
nem jutott el hozzánk. Amikor a 14.-15. oldalon megemlékezünk az iparági sportmozgalom három 
jeles, elhunyt aktívájáról, előttük is fejet hajtunk.

Bizonyára Ti is nagyon vártátok, várjátok már az újabb találkozás lehetőségét az iparági sport-
barátokkal, éljetek a lehetőséggel minél többen, de kérünk Benneteket, legyetek szabálytisztelők 
és óvatosak: a kötelező szabályokon kívül tartsátok be a rendezők által elvárt vagy ajánlott óvin-
tézkedéseket is!

Mindenkinek jó sportolást, kellemes időtöltést kívánunk a 2021. évi iparági sporttalálkozókon!

Albert Zoltán
A Villamosenergia-ipari 
Sportbizottság elnöke

dr. Czirbus Tamás
A VITSPORT Alapítvány

kuratóriumának elnöke
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SPORTÉRTEKEZLET 2020.
A pandémia miatt a megszokottól jóval később, 
2021. június 4-én és a megszokottól eltérő módon, 
online tartotta meg évenként szokásos ülését a 
Villamosenergia-ipari Sportértekezlet, amelyre 
a társaságok sportkoordinátorai, a sportági bizott-
ságok elnökei és a VITSPORT Alapítvány kuratóriu-
mának tagjai hivatalosak, s akik jelentős számban 
meg is jelentek.

Az értekezlet első témája a tárgyévben meg-
rendezett – az ismert körülmények miatt mind-
össze – 2 iparági találkozó értékelése volt. 
A Sí Találkozó esetében kiemelendő, hogy a régi 
helyszínre (Tále) való visszatérés következtében 
jelentősen növekedett a résztvevők száma, a 
Tenisz Találkozó esetében pedig az, hogy az első 
pandémiás időszak csillapodását követően a várt-
nál kevésbé csökkent a létszám és sikerült min-
den járványügyi előírásnak, óvintézkedésnek 
megfelelni, s utólag sincs tudomásunk arról, 
hogy bárki is megfertőződött volna a találkozó 
alatt! Mindkét találkozó kifejezetten jól sikerült, 
és összességében magas pontszámmal (4,7) jutal-
mazták a résztvevők!

A Sportértekezlet kevés bizonytalansággal, 
illetve hiányossággal elfogadta a 2021. évi Ver-
senynaptárt, amely azóta szerencsére teljessé 
vált (lásd a 2. oldalon). Néhány találkozó a meg-
szokottól eltérő időpontban kerül megrende-
zésre: a teremsportok késő őszre csúsztak, 
hiszen az időjárás nem befolyásolja a sikeres lebo-
nyolításukat, Illetve a Természetbarát Találkozó 
számára is új időpontot kellett keresni, hogy legyen 
elegendő idő a szükséges előkészületekre.

A részvételt minden bizonnyal elő fogja 
segíteni a VITSPORT Alapítvány azon döntése, hogy 
az általa nyújtott nevezési díj hozzájárulás a 
2020. évben találkozó nélkül maradt sportágakban 
2021. évben dupla összegű lesz, azaz 11 000 
forint/fő (a tavalyi 5000 + az idei 6000)!

Az Értekezlet kiemelten fontos témája volt a 
2021. évi találkozók járványügyi kezelése.  
Egységes járványügyi protokollt a kiszámíthatat-
lanul változó pandémiás helyzet és ehhez kapcso-
lódóan gyakran módosuló országos szabályozás 

miatt nem ad ki a Sportbizottság, de kéri a ren-
dezőktől, hogy kövessék folyamatosan figyelem-
mel az előírások változását és időben reagáljanak 
azokra (pl. védettségi igazolvány szükségessége).

A Sportértekezlet az idén nem módosított az 
Általános Versenyszabályzaton (ÁVSZ), kiter-
jesztette annak hatályát a 2021-es évre néhány 
megjegyzéssel, kivétellel kiegészítve. Az egyik 
ilyen kiegészítés, hogy a Sportági Bizottságok 
megválasztására ne 2021-ben, hanem 2022-
ben kerüljön sor, hogy legyen megfelelő idő 
annak előkészítésére. Azon Sportági Bizottsá-
gokban, ahol a létszám 3 fő alá csökkent, 2021-ben 
sor kerül a Bizottság kiegészítésére a következő 
választásig szóló hatállyal.

Az értekezlet külön napirendi pontban, konzul-
tációs jelleggel tárgyalta az ÁVSZ 12. pontjának 
2022-től bevezetni tervezett módosítását. 
A szabályzat ezen passzusa rögzíti, hogy mely tár-
saságok milyen feltételekkel vehetnek részt 
a villamosenergia-ipari sporttalálkozókon. 
A folyamatos szervezeti és tulajdonosi változások, a 
változó iparági környezet megköveteli az ÁVSZ ezen 
pontjának frissítését, pontosabb megfogalmazását, 
szem előtt tartva azt, hogy bár célunk, hogy minél 
többen vegyenek részt a találkozókon – figyelve 
a rendezők által még kezelhető mértékre –, mégse 
csorbuljon a találkozók iparági jellege.

Idén egyik Sportági Bizottságtól sem érkezett 
javaslat a sportági versenyszabályzatuk módo-
sítására, így – az ÁVSZ-hez hasonlóan – a 2020-as 
szabályok lesznek érvényben 2021-ben is.

A Sportértekezlet teljes jegyzőkönyve – az elő-
terjesztéseket is beleértve – tanulmányozható a 
honlap Sportszakmai irányító testületek/ Villamo-
senergia-ipari Sportértekezlet oldalán.

