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Tisztelt Versenyzők, kedves Természetbarátok! 

 

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” – fogalmazta 

meg a híres környezetvédelmi aktivista, David Brower. A bolygó, tágabb és szűkebb kör-

nyezetünk csodálatos ajándék, melyre mi, emberek mindennapi tevékenységeink, életmó-

dunk során folyamatosan hatással vagyunk. Egyre inkább és egyre többen ismerik fel és 

törekednek tudatosan a természeti értékek megóvására. 

 Az eredményekhez a munkán keresztül vezet az út, így 

van ez a természetvédelemmel is: odafigyelésre, törődésre és 

tevékeny segítségre van szükség a hosszú távon élhető kör-

nyezet fenntartásához. Önök, Természetbarátok, kivételes ér-

téket képviselnek, hiszen ebben a helyzetben felismerték az 

ember szerepét és azt, hogy a csoportok összefogása, a közös 

gondolkodás és tettek együttes ereje által mindannyian képe-

sek vagyunk fejlődni: közelebb kerülni a természethez, megis-

merni, szeretni és óvni azt.  

 A természetjárás nemcsak az adott tájegység megismerését teszi lehetővé, hanem 

kiváló alkalom a közösségépítésre, baráti, családi, munkahelyi kapcsolatok elmélyítésére, 

Magyarország egyedi szépségeinek felfedezésére, a növény- és állatvilág megfigyelésére: 

hasznos és magával ragadó kikapcsolódás, élményekkel teli feltöltődés a természet párat-

lan hangulatával.  

 Dicséret illeti a házigazda MVM Zrt.-t és az MVM Sportegyesületet, hiszen immár 72. 

alkalommal rendezik meg a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozót, 

melynek ezúttal Mezőkövesd ad otthont. A verseny során a résztvevők Dél-Borsod, ezen 

belül Matyóföld és a Bükkalja természeti szépségeivel is megismerkedhetnek, továbbá a 

matyó hímzésről és a gyógyvízéről is híres Mezőkövesd látnivalóit is felfedezhetik. Ajánlom 

Önöknek, hogy tekintsék meg a Matyó Múzeumot, illetve a település szívében elhelyezkedő 

Hadas városrész tájházait, a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumot, továbbá 

próbálják ki a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő jótékony hatású gyógyvízét! 

 Az egészségmegőrzés és a természetszeretet összehangolása ezen a rendezvé-

nyen egészen kivételes, gratulálok a szervezőknek, résztvevőknek, emellett eredményes 

versenyzést, vidám és tartalmas kikapcsolódást kívánok Mezőkövesden és környékén! 

Tállai András 

miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő 

a rendezvény fővédnöke 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A 72. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT 

TALÁLKOZÓRÓL  

  

A találkozó rendezője:  MVM Zrt. / MVM Sportegyesület  

A találkozó időpontja:   2023. június 30. – július 2. 

A találkozó fővédnöke:  Tállai András 

Pénzügyminisztérium, Miniszterhelyettes 
országgyűlési képviselő 
 

A szervezőbizottság elnöke: Fluck Benedek 
MVM Zrt. humánerőforrás és szolgáltatási vezérigazgató- 
helyettes, az MVM Sportegyesület elnöke 
    

Főrendező:                           Tomócsik-Solymos Gabriella, MVM Zrt. 

 
Információ:    Tomócsik-Solymos Gabriella 

Tel: 06 20 268 0993 
E-mail: vott2023@mvm.hu 

 

Levelezési cím:            MVM SE 
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.  

 

Web:     www.mvm.hu 
     www.mvmse.hu 

www.vitsport.hu 

 

  

http://www.mvm.hu/
http://www.mvmse.hu/
http://www.vitsport.hu/
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VERSENYEK 

 

A versenyek célja: 

A villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének megőrzése, az 

emberi kapcsolatok erősítése, sportbarátságok ápolása.    

A versenyek helyszíne:   

„A” tagozat (terepverseny): Cserépfalu 

„B” tagozat (városismereti verseny): Mezőkövesd városa 

„D”, „F” tagozat (tájfutó és szeniorverseny): Mezőkövesd, Hadas-városrész 

A versenyszabályok elérhetők a www.vitsport.hu honlapon a VOTT Versenyszabályzatban. 

