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SPORTÉRTEKEZLET 2022.

A 2022-es iparági sportévet lezáró és értékelő Vil-
lamosenergia-ipari Sportértekezletre decem-
ber 02-án került sor. Utoljára 2019. novemberében 
találkozhattunk ebben a körben személyesen, így 
nagy öröm volt az online felületet hátrahagyva visz-
szatérni a megszokott BERT-es helyszínre. A legtöbb 
sportkoordinátor, sportági bizottsági elnök évek óta 
látja el önkéntes munkáját az iparági sportmozgalo-
mért, ugyanakkor mindig van némi mozgás, érkezik 
„vérfrissítés”. Az elmúlt két év arctalan e-mail váltá-
sai és online meetingjei után többekkel most talál-
koztunk először élőben. 

Az értekezlet első napi-
rendi pontja a 2022. évi 
sporttalálkozók értékelése 
volt, melyhez több kimuta-
tás, összefoglaló táblázat 
készült. Albert Zoltán, a 
Sportbizottság elnöke 
foglalta össze a tapaszta-
latokat: a 2022-es év sok 
szempontból nehéz volt, nem kell ezt ecsetelni 
szerintem senkinek sem, főleg a rendezőknek, akik 
egyre kiszámíthatatlanabb gazdasági környezetben 
vállalták, hogy megszervezik és lebonyolítják hagyo-
mányos sporttalálkozóinkat. Köszönet érte Nektek! 

Az utóbbi évekkel ellentétben tavaly sikerült 
megrendezni mind a 13 villamosenergia-ipari 
találkozót. Az ősz programja különösen sűrűre sike-
redett, egyik találkozó követte a másikat, volt idő-
beni átfedés is, de szerencsére ez a részvételi ada-
tokra nem volt hatással. Sőt! A 2022. évi összesen 
2424 indulóval elértük a COVID előtti részvételi 

számokat: utoljára 2017-ben jöttek el ennyien a 
sporttalálkozókra.

A VITSPORT Alapítvány honlapjára felke-
rültek az értekezlet anyagai, többek között az 
összes, a Sportági Bizottságok által a találkozókról 
készített értékelés, amelyekben visszatérő elem, 
hogy idén az eddigieknél is nehezebb dolga volt a 
rendezőknek a kedvezőtlen gazdasági folyamatok 
miatt. Ugyanakkor a résztvevők által kitöltött elé-
gedettségi felmérésekből az derül ki, hogy még 
mindig nagy öröm számukra, hogy jöhetnek, talál-
kozhatnak, versenyezhetnek! 

Az értekezlet elfogadta a 2023. évi Verseny-
naptárt és a 2024-2025 évekre szóló Rende-
zési tervet (lásd 3. oldalon). Az nem meglepő, 
hogy utóbbi még nagyon foghíjas, de sajnos az idei 
Versenynaptárban is van még üres rubrika: reméljük, 
hogy lapzártánk után röviddel ezek megszűnnek. 
Amint teljes lesz a 2023. évi program a honla-
punkon és a Facebook oldalunkon azonnal köz-
zétesszük!

2022. a választások éve is volt: a 2021-ben lejárt 
mandátumok meghosszabbítása után idén sor kerülhe-
tett a sportági bizottsági tagok (újra)választására. 
Köszönjük az iparági sportért kifejtett önkéntes tevé-
kenységeteket, és eredményes munkát kívánunk Nektek 
a következő (2022-2025) ciklusban is! A Sportági Bizott-
ságok tagjai és elérhetőségeik megtalálhatók honlapun-
kon (vitsport.hu/sport szak mai irá nyí tó tes tü le tek/ 
sport ági bi zott sá gok).

Iparági sportmozgalmunk „szentírása” és a Sport-
értekezlet állandó napirendi pontja az Általános 
Versenyszabályzat (ÁVSZ). Idén kivételesen a 
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A VILLAMOSENERGIA-IPARI SPORTTALÁLKOZÓK VERSENYNAPTÁRA

2023.
JELENTKEZÉS RENDEZÉSRE

2024. 2025.