Kuna-Várhelyi Réka,
a VITSPORT 

Alapítvány titkára
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TÁJÉKOZTATÓ A VITSPORT ALAPÍTVÁNY 
2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A) TEVÉKENYSÉGÜNKRŐL

2020-ban összesen 44 társaság kívánt részt 
venni az iparági sporttalálkozókon, s támo-
gatta anyagilag alapítványunkat. Közülük 9 cég 
évente köt adományozási megállapodást, a 
többiek határozatlan idejű megállapodás alap-
ján teljesítik az ÁVSZ-ben szabályozott mértékű 
támogatást.

A 2020-as év meghatározó – sajnos 2021-re 
is jelentősen áthúzódó – eseménye a Covid-jár-
vány kitörése és – szerencsére mára már elvi-
selhető mértékűre csökkent – veszélyeztetése 
volt. A VITSPORT Alapítvány a járvány kitörését 
követő néhány napon belül, március 12-én 
megalakította Járványügyi Bizottságát, hogy 
rugalmasan, hatékonyan tudja követni a gyorsan 
változó helyzetet. A Bizottság munkájában nagy-
ban támaszkodott az iparági vállalatok helyzet-
megítélésére, az óvatosságot szem előtt tartó 
járványügyi intézkedéseire. Mindezek hatására 
a járvány első hullámának megjelenését követő 
rövid időn belül az első félévre ütemezett talál-
kozókat le kellett mondanunk, majd augusztus 
közepén, a második hullám erősödésekor az év 
második felére ütemezetteket is. Így 2020-ban 
csak két találkozót sikerült megrendezni, 
februárban a járvány előtt a sí találkozót, augusz-
tus elején a járvány két hulláma között a tenisz 
találkozót.

A sí találkozó kezdetéig elkészült a 2020. évi 
Tájékoztató Füzet, amit csak a sí és a tenisz 
találkozó résztvevői kaptak meg. Úgy tervezzük, 
hogy a többiekhez a 2021. évi tájékoztatóval 
együtt pótlólag ezt is eljuttattjuk.

A 2019. évről a zárszámadó kuratóriumi ülést 
2020. márc. 05-én még a járvány kitörése előtt 
sikerült megtartanunk, ahol a 2020. évi költ-
ségvetést is elfogadtuk. A Felügyelő Bizottság 
2020.máj. 14-én online ülésezett, az Alapítvány 
működésével kapcsolatosan kifogást nem tett.

A Szegedi Ítélőtábla közhasznú jogállá-
sunkat megszüntető határozata ellen indított 

felülvizsgálati kérelmünknek a Kúria helyt adott, 
így közhasznú jogállásunk bejegyzése (2005) 
óta tartó folyamatossága helyreállt. A köz-
hasznúságunk megerősítése érdekében az év 
elején közérdekű önkéntes munkára vonat-
kozó megállapodásokat kötöttünk a sportági 
bizottságok arra vállalkozó 24 tagjával.

Az alapító VTMSZ döntése alapján 2020. márc. 
30-ától a kuratórium létszáma 11 főre emel-
kedett, Rádli Erzsébet tagsága megszűnt, a kura-
tórium új tagjai Tomócsik-Solymos Gabriella és 
Albert Zoltán lettek.

A kuratórium 2020. szept 11-én – a járvány 
2. hullámának megérkezése előtt – is ülést tar-
tott, amelyen bejelentésre került, hogy a VTMSZ 
– kérésére és tagi funkciójának megtartásával 
2020. szept. 1-i hatállyal elfogadta Várhelyi 
Géza lemondását kuratóriumi elnöki funkció-
járól, s egyidejűleg dr. Czirbus Tamást bízta 
meg a kuratóriumi elnöki feladatok ellátá-
sával. (Lásd még írásunkat a 6.-7. oldalon.) E 
kuratóriumi ülésen módosításra került az SZMSZ 
is, mivel az új elnök kezdeményezésére a kura-
tórium 2020. szept. 1-i hatállyal ügyvezető-
ként alkalmazta Várhelyi Gézát.

VITSPORT ALAPÍTVÁNY
kuratóriumának jelenlegi tagjai

Dr. Czirbus Tamás elnök

Albert Zoltán alelnök

Horváth Tibor alelnök

Dr. Szilágyi József alelnök

Bányai Balázs tag

Bárdos Béla tag

Krausz Attila tag

Nemesházi László tag

Tomócsik-Solymos Gabriella tag

Dr. Szentkereszty Ákos tag

Várhelyi Géza tag
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Ugyanezen kuratóriumi ülés 
elfogadta a GDPR-ral kapcsolatos 
adatkezelési tájékoztatókat is. 
Elsősorban a GDPR követelménye-
inek való megfelelés érdekében a 
honlapunk is jelentős fejlesz-
tésen „esett át”, az újdonságok 
közül kiemelendő a bejelentkezési 
kötelezettség az érzékeny adatok-
hoz is hozzáférni kívánók számára.

A kuratórium az év egyéb része-
iben online módon tartotta a kap-
csolatot, s a szükséges döntéseket 
is online hozta meg. (A kuratóriumi 
döntések a honlapon a Magunkról/
Határozatok Könyve oldalon meg-
találhatóak.)

B) GAZDÁLKODÁSUNKRÓL

Az alapítvány életében szokatlan 
módon ebben az évben jelentős 
különbség mutatkozik a terv és tény 
adatok között (lásd táblázat), amely 
összhatása abban mutatkozik meg, 
hogy a 2420 eFt-os eredmény 
tervet alaposan túlteljesítettük: 
12621 eFt pozitív eredménnyel 
zártuk az évet.

E nagy különbség (több, mint 10 
mFt többlet) döntő része 2 okra, körülményre vezet-
hető vissza:

- A többleteredmény nagyobb hányada 
(7mFt) a járvány miatt elmaradt találkozók 
támogatásának meghiúsulása, illetve részleges 
megvalósulása (előleg) miatt következett be. Ide 
tartozik az alapítvány által rendezni vállalt 70. 
VOTT jövő évre való halasztása is, amely a bevételi 
és kiadási oldalon is jelentős kiesést okozott.