 
Versenybíróság 

Elnök:    Jakab Albert  

Tiszteletbeli elnök:  Bacsó Nándor  

 

Ellenőrző bírók: 

„A” és „F” tagozat:  Kozma B. Imre 

„B” tagozat:   Krankovitsné Dávid Henrietta 

„D” tagozat:   Bacsó Piroska 

Informatika:   Kozma B. Imre 

 

Pályakitűzők: 

„A” tagozat:   Jakab Albert 

„B” tagozat:   Boros József 

„D” tagozat:   Blézer Attila  

„F” tagozat:   Jakab Albert 

 
 
  

http://www.vitsport.hu/
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A VERSENY MEGHATÁROZÁSA 

„A” tagozat – Terepverseny 

Országos meghívásos, bontott távú, kötött menetsebességű, részben megadott menetidejű, 

nappali, természetjáró, gyalogos tájékozódási túraverseny 4 fős csapatok részvételével. 

Lehetséges, hogy a versenypálya meghatározott szakaszán a csapatok megosztottan (2-2 

fő) oldják meg a feladatokat.  

Felszerelés: tájoló (csapatrészenként), rajzeszköz a szerkesztési feladatokhoz, 

egészségügyi csomag, személyenként min. ½ liter víz, óra.  

Térkép: A Versenyszabályzat (VSZ) előírásainak megfelelő M 1:10.000 méretarányú, 2022-

ben helyesbített tájfutó térkép. Versenytáv és szintemelkedés: a Versenyszabályzat szerint. 

 

 „B” tagozat – Városismereti verseny  

A városismereti verseny célja Mezőkövesd társadalmi, kulturális, épített és természeti 

környezetének megismerése, a város múltjának, egykori és mai nevezetességeinek, 

valamint híres egyéniségeinek a bemutatása és felidézése. A városismereti versenyre a 

csapatok a hivatalos szakirodalomként előzetesen megadott elektronikus források alapján 

készülhetnek fel.  

A felkészüléshez szükséges szakirodalom listáját legkésőbb 2023. május 30-ig tesszük 

közzé az MVM SE honlapján, a VITSPORT Alapítvány honlapján, valamint a csapatvezetők 

részére megküldjük e-mailben is. 

A városismereti verseny menetútvonala bélyegzőpontok által tagolt bontott távú, mely 

útvonalat a csapatok versenyzőinek közösen kell teljesíteni. A szövegesen megadott 

útvonalon egyénileg teljesítendő menetszakasz nem kerül kialakításra. A válaszokat a 

Versenyzői dokumentációban kell megadni, mely egységes füzetbe rendezetten 

tartalmazza mind a Menetutasítást, mind a Feladatlapokat. A városismereti verseny során 

ügyességi feladatot nem kell végrehajtani. Tájolási feladat kizárólag a főbb világtájak 

meghatározására szorítkozik.  

A Menetutasítás és a Feladatlapok minden kérdésére a helyes válasz egységesen 2 pontot 

ér. Az esetleges holtversenyek eldöntésének elsődleges szempontja a kevesebb 

időfelhasználás. 

Versenytáv: 6 km. Várható menetidő: 4 óra. Türelmi (keverési) idő: +30 perc.  
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A városismereti versenyre előírt kötelező versenyzői felszerelés: várostérkép (biztosított), 

kötelező irodalom nyomtatva (elektronikus formában biztosított), rajtszám (biztosított), kék 

színnel író golyóstoll, iránytű vagy tájoló, időmérő eszköz, személyazonosító irat és TAJ 

kártya. Fentieken túlmenően VOTT-jelvény (biztosított), valamint sapka és esőköpeny 

ajánlott.  

A csapatok rajthelyre, illetve a célból az étkezés helyszínére történő közlekedését a 

szervezők autóbuszokkal támogatják. 

 

 „C” tagozat – Összesített verseny  

A „C” tagozaton résztvevő, oda benevezett csapatokat az „A” és a „B” tagozatra is 

összetartozóként benevezett csapatok alkotják. Az eredményt az „A” és „B” tagozatban elért 

helyezési számok összesítése adja. Az összesített versenyen az alábbi kategóriákba 

nevezhetnek csapatok: 

Általános: Minden „C” tagozatban nevezett teljes (4+2 = 6 fő) csapat. 

„I” Ifjúsági: A csapat minden tagja (6 fő) legfeljebb 18 éves. 

„N” Női: Mind az „A”, mind a „B” csapat tagjai hölgyek (6 fő). 