Sportág Rendező Időpont Helyszín Rendező Rendező

39. Sí Mátra SE 02.02-03. Mátraszentistván 40. Mátra SE 41.

33. Asztalitenisz E.ON Észak 06.09-11. Győr 34. MAVIR/EON Dél 35.

40. Horgász Atomerőmű SE 06.23-25. Paks 41. E.ON Dél 42.

72. Természetbarát MVM SE 06.30-07.02 Mezőkövesd 73. 74.

39. Tenisz OPUS-TITÁSZ 08.11-13. Debrecen 40. 41.

44. Kajak-kenu MVM Elektromos SE 08.25-27. Szeged 45. MVM Elektr. SE 46.

12. Sárkányhajó MVM Elektromos SE 09.01-03. Szeged 13. MVM Elektr. SE 14.

51. Vitorlás Atomerőmű SE 09.14-17. Balatonfüred 52. MVM SE 53.

40. Labdarúgás E.ON Közép 09.23-24. Budapest 41. 42. MVM SE

12. Futás Atomerőmű SE 09.16-17. Paks 13. MAVIR SE? 14.

52. Sakk MAVIR SE 10.13-15. ? 53. E.ON Észak? 54.

10. Fallabda MAVIR SE 10.13-15. ? 11. E.ON Észak? 12.

33. Teke ? ? ? 34. 35.

A labdarúgó selejtezők a tervek szerint május hónapban, a már megszokott helyszíneken (északi csoport: 
Győr; déli csoport: Paks) kerülnek megrendezésre.

törzsanyag nem esett át semmilyen ráncfel-
varráson, változatlan formában forgatható 2023-
ban is. (Megtalálható honlapunk, a www.vitsport.hu 
Versenyszabályzatok c. menüpontjában.) A függe-
lékek között lett néhány változás: a szervezeti 
és személyi változásokat lekövettük az 1-3. függe-
lékekben, a 6. és a 12. sz. függelékeket, tehát az 
„adatlap a részvételről” és „visszaigazolt nevezések 
összesítője c. dokumentumokat – a rendezők admi-
nisztrációs terheit csökkentendő – összevontuk. 
Legnehezebb dolgunk – a kiszámíthatatlan infl á-
ciós környezet miatt – az ÁVSZ 4.1. számú függe-
lékével volt, ami a részvételi díjak tervezési irány-
értékeit tartalmazza. A már 2022-ben is alkalmazott 
rugalmas és egyedi elbírálású rendszer jól vizsgázott, 
ezért a Sportbizottság a tavalyi irányértékek 10 %-os 
emelésével és további 10% „szabad mozgástér” biz-
tosításával állapította meg az idei rendezési kere-
tösszegeket.

A Sportértekezlet végül elfogadta a módosításra 
előterjesztett sportági versenyszabályzatokat.
Ez utóbbiak korrekciójára a „Mi vagyunk a legjob-
bak” VITSPORT Vándorkupa megszüntetése miatt is 

szükség volt, helyére a Legeredményesebb Társa-
ság verseny lépett. Ezek sportágankénti szabályozá-
sához hozzászólva Várhelyi Géza javasolta a Sport-
bizottságnak és a sportági bizottságoknak, hogy az 
iparági vándorkupák mintájára fontolják meg a két 
kategóriában (nagyvállalatok ill. kis-és középválla-
latok) való értékelés bevezetését, továbbá azt, hogy 
nem lenne-e indokolt a pontozási rendszerben fi gye-
lembe venni, hogy mekkora mezőnyben sikerült 
valakinek helyezést elérni, hiszen nem mindegy, 
hogy 3-4, vagy 100 induló (mindkettőre van példa!) 
közül sikerül az elsők között végezni.

A Sportértekezlet teljes jegyzőkönyve, az 
ÁVSZ és az összes érvényben lévő sportági ver-
senyszabályzat részlete-
sen tanulmányozható a 
VITSPORT Alapítvány hon-
lapján.