- Több, mint 2 mFt többleteredmény pedig 
az év nagyobb részében be nem töltött ügyve-
zetői és csak részlegesen betöltött titkári pozíció 
miatti költségelmaradás eredménye. A személyi 
problémák az év végére rendeződtek, s a remél-
hetőleg már eseménydúsabb 2021. évnek így 
már az elképzelt szervezeti feltételek mellett 
vághatunk neki.

Az alapítvány év elejei 21 mFt-os vagyona a 
fent részletezett, nem tervezett módon az év 
végére 33,6 mFt-ra emelkedett, s erre alapozva 
hozta meg a kuratórium azt a döntést, hogy az 
elmaradt találkozók miatt fel nem használt 
támogatást többletként fogja biztosítani 
ezen sportágak 2021. évi találkozóin részt-
vevők számára, továbbá ez tette lehetővé azt 
is, hogy a 2021. évi nevezési díj támogatást 
5000-ről 6000 Ft/főre emelje.

Várhelyi Géza
ügyvezető

VITSPORT ALAPÍTVÁNY
2020. évi költségvetés és annak teljesítése

2021. évi költségvetés
Adatok ezer forintban

Megnevezés
2019.
tény

2020.
terv

2020.
tény

2021.
terv

Nyitó állomány 15.565 20.952

Bevételek 22.340 36.360 21.542 38.028

Iparági társaságok támogatásai 20.531 20.300 21.444 20.531

Külső támogatások 0 0 0 0

Kamat 3 10 0 0

SZJA 1% 24 30 33 35

Sporttalálkozó rendezés bevételei 1512 15.750 0 15.750

Egyéb bevételek 270 270 65 268

Felhasználások 16.953 33.940 8.921 42.225

Sporttalálkozók támogatása 11.847 12.500 5.370 21.067

Sporttalálkozó rendezés költségei 1.488 15.750 384 15.366

Honlap költségei 130 250 322 250

Tájékoztató Füzet 196 200 202 220

Munkabér+ közteher 2.209 4.200 2.077 4.366

Könyvelés 396 150 99 260

Egyéb (besz.,bank, közl, tel., stb.) 687 890 467 696

Eredmény 5.387 3.643 12.621 -4.197

Záró állomány 20.952 33.573
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VÁLTOZÁS A VITSPORT ALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMÁNAK ÉLÉN
A Villamosenergia-ipari Társaságok Mun-
kaadói Szövetsége 2004-ben határozott 
arról, hogy 1 MFt alaptőkével létrehoz egy 
alapítványt, amely szervezeti bázisául szol-
gálhat a nagy múltú iparági sporttalálkozók-
nak. Jogi személyként alkalmas arra, hogy 
összegyűjtse és céljainak megfelelően 
felhasználja a villamosenergia-ipari tár-
saságok, érdekképviseleti szervek, esetleg 
külső szervezetek – az iparági munkavállalók 
egységét, összefogását kifejező, a sportot és 
az egészséges életmódot népszerűsítő ezen 
rendezvényekre szánt – támogatásait, ado-
mányait.

A teljes nevén Villamosenergia-ipar a Spor-
tért – de ma már csak röviden VITSPORT-nak 
nevezett – Alapítvány döntéshozó szervének 
(kuratóriumának) első elnöke az alapítvány 
létrejöttének kezdeményezője, Várhelyi Géza 
lett, aki 15 év után 2020. szeptember 1-től 
„átadta a stafétabotot” dr. Czirbus Tamás-
nak, a kuratórium tagjának, az OVIT jogi igaz-
gatójának. Ebből az alkalomból kerestük 
meg a leköszönt és az új elnököt néhány 
kérdéssel:

Riporter: Mi volt a legfontosabb mozga-
tórúgója az Alapítvány létrejöttének?

Várhelyi Géza: Mondhatni praktikus okok. 
Egyrészt pénzt kellett gyűjteni a VOTT 55 
éves jubileumára kiadott könyvhöz és az 
iparági kajak-kenu találkozók hajóparkjának 
megújításához, másrészt adózási előnyök-
kel kecsegtetett az, ha az iparági találkozók 
megrendezését, az azokon való részvételt 
egy közhasznú alapítvány részbeni segítsé-
gével támogathatják a társaságok.

Riporter: A közhasznú címet mikor kapta 
meg az alapítvány, s mit tekinthetünk tevé-
kenysége első, fontos eredményének?

Várhelyi Géza: A közhasznú címet már a 
bejegyzésekor megkapta a VITSPORT Alapít-
vány, s azt azóta is sikeresen védi. Az első, 
valóban a széles nyilvánosságnak szóló, így 
vitán felül közhasznú eredménye a vitsport.
hu nevű honlapjának kifejlesztése volt a 
2007-2009. közti években, amely gyökere-
sen változtatta, könnyítette meg a találkozók 
szervezését, az iparági sporttalálkozókkal 
kapcsolatos információk, dokumentumok 
közkinccsé tételét. A honlapot igyekszünk 
korszerű állapotban tartani, így került sor 
megújítására 2019-2020-ban.

Riporter: Az alapítvány jelentős összeggel 
támogatja az iparági munkavállalók, csa-
ládtagok részvételét a sporttalálkozókon: 
honnan származik ennek a forrása?