„S” Senior:  A teljes csapat (6 fő) minden tagja legalább 45 éves. 

„CS” Családi:  

 

Olyan teljes csapat (6 fő), amelynek a tagjai között egy családból 

legalább három fő versenyez benevezett versenyzőként. 

 

„D” tagozat – Tájékozódási futóverseny  

2023. június 30-án, pénteken 14 órától kezdődő tájékozódási futóverseny az MTFSZ 

országos versenyszabályzat szerint. 

Kötelező felszerelés: tájoló.  

Térkép: a Versenyszabályzat előírásainak megfelelő M 1:4.000 méretarányú, 2020-ban 

helyesbített színes tájfutó térkép 

Választható kategóriák: F17, F21, F35, F50, N17, N21, N35, N50  

Kategória összevonás a Versenyszabályzat szerint lehetséges. 

 

„F” tagozat – Szenior verseny  

2023. június 30-án, pénteken 14 órától nappali természetjáró egyéni, pontbegyűjtéses 

tájékozódási túraverseny.  
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Kötelező felszerelés: tájoló, óra, íróeszköz, min. ½ liter víz  

Térkép: a Versenyszabályzat (VSZ) előírásainak megfelelő M 1:4000 méretarányú, 2020-

ban helyesbített színes tájfutó térkép. 

Részvételi feltétel: betöltött 60. életév  

 

Suba-lyuk kalandverseny 

Jöjj, láss, tájékozódj és kirándulj egy jót! - Kezdő VOTT-osok tájékozódási terepversenye 

  

Ez a verseny azoknak szól, akik még nem jártak tájékozódási túraversenyen, de szeretnek 

kirándulni és nem idegenkednek a turistatérkép használatától. 

A verseny alapfokú, turistatérképen, útvonalleírással segített, bontott távú verseny (2-5 fős 

csapatok részére), az időmérő állomások között kötött menetidővel és elméleti kérdések 

megválaszolásával. A kalandverseny útvonala végig jelzett úton halad. Minimális tájoló 

ismeret ajánlott, amihez az érdeklődők részére rövid oktatást biztosítanak a rendezők. 

A versenyen külön díjazásban részesülnek az ifjúsági csapatok (= a csapat minden tagja 

legfeljebb 18 éves). 

A versenyt kísérleti jelleggel rendezzük meg, a verseny eredménye a G tagozatba 

(Legeredményesebb társaság versenye) nem számít be. 

 

Fontos információ: 

Annak érdekében, hogy a versenyek során minél kevesebb hulladékot termeljünk, a 

versenyek közbeni ivóvízellátást ballonos vízzel oldjuk meg. Emiatt kérjük, minden 

versenyző hozzon magával saját poharat és/vagy kulacsot, hogy friss vizet tudjon 

vételezni. 

 

Nyereménysorsolás: 

Azok között, akik saját gépjárművel utaznak a verseny rajtjához, a Balneo Hotel Zsori 

felajánlásával  5 db 10.000,- Ft-os utalványt sorsolunk ki a szombat esti eredményhirdetés 

után.  

A sorsoláson való részvétel feltétele: 

 A rajthoz autóval történő utazás szándékát a nevezési lapon kell előre megadni. Ezt 

a szándékot akkor is jelezni kell, ha valaki nem saját autóval, hanem a versenyzőtárs 

autójában utazik a rajthoz. 

 A sorsoláson mindenki egyszer vehet részt abban az esetben is, ha két vagy több 

verseny rajtjához is autóval ment. 
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PROGRAM 

 

2023. június 30. péntek  

10:00-tól  Vendégek fogadása, szálláshelyek elfoglalása  

14.00   Tájfutó versenyek „null”-ideje  

14:00   Szeniorok versenyének „null”-ideje  

14:00  Szabadprogram 

16:00  Tájoló-oktatás kezdő VOTT-osok részére 

17:00  Technikai megbeszélés a csapatvezetők részére, majd sportági értekezlet  

17:00 Vacsora 

19:30  Megnyitó ünnepség 

 

2023. július 1. szombat  

4:30-8:00  Reggeli 

6:00   Terepverseny „null”-ideje  

7:00   Városismereti verseny „null”-ideje 

8:00  Suba-lyuk kalandverseny „null”-ideje 

12:30-16:00  Ebéd  

15:00   Szabadprogram   

18:00   Vacsora  

19:00  Eredményhirdetés 

20:00   Turistabál 

 

2023. július 2. vasárnap  

7:00-10:00  Reggeli 

11:00-ig  A szálláshelyek átadása 

  

A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 
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AJÁNLOTT PROGRAMOK A KÖRNYÉKEN 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 

Cím: 3400 Mezőkövesd, Napfürdő út 2. 