Kuna-Várhelyi Réka
a VITSPORT Alapítvány titkára



4

A VITSPORT Alapítvány elmúlt évéről és a kuratórium 
2023. évi első üléséről
A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma 2022-ben 
változatlan személyi összetételben végezte mun-
káját, egy részmunkaidős ügyvezető és egy rész-
munkaidős titkár támogatásával. Az év során 3 
kuratóriumi ülésre került sor, közülük az első 
kettőt online módon, a harmadikat már szemé-
lyes részvétellel sikerült megtartani.  Az üléseken 
a kuratórium összesen 20 határozatot hozott (lásd 
vitsport.hu/magunkról/határozatok könyve), írásbeli 
szavazásra 2022-ben nem került sor.

A Felügyelő Bizottság is változatlan tagság-
gal végezte munkáját: egyszer ülésezett, amikor is 
áttekintette az alapítvány 2021. évi határozatait és 
beszámolóját, melyekkel kapcsolatban észrevételt 
nem tett. 

A sporttalálkozókon résztvevő társaságok 
száma (46) sem változott 2022-ben, összeté-
tele azonban a szervezeti változások (önállósodás, 
összeolvadás) következtében igen (lista a hátsó 
borítón). Az alapítvány – a részvétel bővítése érde-
kében – kezdeményezőleg kíván fellépni a TEÁOR’ 
08 szerint a 35.1 Villamosenergia-iparba sorolt azon 
társaságok felé, akik még nem csatlakoztak az ipar-
ági sportmozgalomhoz. 

A kuratórium 2022. jan. 14-i első üléséről az 
elmúlt évi Tájékoztató Füzetben már beszámoltunk.

A második ülés (ápr. 8.) több témája közül 
kiemelendő a VOTT városismereti versenyének 
informatikai támogatására érkezett mobilappliká-
ciós ajánlat, amit a kuratórium ígéretesnek tartott, 
de az alkalmazási feltétekre vonatkozóan további 
tárgyalásokat tartott szükségesnek. Ezen az ülésen 
határozott a sportágankénti „Mi vagyunk a legjob-
bak” vándorkupák megszüntetéséről és a „Legered-
ményesebb társaság” versenyek „feltámasztásáról”. 

A 2022. évi harmadik ülést (máj. 9.) a VOTT 
városismereti versenye támogatására szolgáló app-
likáció ügyében tartotta a kuratórium és sajnálat-
tal állapította meg, hogy az alkalmazás időtávjára 
vonatkozó egyeztetések nem vezettek eredményre, 
így a szerződés nem jött létre.

A kuratórium a negyedik ülésén (dec. 2.) a 
tárgyévi kitüntetések, vándorkupák odaítéléséről 
döntött, s határozott arról, hogy a magas inflációra 
tekintettel és a megnyílt lehetőséget kihasználva 
szabad pénzeszközeit – a biztonságot és a likviditást 
szem előtt tartva – állampapírokba fekteti. 

Közvetlenül jelen kiad-
ványunk „lapzártája” előtt, 
2023. jan. 20-án az alapít-
vány kuratóriuma dr. Czirbus 
Tamás elnök vezetésével 
már megtartotta 2023. évi 
első ülését is, amelynek leg-
fontosabb napirendi pontjai a 
2022. évről szóló beszámoló 
és a 2023. évi költségvetés elfogadása, továbbá az 
iparági sporttalálkozók kezdetének 75. évfordulójára 
való felkészülés voltak. (Az utóbbin felmerült gondo-
latokról lásd írásunkat a 6. oldalon.)