Várhelyi Géza: Még 2008-ban, a Villamose-
nergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban 
született megállapodás alapján – a VKSZ és 
az ÁVSZ koordinált módosításával – beve-
zettük azt a gyakorlatot, hogy az iparági 
találkozókon részt venni szándékozó cégek-
nek létszámarányosan hozzá kell járulniuk a 
találkozók megrendezéséhez. Ezt a hozzájá-
rulást a VITSPORT Alapítvány gyűjti össze, s 
ebből támogatja meg a rendezőkön keresztül 
a találkozókat, amely támogatás a tényleges 
költségekből számított nevezési díjak csök-
kentését teszi lehetővé. . Ezen eljárás min-
den évben nagy feladatot ró az alapítványra, 
hiszen közel 50 társasággal és 13 sportág 
rendezőjével kell megállapodást kötnie és azt 
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végrehajtania. Egyébként a befolyt támoga-
tás nagyrészét, 75- 80 %-át fordítjuk a rész-
vétel támogatására, s a maradékot használ-
juk egyéb célokra, pl. a honlap működtetésre, 
jelen füzet évenkénti kiadására, az alapítvány 
működési költségeire.

Riporter: Az idén a 70. VOTT neve mellett 
rendezőként a VITSPORT Alapítvány szere-
pel. A jövőt illetően a találkozók megren-
dezésében is nagyobb is szerepet kíván az 
alapítvány betölteni?

Dr. Czirbus Tamás: Nem, ez nem célunk, erre 
nincs is erőforrásunk. Csak akkor vállalunk 
ilyen feladatot, ha rendkívüli helyzet áll elő, 
s nem sikerül rendezőt találni egy-egy talál-
kozóhoz. Az alapítvány történetében eddig 

ez négyszer fordult elő, 2010-ben a teke, 
2014-ben a VOTT, 2017-ben az asztalitenisz 
és 2019-ben a sakk találkozó esetében.

Riporter: Milyen céllal vágsz neki az 
elnöki teendők ellátásának?

Dr. Czirbus Tamás: Ha röviden akarok vála-
szolni, akkor legfőbb célom a folyamatosság 
biztosítása. 10 éve vagyok a kuratórium tagja, 
s elmondhatom, hogy elődöm irányítása alatt 
nagy egyetértésben hoztuk meg döntésein-
ket, s azt szeretném, hogy ez így is maradjon. 
Az átmenet zökkenőmentessége érdekében 
kérésemre Géza vállalta, hogy a kezdeti idők-
ben ügyvezetőként segíti a munkámat.

Riporter: Kuna-Várhelyi Réka
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A MÚLT MEGBECSÜLÉSE A JÖVŐ EREDMÉNYEINEK ZÁLOGA! 
(Avagy: HÁTHA MOST SIKERÜL…)
Tudjátok, hogy néhány sportágban nem ismerjük, 
hogy egyes régebbi találkozók hol voltak és ki volt 
a rendezőjük? Ha nem hiszitek, vessetek egy 
pillantást a honlap Korábbi sporttalálkozók c. 
menüpontjában a sakk, a kajak-kenu, a labda-
rúgás vagy a horgász sportág bevezető olda-
lára! Az ezeken a találkozókon (és még sok mási-
kon) rendezett versenyszámokról, az ott született 
eredményekről pedig pláne nincs tudomásunk…

Úgy gondolom sokan vagyunk, akik életé-
nek fontos, megbecsült részévé váltak ezek a 
találkozók, s azon vagyunk, hogy minél tovább 
tudjon élni ez a szép hagyomány. Volt már vál-
ságos időszak, nem is egy, de eddig siker koronázta 
az erőfeszítéseinket. Igaz, mi résztvevők nem vol-
tunk magunkra hagyva: számíthattunk az ágazati 
munkáltatók és az ágazati érdekképviseleti szer-
vek időnként és helyenként változó intenzitású, de 
mindig meglévő támogatására, szimpátiájára.

Szép és értékes hagyomány! Sőt, talán már 
több is annál: hazánkban – úgy tudjuk, hisszük – 
egyedülálló hagyomány, méltó iparágunk 
tekintélyéhez, a műszaki és gazdasági fejlő-
désben játszott szerepéhez, munkatársai magas 
szellemi szintjéhez.

Tudjuk, sokakkal együtt valljuk, hogy a múlt 
megbecsülése a jövő eredményeinek záloga. A 
múlt megbecsülése pedig nem más, mint a 
múlt megismerése, emlékeinek, eredménye-
inek megbecsülése és megőrzése a fiatalabb 
generációk számára.

Vannak nagyszerű példái, eredményei e 
gondolat tárgyiasulásának: elég csak utalnunk 
arra a két szép könyvre, amely a természetbarát 
találkozók 55., illetve a vitorlás találkozók 40. 
évfordulójára jelent meg. Ha nem is ilyen látvá-
nyosak voltak, de az érdeklődők nagy örömmel 
forgatták a sí 25. és a teke 22. vagy az iparági 
sporttalálkozók kezdetének 60. évfordulója 
kapcsán megjelent kiadványokat. De még ezek-
ben a sportágakban is lehet hiányérzetünk, a töb-
biről nem is beszélve!

Honlapunkat úgy alakíttattuk ki, hogy 
alkalmas legyen az események, azok legfonto-
sabb momentumai, emlékei megőrzésére, felidé-
zésére. A honlap használata 2009-től mondható 
általánosnak: ez évtől szervezetten őrizzük a 
találkozók legfontosabb dokumentumait, de 
a fényképek, videók, média megjelenések össze-
gyűjtése terén még itt is lehetne előbbre lépni.