GPS KOORDINÁTA: 47.793972; 20.523926 

Általános leírás: A 11 hektáros, parkosított fürdő 22 medencével rendelkezik. A szórakozást, 

felfrissülést csúszdapark, hullámmedence, élményelemekkel gazdagított 

felnőtt- és gyermekmedencék szolgálják. Az egész évben nyitva tartó fedett 

fürdőben három különböző hőfokú gyógymedence, szaunavilág, élmény-

fürdő-uszoda komplexum és gyógyászati részleg áll a vendégek rendelke-

zésére. A kalcium-, magnézium- és hidrogén-karbonátos szabad szénsa-

vat tartalmazó, magas szulfidkén tartalmú hévíz több, mint 80 éve áll a 

gyógyulás szolgálatában; 1968 óta pedig hivatalosan is gyógyvíz minősí-

tésű, amely alkalmas reumás megbetegedések, ízületi kopások, sérülések, 

ortopédiai műtétek gyógyítására, kezelésére. Javítja az anyagcserét, fo-

kozza a szervezet ellenálló képességét. A fürdő használata a szállásdíjban 

benne van! 

További információ: https://zsory-furdo.hu/ 

 
Masszások és kezelések, Mezőkövesdi Balneo Hotel 

Cím: 3400 Mezőkövesd, Fülemüle út 2. 

GPS KOORDINÁTA:  47.8080449; 20.5713037 

Általános leírás Masszások, gyógyvízre épülő kezelések, gyógycsomagok betegségek 
megelőzésére, sérülések utókezelésére, rehabilitációra, illetve pusztán fel-
töltődésre, relaxálásra is kiválóan alkalmasak! 
Konzultáljon a Balneo Hotel szakembereivel, és válasszon masszások, ke-
zelések közül! A nagy érdeklősédre való tekintettel érdemes érkezéskor be-
jelentkezni a recepción. A kezelések önköltségesek, egyénileg fizeten-
dők. 

További Információ: https://balneohotel.hu/wellness/masszazsok-es-kezelesek 

 
Kisjankó Bori Emlékház, Mezőkövesd 

Cím: 3400, Mezőkövesd Kiss Jankó Bori út 22. 

GPS KOORDINÁTA:  47.8080449; 20.5713037 

Általános leírás A Kisjankó Bori Emlékház és berendezése két célt szolgál: egyrészt emlé-
ket állít egy kivételes tehetségű népművésznek, Kisjankó Borinak, más-
részt bemutatja a mezőkövesdi summások életmódját. Ez a kettősség 
azonban csak látszólagos, hiszen a summáslányok és a summásasszo-
nyok keze virágoztatta ki azt a csodálatos népművészetet, a matyó hím-
zést, mely a várost méltán tette világszerte ismertté. 
A ház és berendezése azt a környezetet szemlélteti, melyből Bori néni 
"száz virága" kisarjadt, és azt, hogy e mögött a szépség és ragyogás mö-
gött milyen szegénység és mennyi nélkülözés húzódott meg. 

További Információ: http://www.mezokovesd.tajhaz.hu 

 
 

https://zsory-furdo.hu/
http://www.mezokovesd.tajhaz.hu/
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Matyó Múzeum, Mezőkövesd 

Cím: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8. 

GPS KOORDINÁTA: 47.8114906; 20.5713037 

Általános leírás A mezőkövesdi Matyó Múzeumban megismerkedhetünk a jellegzetes ma-
tyó népviselettel, szokásokkal és bepillantást nyerhetünk a parasztházakba 
is. 

Az UNESCO Világörökség Listájára 2012-ben került fel a matyó népviselet, 
illetve hímzés, amelynek tárgyi emlékeit összegyűjti és feldolgozza a Matyó 
Múzeum. A kiállításon bepillanthatunk a matyó népviselet történetébe, va-
lamint a hímzés fejlődésébe, a gyűjtemény nagy részét a viseletek, a hím-
zések és a szőttesek képviselik, de a paraszti élet mindennapi eszközeivel, 
bútoraival is találkozhatunk. A kiállítás eredetileg a Korona Vendéglőben 
volt megtekinthető, a jelenlegi helyét 1964-ben foglalta el: a város központ-
jában lévő épület műemlék jellegű megjelenése méltó a hagyományaink 
közül kiemelkedő matyó stílustörténetének bemutatására. 