A beszámolóhoz és a tervezett költségvetéshez 
(lásd táblázat) Várhelyi Géza, az alapítvány ügy-
vezetője fűzött szóbeli kiegészítést, amelyből az 
alábbiakat emeljük ki:
•  Az adománygyűjtő tevékenységünk a korábbi 

évekhez hasonlóan az előzetes terveknek megfe-
lelő eredményt hozott – ezúton is köszönet érte 
a társaságoknak! –, így problémamentesen meg 
tudtuk valósítani a nevezési díjakhoz adott 
támogatásunk év elején elhatározott növelését 
(6000-ről 7000 Ft-ra). Ezen emelés eredménye, 
hogy – a felgyorsult infláció ellenére – továbbra 
is jelentős arányt (40,6%) képvisel az alapítvá-
nyi támogatás a nevezési díjba tartozó költségek 
finanszírozásában. 2023-ban a nevezési díjak 
támogatásának további jelentős emelését 
tervezzük: 7000 Ft-ról 8500 Ft-ra, amivel remél-
hetőleg lépést tudunk tartani az inflációval, s meg 
tudjuk őrizni a legalább 40%-os támogatási arányt.
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Kedves Kollégák, Sportbarátok!
A VITSPORT Alapítvány kéri a villamosenergia-ipari sporttalálkozók iránt 
elkötelezett iparági munkatársakat, nyugdíjasokat és családtagjaikat, hogy 
az SZJA-juk 1%-ával támogassák sportmozgalmunk értékes hagyományá-
nak megőrzését, folytatását!
A befolyó támogatásokat honlapunk, a vitsport.hu működtetésére fordítjuk.
Adószámunk: 18475537-1-41
Köszönettel:
Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány KuratóriumaVillamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány

•  2022-ben belépett támogatóink közé a Pannónia 
Nyugdíjpénztár, amellyel 2023-ban is folytatódik 
együttműködésünk. Örvendetes az SZJA 1%-ából 
befolyt támogatás ez évi jelentős növekedése is: 
ezúton kérjük, hogy aki teheti ezzel is segítse az 
iparági találkozók fennmaradását (lásd felhívásun-
kat a 2. oldalon)!

•  2022. év vége felé lehetővé és – a magas infl áció 
és a megemelkedett kamatszint miatt – sürgetővé 
vált a vagyonunk biztonságos állampapírokba 

VITSPORT ALAPÍTVÁNY
2022. évi költségvetésének teljesítése

2023. évi költségvetés
Adatok ezer forintban

Megnevezés
2022.
terv

2022.
tény

2023.
terv

Nyitó állomány 34.145

Bevételek 23.230 22.928 28.420

Ip. társaságok támogatásai 22.775 22.105 25.300

Külső támogatások 150 150 150

Kamat 20 183 2.500

SZJA 1 % 75 212 200

Sporttal. rend. bevételei 0 0 0

Egyéb bevételek 210 278 270

Felhasználások 24.880 23.801 29.000

Nev. díjak támogatása 18.450 17.336 21.250

Sporttal. rendez. költségei 0 0 0

Honlap költségei 250 206 250

Tájékoztató Füzet 260 258 300

Munkabér+ közteher 4.970 5.049 5.800

Könyvelés 200 186 220

Egyéb (repi, irodaszer, bank, 
közl, tel., internet, écs., egyéb) 750 766 1.180

Eredmény -1.650 -873 -580

Záró állomány 33.272

fektetése, amely következtében 2023-ban már 
jelentős kamatbevételre számítunk.

•  A járvány lecsengésének köszönhetően 2022-ben 
– 2019 után először – sikerült a teljes sportprog-
ramot lebonyolítani, összesen 2424 résztvevővel, 
amely több, mint a 2019-es adat. Aligha vitatható, 
hogy ebben a sikerben megnyilvánul alapítvá-
nyunknak az iparági találkozókhoz nyújtott 
pénzügyi, szervezési és kommunikációs 
támogatása is, amely a megszokott színvonalon 
valósult meg, egyes vonatkozásokban (pl. face-
book oldalunk sikeressége) előre lépés is megál-
lapítható. 

•  Az alapítvány a tervezett 1650 eFt veszteségnél
kisebb 873 eFt veszteséggel tudta zárni az 
évet. A tervszerű és takarékos gazdálkodás
mellett is létrejött eltérés a találkozók támogatási 
igényének biztonságos (az indokoltnál optimis-
tább?) tervezésének tudható be. A 2023-ra terve-
zett 580 eFt veszteség csökkenő tendenciájú és az 
alapítvány vagyonára tekintettel vállalható.