 A 2009 előtti éveket illetően azonban a 
sportágak többségében rosszul állunk. E cikk 
szerzőjének meggyőződése, hogy csak akkor 
sikerül előbbre lépni, ha találunk olyan, az 
iparági találkozók iránt elkötelezett, lelkes 
kollégákat – lehetőleg minden sportágban leg-
alább egyet –, akik szívügyüknek érzik e fela-
datot, kézbe veszik azt, s kitartó szervező, kutató, 
gyűjtő munkával megpróbálják a fehér foltokat 
minél nagyobb számban felszámolni, eltüntetni. 
Bátorításképpen megjegyzem, hogy az első 
lépések, eredmények után bizonyára akadnak 

VOTT kiadvány 
címlapja

Vitorlás kiadvány
címlapja

SÍ kiadvány címlapja Teke kiadvány címlapja
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• AES Tisza Erőmű Kft .
• Alpiq Csepel Kft .
• Alpiq Csepeli Erőmű Kft .
• Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft .
• Bakonyi Erőmű Zrt.
•  Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók

Szakszervezete
• Budapesti Erőmű Zrt.
• Dorog–Esztergom Erőmű Kft .
• Dunamenti Erőmű Zrt.
• E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
• E.ON Energiatermelő Kft .
• E.ON Energiaszolgáltató Kft .
• E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
• E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft .
• E.ON Hálózati Szolgáltató Kft .
• E.ON Hungária Energetikai Zrt.
• E.ON IT Hungary Kft .
• E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
• E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
• E.ON Ügyfélszolgálati Kft .
• EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft .
• EDF DÉMÁSZ Partner Kft .
• EDF DÉMÁSZ Zrt.
•  Egyesült Villamosenergia-ipari

Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
• EH-SZER Kft .
• EKS Service Kft .
• ELMŰ Hálózati Kft .

• ELMŰ Nyrt.
• ELMŰ-ÉMÁSZ Szolgáltató Kft .
• ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft .
• ÉMÁSZ Hálózati Kft .
• ÉMÁSZ Nyrt.
• ETV-Erőterv Zrt.
• Magyar Áramszolgáltató Kft .
• Magyar Energia Hivatal
• Mátrai Erőmű Zrt.
• MAVIR ZRt.
• MVM ERBE Energetikai Mérnökiroda Zrt.
• MVM Gter Zrt.
• MVM Informatikai Zrt.
• MVM Kontó Zrt.
• MVM Partner Zrt.
• MVM Trade Zrt.
• MVM Zrt.
• Országos Villamostávvezeték Zrt.
• Paksi Atomerőmű Zrt.
• Pannon Hőerőmű Zrt.
• PANNONPOWER HOLDING Zrt.
• Pannontrading Kft .
• Primavill Kft .
• SAG Hungária Kft .
• Sinergy Kft .
• Tiszavíz Vízerőmű Kft .
• Vértesi Erőmű ZRt.
•  VILLKESZ Villamosipari

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft .

A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozókon résztvevő 
társaságok:

majd segítői az úttörőknek! De úttörők kellenek, 
amit fényesen bizonyít, hogy az előbb említett 
öt kiadvány mindegyike – teljesen, vagy jelen-
tős részben – egy-egy személyhez köthető. Azt 
tapasztaltam, hogy mindegyikük felé hála és 
elismerés nyilvánult meg sportbarátaik felől, 
s jólesően azt is megemlítem, hogy az említett öt 
kiadvány mindegyikének kezdeményezője (szer-
zője, főszerkesztője, koordinátora) már megkapta 
a VITSPORT Alapítvány A Sportért és az Iparági 
Kollégákért elnevezésű díját!

Kiadja a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány
Írta: Várhelyi Géza
Szerkesztette: Fábián Erzsébet

A villamosenergia-ipari
sporttalálkozók

60 éves múltja és jelene

Eddig már többször „nekifutottunk” a múlt 
emlékei gyűjtésének, különböző módszerekkel. 
Be kell látnunk, hogy nem sok sikerrel. Most egy 
újabbal próbálkozunk: közvetlenül Hozzátok, az 
iparági találkozók résztvevőihez fordulunk azzal, 
hogy aki kedvet érez részt venni az emlé-
kek, ill. dokumentumok felkutatásában és 
összegyűjtésében, illetve a honlap segítségével 
közkinccsé tételében, elérhetőségei, sportága(i) 
megadásával jelezze azt a

vitsport.ugyvezeto@gmail.com

címen! A jelentkezőkből szeretnénk egy olyan 
„csapatot” szervezni, amely sportáganként, illetve 
az iparági sportmozgalom egészére vonatkozóan 
kialakítja a találkozók emlékei szervezett gyűjté-
sét és bemutatását a múltra és a jövőre vonatko-
zóan egyaránt! Hátha most sikerül…

Várhelyi Géza
a VITSPORT Alapítvány ügyvezetője
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BEMUTATKOZNAK AZ IPARÁGI SPORTEGYESÜLETEK
GYŐRI ELEKTROMOS 75 - GYŐR 750
Érdekes évfordulókhoz érkeztünk a 2021-es 
évben Győrben: miközben a várossá válásunk 
750 éves ünnepségei zajlanak, mi áramszol-
gáltatós sportolók is évfordulót ülünk. 1946-
ban, mint a fotón látható sárgult dokumentum 
is bizonyítja néhány sportszerető villanyos 
összeült a Kandó úti társaskörben (ami manap-
ság a kissé szocreál étkezdénket jelenti). Úgy 
döntöttek, hogy Országos Villamosművek 
Sport és Társaskör néven sportegyesületet 
alakítanak. Ez a szándékuk oly jól sikerült, hogy 
kései utódként, büszke elnökként említhetem 
meg, hogy az eredeti alapszabályban is már sze-
repelő asztaliteniszezőink a 75 év folytonos-
ságát is mutatva, az idei évben EXTRA ligába 
jutással koronázták ezt a szép időszakot.