2023. június 30-án a Matyó Múzeumban nyílik meg a Százrózsás Hím-

zőpályázat legszebb darabjaiból rendezett kiállítás, amely a ma-

tyó  hímző hagyományokra épülő, de ma is jól funkcionáló, új alkotá-

sokat fogja bemutatni. 

További Információ: https://www.matyofolk.hu/ 

 
Hadas Látogatóközpont, Mezőkövesd 

Cím: Mezőkövesd, Hadas városrész Kisjankó Bori utca 7 

GPS KOORDINÁTA: 47.8083506; 20.5713037 

Általános leírás Mezőkövesd régi városközpontja, ahol a girbegurba utcácskákban 150-200 
éves parasztházakban más-más mesterség fortélyaiba nyerhet bepillantást 
az érdeklődő. Van itt bútorfestő, mézeskalácsos, fazekas, szövő, tűzzo-
máncos, de még zeneház is.  
A kézműves alkotóházak mellett itt található a legnagyobb matyó mintater-
vező, Kisjankó Bori egykori otthona is, mely ma tájházként üzemel. 
Az egykori Táncpajta épületében kialakított Hadas Látogatóközpont inter-
aktív kiállításán számos érdekességet lehet még megtudni a Hadas város-
részről és a matyó hímzésről, viseletről. Az épület helyt ad továbbá a Tou-
rinform irodának, ahol információkat kaphatnak az érdeklődők a helyi és 
térségbeli látnivalókról, rendezvényekről, menetrendekről. 
A látogatóközpont rendezvénytere kiváló lehetőséget biztosít táncházak, 
koncertek megrendezésére is. 

További Információ: https://www.hadaslatogatokozpont.hu/ 

 
 
Jézus Szíve Templom, Mezőkövesd 

Cím: 3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 2. 

GPS KOORDINÁTA: 47.796393087632; 20.523405075073242 

https://www.hadaslatogatokozpont.hu/
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Általános leírás 1914-ben Mezőkövesdre is eljutott a jezsuita misszió. Mezőkövesd abban 
az időben nagyközség volt, az 1910. évi hivatalos felmérés szerint 3343 
házzal és 17202 magyar lakossal. A lakók közül 16264 római katolikus és 
669 izraelita vallású volt. 
A Szent László templom apátplébánosa, Kiss László 1914. tavaszán hívta 
meg a jezsuitákat missziót tartani. Az első missziót P. Jámbor László tar-
totta, melyet még több követett. A Kistemplom a jezsuita missziók és lelki-
gyakorlatok hatására jött létre.  
A mezőkövesdiek lelkében mély nyomot hagytak a P. Jámbor László által 
vezetett missziók, az 1919. augusztusi hálaadó és vigasztaló prédikációi a 
kommün után. 
A mezőkövesdi Jézus Szíve templom alapkövének 1922. augusztus 20-án 
történő letétele kiemelkedő pontja missziós tevékenységének. A templom-
építéshez nagyon sok mezőkövesdi járult hozzá adományával. 

További Információ: https://jezusszivemezokovesd.hu/jezus-szive-templom 

 

Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági GÉPMÚZEUM  

Cím: Mezőkövesd, Eötvös u. 32, 3400 

GPS KOORDINÁTA: 47.8062724; 20.523405075073242 

Általános leírás A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum Mezőkövesden az or-
szág egyik legjelentősebb agrár-műszaki gyűjteményét őrzi, ápolja és mu-
tatja be a gépgyártás hőskora iránt érdeklődő közönségnek. 
A múzeum Hajdu Ráfis János és felesége, Bakos Mária által 1979-ben fel-
ajánlott magángyűjteményből fejlődött ki, és 2012-ben tematikus múze-
ummá lett minősítve, országos gyűjtőterülettel. 