Persze az áramszolgáltatón belüli változatos 
sportélet labdarúgó sikereket is hozott a 
70-es években, NB II-es szerepléssel. Ami-
vel kapcsolatban büszkeségünk, hogy minden 
játékos aktív dolgozónk volt, sőt sokan közü-
lük áramszolgáltatós nyugdíjas éveiket töltik. 
A 60-as évek végéig a város most már régóta 
népszerű termálfürdője helyén Tromosos röp-
labda és tenisz bajnoki küzdelmek is zajlottak. 
A jelenkor sportolóit a már említett pingpongo-
sokon kívül másodosztályú sakkozók és har-
madik vonalbeli teniszezők alkotják. Természe-
tesen nem szabad elfeledkeznünk a folyók 
városának adottságait és a sport divat hullámait 
ügyesen megszelídítő sárkányhajósokról 
sem. Akiknek 4 éve olyan megtiszteltetésben 

volt részük, amit minden igazi sportrajongó-
nak kívánok, hogy egyszer átélje: a hivatalos 
OLIMPIAI LÁNG futás útvonalába egy evezés 
szakasszal kapcsolódhattak be! Hazánk eddigi 
egyetlen hivatalos olimpiai eseménye a 2017-
es EYOF igazi ünnepe volt a sportnak.

Mindezen versenysportok mellett sosem 
szabad megfeledkeznünk a sportoló tömegről, 
őket a jelenlegi sportkörben külön Tömegsport 
szakosztállyal tiszteljük meg. Közel 300 kol-
légánk aktív tagja ennek a szakosztálynak, 
köszönhetően a sokszínű sportolási lehetősé-
geknek. A teljesség igénye nélkül csak ízelítő-
ként sorolnám: a fallabda, úszás, női torna, 
bowling, horgászat, tájfutás és a legválto-
zatosabb fitnesz lehetőségek sokaságát. Akik 
kicsit a részletekbe is szeretnének belepillan-
tani, azoknak figyelmébe ajánlom honlapunkat: 
www.gyorielektromos.hu.
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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
          2020. jan. 1. – dec. 29.

Sportkörünk tagjai a villamosener-
gia-ipari találkozók hagyományának ápo-
lásában, fenntartásában folyamatosan 
szerepet vállalnak. Társaságcsoportunk 
munkavállalói lelkes résztvevői a találkozók-
nak, és1994-től, mint rendezők is segítjük e 
nagyszerű hagyomány gazdagodását. Vissza-
tekintve az elmúlt 27 évre, 8 sportágban 30 
találkozót jegyezhetünk rendezőként az 
idei két találkozóval együtt. És nem utolsó sor-
ban számos tisztségviselői szerepet válla-
lunk, kezdve a Sportbizottság elnöki posztjától 
az egyes sportági bizottságok tagságáig.

Személy szerint is nagyon büszke vagyok 
arra, hogy a 2016-os veszprémi VOTT-on debü-
tálhatott az az applikáció, ami a rendezvény 
kommunikációját segítette, kiváltva a papí-
ros programfüzetet. Az interaktív kommuni-
kációra is alkalmas rendszer jól vizsgázott és 
azóta több találkozón sikeresen alkalmazták a 
rendezők.

Ünnepi évünkben rendhagyó módon az 
ünnepelt - a Sportkör - lepi meg tagjait évfordu-
lós díszítésű ajándékokkal és egy a 75 év tör-
ténéseit, fotó anyagát feldolgozó kiadvány-
nyal. Ennek több érdekessége között remélem 
nagy sikert fog aratni az a 27 interjú, amelyek-
ben a múltunk és jelenünk kiemelkedő alakjai 
mesélik el személyes kötődésüket klubunkhoz.

Az év megkoronázásaként - idomulva a kör-
nyezetünk hatásaihoz - egy nyilvános, sza-
badtéri ünnepi közgyűlésünkre hívok meg 
ezúton is mindenkit. S mivel ez egy sport-
kör ünnepe, ezért bizton állítom, hogy nem a 
beszédek, hanem a SPORT lesz főszerepben! 
TALÁLKOZZUNK 2021. augusztus 28-án, 

szombaton a Barátság 
sportparkban!

Albert Zoltán
a Győri Elektromos SE 

elnöke
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IDŐKAPSZULA
EGYETEMISTA PÁLYÁZAT
Mit mondanál magadnak, 
ha üzenhetnél a jövőből?
A Pannónia Nyugdíjpénztár 
500 ezer forint értékű fődíjjal 
pályázatot hirdet egyetemisták 
számára.
Részletekért keresse fel oldalunkat: 
www.pannonianyp.hu/idokapszula-egyetemista-palyazat/ 

AZ ÁGAZATBAN MŰKÖDŐ SZAKSZERVEZETEK A KEZDETEKTŐL ERŐS  
TÁMASZAI AZ IPARÁGI SPORTTALÁLKOZÓKNAK: KÖSZÖNET ÉRTE!
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A SPORTÉRT ÉS AZ IPARÁGI KOLLÉGÁKÉRT 
KITÜNTETÉS 2021. ÉVI DÍJAZOTTJA:
HAMVAI JÁSZLÓ

Az 1932-es születésű Ham-
vai Laci bácsi első és egy-
ben utolsó munkahelye az 
ERBE volt, ahol 1957-ben 
kezdett dolgozni friss villamos 
mérnökként, s innen is vonult 
nyugdíjba 1992-ben, úgy-
mond „papíron”, hiszen még 

sok éven át vállalt további feladatokat az ERBE-
től, hogy aztán 2013-ban, 56 évnyi munka után 
ténylegesen is nyugalomba vonuljon.

Laci bácsinak fontos szerepe volt az ERBE 
vitorlás szakosztályának az 1960-as évek elején 
történt megalakulásában, s az ERBE balatonal-
mádi vitorlás bázisának kiépítésében, mely a kez-
deti években többször adott otthont az 1969-ben 
elindult iparági vitorlás találkozóknak is. Az ERBE 
vitorlás szakosztálya – melyet később több éven 
át Laci bácsi is vezetett – így az iparági vitorlás 
találkozók egyik fontos bázisává vált.

Laci bácsi sportszeretete, s kiemelten az ipar-
ági sporttalálkozók iránti elkötelezettsége 
szinte példa nélkülinek mondható. Az iparági 
vitorlás találkozóknak a kezdetektől elmaradhatat-
lan résztvevője (idén már az 52. lesz!), a VOTT-okat 
1960. óta látogatja versenyzőként, s az eltelt 60 
év alatt hiányzása ritkaságszámba ment! S ahogy 
nyugdíjasként több ideje lett, a teke találkozókat is 
rendszeresen látogatta, míg életkorából adódóan 
nem érezte azt, hogy már túl nehéz a golyó…

Mindezeken a találkozókon sok érmet, emlék-
lapot kapott, illetve nyert el, de különösen azokra 
büszke, amiket, mint legidősebb résztvevő érde-
melt ki! Jelenléte az iparági sporttalálkozókon 
a fiatalok, és a kevésbé ugyan, de nála sokkal 
fiatalabbak számára egyaránt a sportszeretet 
és az egészséges életmód fontosságának 
kiemelkedő példája! Ezt bizonyítja az a tisztelet 
és szeretet, ami Laci bácsit az utóbbi évek iparági 
találkozóin körbe veszi.

A villamosenergia-ipari sporttalálkozók értékes 
hagyományának tovább élése az iparág egységé-
nek/összetartozásának szimbóluma, mindannyi-
unk szívügye. Hogy a találkozók hagyománya fenn 
maradjon, ahhoz elengedhetetlen, hogy tiszteljük 
ezt a hagyományt, de nem várható el a fiatalabb 
generációktól ez a tisztelet, ha nem ismerik azt, 
ha nem őrizzük meg a múlt emlékeit

Hamvai Laci bácsi munkássága ebből a 
szempontból kiemelkedő és mások elé példa-
ként állítható, ami önmagában is érdemessé teszi 
a kitüntetésre. Már a VOTT 55 éves történetéről 
született könyv megírásában és szerkesztésé-
ben is szerepet vállalt, de igazán kimagasló tette 
a vitorlás találkozók első 40 évéről készült 
könyv kezdeményezése, majd megvalósítása 
lett, amely anyagának összegyűjtésében, meg-
írásában ugyan többen segítségére voltak, de a 
szerkesztés egész feladatát magára vállalta. 
Köszönjük Laci bácsi!
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A SPORTÉRT ÉS AZ IPARÁGI KOLLÉGÁKÉRT 
KITÜNTETÉS 2021. ÉVI POSZTUMUSZ DÍJAZOTTJA:
ERDEI LÁSZLÓ (1940-2020)
Erdei László - mindenki "Szivi" bácsija - közel 40 
évvel ezelőtt került kapcsolatba az Elektro-
mos Művekkel és a sporttal. Először, mint az 
ELMŰ labdarugója, majd rövid időn belül a Spor-
tegyesület aktív tagjaként vett részt a sportélet-
ben. Hamarosan feltűnt a Tromos vezetésének 
is rendkívüli szervezőkészsége, munkabírása, jó 
meglátásai és kiemelkedő humora. Vezette az 
ESE labdarugó szakosztályát, majd a világ-
hírű férfi kézilabda szakosztályát is.

A privatizációt követően, miután az új tulajdo-
nosok nem működtették tovább a versenysportot, 
Laci bácsi fő szervezője lett az iparági talál-
kozóknak és más iparági versenyeknek. Több 
sportágban is otthonosan mozgott. Összefogta az 
"öregfiúkat" játékosként, majd edzőként illetve fő 
szervezője lett a meccseknek.

A VITSPORT Alapítvány megalakulásakor a kura-
tórium tagja lett, s egyúttal az ELMŰ sportkoor-
dinátora is. E tisztségeket 6 éven át töltötte be, 
közmegelégedésre.

A Labdarúgó Sportági Bizottságnak 2009-
ben lett a tagja, később pedig elnök-helyettese 
egészen 2020. év februárjában elején bekövetkezett 
haláláig. Feladata többek között a labdarúgó talál-
kozók felügyelete lett, ahol versenybírói tisztséget 
is ellátott.

Tizenkét labdarúgó középdöntőt, és három 
labdarúgó döntőt szervezett ELMŰ illetve 

ELMŰ-ÉMÁSZ színekben, nagy elkötelezettséggel 
és hozzáértéssel, a sporttársak elismerését és 
köszönetét kiérdemelve.

Munkáját a sport szeretete és kitartás jel-
lemezte. Soha sem panaszkodott, helyette mindig 
humorral próbálta elterelni magáról a figyelmet.

Isten Veled Laci bácsi, hiányozni fogsz!

Budapesti Elektromos SE
Labdarúgó Sportági Bizottság

„Laci bácsi”
Valahányszor eszembe jutsz, mindig a 
jókedélyed, pozitív életszemléleted villan 
be. Jóval túl a hetvenen, sőt egészen közel 
a nyolcvanhoz is rendkívül aktív voltál, 

hihetetlen energia sugárzott Belőled. Ahol megjelentél, 
ott garantált volt a jó hangulat.
Imádtad a sportot, nagyon szerettél szervezőként köz-
reműködni minden sportrendezvényen, legyen az foci, 
tenisz, asztalitenisz, VOTT, stb. Elvállalt feladataidat min-
dig alázatosan végezted, igyekeztél minden apró részletre 
figyelni. Ha esetleg valami nem a tervek szerint alakult, 
akkor a rögtönzött megoldásokban is nagyszerű voltál. 
Az ismerőseid, barátaid rajongtak érted, jó volt látni, hogy 
milyen szeretet vesz körül.
Lehet, hogy nem vagyok vele egyedül, de nekem egy pél-
dakép vagy, pótolhatatlan űr keletkezett…

Dr. Czirbus Tamás
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BÚCSÚZUNK TŐLETEK!