További Információ: https://gepmuzeum.5mp.eu/web.php?a=gepmuzeum&o=XsOYHAMlQE 

 
Bútorfestő Alkotóház, Cserépváralja 

Cím: 3417 Cserépváralja, Rákóczi u. 5 

GPS KOORDINÁTA: 47.933624; 20.5713037 

Általános leírás A mezőkövesdi asztalosmesterek egyik legjelesebb dinasztiájának fia Ko-
vács Szabolcs népi iparművész. Korszerű használati tárgyain a matyó ha-
gyományokat viszi tovább. 
A régi díszítőstílus jellemzője a vörös alapozás, melyre széles fekete hullá-
mos és tört vonalú márványszerű csíkozás kerül, valamint a fehér, bordó, 
kék, sárga, zöld szín árnyalataival festett apró virágokból és levelekből 
komponált csokrok, koszorúk, füzérek. 
 
Mindkét parasztház festett bútorokkal van berendezve. A hímzőház matyó 
motívumokkal hímzett lakástextíliák bemutatóháza is egyben. 
 
A házakban ajándéktárgyak is vásárolhatók. 

További Információ: https://cserepkakas.hu/kapcsolat/ 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

Szálláshely:   Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness és  

Zsóry Liget Camping & Resort, valamint 

Zsóry Liget Panzió és Vendégház 

   3400 Mezőkövesd, Fülemüle út 2. 

A szálláshely 2-4 ágyas, saját fürdőszobával rendelkező. Parkolási lehetőség a 

szálláshelynél rendelkezésre áll. 

Részvételi díjak személyenként: 

 

A részvételi díj tartalmazza a verseny megrendezéséhez kapcsolódó költségeket az 

alábbiak szerint: 

 június 30-án vacsorától július 2-án reggeliig öt étkezést, amelybe a szombat esti 

bankett is beletartozik, valamint  

 2 éjszakai szállást (június 30-án és július 1-én) és az IFA-t, illetve  

 június 30-július 2. között a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő használatát. Kijelentkezés után 

a szálloda tud biztosítani csomagszobát, illetve a wellness használatára is van még 

aznap lehetőség. 

A szálloda – külön árajánlat alapján – csütörtök (2023. június 29.) estére is tud korlátozott 

számban szállást biztosítani, ennek költsége a versenyzőt terhelik. Az erre vonatkozó 

igényeket kérjük a nevezési lapon megadni. 

 

 

Nevezési díj: 

Szállás és 

idegenforgalmi 

adó két éjszakára: 

Ellátási díj: 

Részvételi 

díj 

összesen: 

az ÁVSZ 12 a) - c) alá 

tartozó társaságok 

számára 

17.500,- Ft  

25.700,- Ft 

 

18.800,- Ft 

62.000,- Ft 

egyéb szervezetek 

részére 
26.000,- Ft 70.500,- Ft 

kísérők részére 13.000,- Ft 57.500,- Ft 
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Lemondási / módosítási lehetőségek: 

2023. június 15-ig ingyenesen van lehetőség a módosításra. 

2023. június 15. után történő lemondás esetén a szolgáltató által felszámolt lemondási díjat* 

számlázzuk ki. Ebben az időszakban csak abban az esetben ingyenes a lemondás / 

módosítás, amennyiben az a létszámot nem érinti.  

* 2 héten belül történő lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 80%-a 

 5 napon belül történő lemondás vagy meg nem érkezés esetén a megrendelt 

szolgáltatások 100%-a fizetendő 

  

Jelentkezés 

A jelentkezéseket kérjük a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltésével elektronikus 

formában (aláírva pdf-ben, illetve Excelben is) a következő címre elküldeni:  

vott2023@mvm.hu 

 

VÉGLEGES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. május 20. 

KÉRJÜK A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ PONTOS BETARTÁSÁT! 

 

Adatvédelem: 

A résztvevők jelentkezésük (nevezési lap) leadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az MVM 

Sportegyesület a nevezésben szereplő adataikat a rendezvény megszervezése érdekében 

adatkezelőként kezelje, és a rendezvényen készült video-, kép- és hanganyagokat 

publikálhassa. A nevezési határidő lejárta után az adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltakat egy elektronikus űrlap segítségével minden egyes résztvevőnek el kell 

fogadnia. 

 

Melléklet: 

Adatkezelési tájékoztató az MVM Sportegyesület által 2023. június 30.- július 2. közötti 

időszakban szervezett, 72. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó 

(VOTT) résztvevői részére  

Nevezési lap (három munkalapon) 

 