Lengyel József
(1959-2021)

Kedves Barátunkat, Sporttársunkat 1983. december 9-én vették fel a Paksi Atomerőmű Válla-
lathoz, ahol 2018. december 30-ig, nyugdíjba vonulása napjáig végezte feladatait.
2007-ben választották meg az MVM Paksi Atomerőmű Iparági labdarúgó csapatának vezetőjévé, s 
vezetésével 5 alkalommal bizonyult a paksi csapat az iparág legjobbjának!
Minden alkalommal teljes erőbedobással vett részt az iparági labdarúgó sportrendezvények szer-
vezésében, a déli selejtező csoportban öt alkalommal, míg az iparági döntő szervezésé-

ben két alkalommal volt a Szervező 
Bizottság vezetője. Munkáját mindig 
nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen 
látta el.
2013-ban a debreceni iparági labdarúgó 
döntő Sportági Értekezletén megvá-
lasztották a Sportági Bizottság tag-
jának, amelynek később, Erdei László 
elhunytát követően alelnöke is lett.
Utolsó útjára 2021. június 4-én kísértük 
a dunaszentgyörgyi temetőben. Emléke 
a barátok és sporttársak szívében 
örökre élni fog!

Atomerőmű SE
Labdarúgó Sportági Bizottság

Majoross László
(1948-2021)

8 évesen vetődött az ELMŰ Népfürdő utcai sporttelepére, s a sportág szabályait is alig ismerte, de már bajnoki 
mérkőzésen vett részt. Később Ruzicska Tibor tanította meg a sportág fortélyaira, neki köszönhette tenisz 
pályafutását.

A főiskola elvégzését követően 1969-ben az Elektromos Művekben kezdett el dolgozni és 40 évvel később onnan 
is ment nyugdíjba. A munka mellett nem fért az idejébe a heti 4-5 edzés, de így is a Tromos II. csapat első számú játékosa 
lett. „Elegáns” teniszjátékát mindig megcsodálták! Ritkán talált legyőzőre.
A teniszt nemcsak játékosként, de a Budapesti Elektromos SE szakosztály vezetőjeként is népszerűsítette. Iparági ver-
senyeket szervezett, s azoknak rendszeres, 
közkedvelt résztvevője is volt.
A Villamosenergia-ipari Tenisz Sportági 
Bizottságnak 2004-ben, annak megalaku-
lásakor lett a tagja, s erre a tisztségre – elis-
merésük jeléül – az iparági sportbarátok még 
többször újra választották.
Nyugdíjas éveiben sem pihent, szenior ver-
senyzőként a Covid időszaka alatt is játszott, 
még kórházba kerülése előtti napokban is!
Sajnos ezt a „a labdát” már nem tudta 
lecsapni! Emlékét őrizzük, felejthetetlen 
játékával együtt!

Budapesti Elektromos SE
Tenisz Sportági Bizottság



ÁLLANDÓ TÁMOGATÓINK, AZ IPARÁGI ÁLLANDÓ TÁMOGATÓINK, AZ IPARÁGI 
SPORTTALÁLKOZÓKON RÉSZTVEVŐ TÁRSASÁGOK:SPORTTALÁLKOZÓKON RÉSZTVEVŐ TÁRSASÁGOK:

AFRY Erőterv Zrt.AFRY Erőterv Zrt.
Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
Áramkör 21 Kft.Áramkör 21 Kft.
ATOMIX Kft.ATOMIX Kft.
Bakonyi Erőmű Zrt.Bakonyi Erőmű Zrt.
BDSZBDSZ
Budapesti Erőmű Zrt.Budapesti Erőmű Zrt.
CEZ Magyarország Kft.CEZ Magyarország Kft.
Dunamenti Erőmű Zrt.Dunamenti Erőmű Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Digital Technology Hungary Kft. E.ON Digital Technology Hungary Kft. 
E.ON Energiamegoldások Kft.E.ON Energiamegoldások Kft.
E.ON Energiatermelő Kft.E.ON Energiatermelő Kft.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
E.ON Hungária Zrt.E.ON Hungária Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
EKS-Service Kft.EKS-Service Kft.
ELMŰ Hálózati Kft.ELMŰ Hálózati Kft.
ELMŰ Zrt.ELMŰ Zrt.
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.ÉMÁSZ Hálózati Kft.

ÉMÁSZ Zrt.ÉMÁSZ Zrt.
EVDSZEVDSZ
Magyar Földgázkereskedő Zrt.Magyar Földgázkereskedő Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.Mátrai Erőmű Zrt.
MAVIR Zrt.MAVIR Zrt.
MET Power Hungary Kft.MET Power Hungary Kft.
MVM Démász Áramhálózati Kft.MVM Démász Áramhálózati Kft.
MVM Zrt.MVM Zrt.
MVM ERBE Zrt.MVM ERBE Zrt.
MVM GTER Zrt.MVM GTER Zrt.
MVM Informatika Zrt.MVM Informatika Zrt.
MVM Net Zrt.MVM Net Zrt.
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
MVM OVIT Zrt.MVM OVIT Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MVM Partner Zrt.MVM Partner Zrt.
MVM Services Zrt.MVM Services Zrt.
MVM Ügyfélkapcsolati Kft.MVM Ügyfélkapcsolati Kft.
MVM Xpert Zrt.MVM Xpert Zrt.
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
NIDAVEL FIVE Kft.NIDAVEL FIVE Kft.
Paks II. Atomerőmű Zrt.Paks II. Atomerőmű Zrt.
Tatabánya Erőmű Kft.Tatabánya Erőmű Kft.
Tiszavíz Vízerőmű Kft.Tiszavíz Vízerőmű Kft.
Vértesi Erőmű Zrt.Vértesi Erőmű Zrt.