A hozzászólásokat követően a kuratórium az 
alapítvány 2022-ről szóló éves beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését és 2023. évi költség-
vetését egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a kuratórium foglalkozott a villa-
mosenergia-ipari sporttalálkozók kezdetének
2025-ben esedékes 75. évfordulójának megün-
neplésére való felkészüléssel (lásd írásunk a 6. 
oldalon), majd megbízta a kuratórium elnökét és 
ügyvezetőjét, hogy vegye fel a kapcsolatot az 
Országos Szabadidősport Szövetséggel az eset-
leges csatlakozásunk célszerűségének és feltételei-
nek felmérése érdekében.

A kuratóriumi ülésen már részt vett a Krausz 
Attila lemondása folytán a VTMSZ Választmánya által 
felkért új tag, Aradi János, az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. HR igazgatója is.

Várhelyi Géza,
a VITSPORT Alapítvány ügyvezetője
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Közeleg az iparági találkozók kezdetének 75. évfordulója
Az első iparági sporttalálkozónak az akkori, orszá-
gos hatókörű Állami Villamos Energia Szolgáltató 
(ÁVESZ) vállalat Egri Üzletigazgatósága által, az Élüzem 
cím elnyerésének megünneplésére 1951-ben meg-
rendezett természetjáró versenyt tekintjük, amire 
meghívták az ország többi áramszolgáltatójának csa-

patát is, s amelynek programja már 
akkor sem csak a versenyre korlá-

tozódott, hanem alkalmat adott 
az ismerkedésre, barátkozásra 

is, azaz már az indulásnál 
fontos cél volt ezen ese-

mények találkozó 
jellegének biztosítása.

E kezdeményezésből virágzó hagyomány lett, amely 
sok szempontból kiteljesedett: azon túl, hogy a termé-
szetjáró találkozók programja is gazdagodott, a résztve-
vők köre is kibővült az erőművek és az iparághoz szo-
rosan kapcsolódó cégek munkavállalóival, majd 1969-től 
fokozatosan – példát véve a természetbarátoktól – más 
sportágakban is megkezdődött az iparági találkozók 
szervezése, s ma már 13 sportágban tartanak évente 
találkozót a sportkedvelő iparági kollégák. E fejlődés 
eredménye, hogy az első, egri találkozó 55 résztvevőjé-
vel szemben 2022-ben már közel 2500 fő vett részt az 
iparági találkozókon, s az is, hogy túlzás nélkül állíthat-
juk: az iparági sporttalálkozók hagyománya párat-
lan az országban, amelyre nagyon büszkék lehetünk, 
s amelynek háromnegyed évszázados jubileuma olyan 
esemény, amit méltóan meg kell ünnepelnünk!

A VITSPORT Alapítvány 2023. január 20-i ülésén – 
Várhelyi Géza előterjesztése alapján – már megkezdte 
a megünneplés mikéntjével való foglalkozást és ezen-
nel fordul a találkozók minden résztvevőjéhez, 
hogy vegyen részt a közös gondolkodásban, s 
ötleteivel segítse elő annak sikeres, emlékezetes meg-
valósítását!
Eddig két téma vizsgálata kezdődött el: 
•  egyrészt, hogy milyen kiadvánnyal, tárgyi emlék-

kel lehetne maradandó emléket állítani a jubileum-
nak, amelyet aztán fel lehetne használni a sportta-
lálkozók népszerűsítésére is;

•  másrészt pedig, hogy milyen esemény lehetne 
2025-ben az, amelynek keretében a legméltóbban 
lehetne a jubileum központi ünnepségét megtartani?
A tárgyi emlékkel kapcsolatban abban nem volt vita 

köztünk, hogy egy nyomdai kiadványra mindenkép-
pen szükség van, legalább egy olyan füzetre, sőt vala-
mivel bővebbre, mint amilyen a 60. évfordulóra készült. 
Felmerült az is – és vizsgáljuk megvalósításának lehe-
tőségét –, hogy egy reprezentatívabb, tartalmasabb 
emlékkönyv létrehozását célozzuk meg, amely persze 

összehasonlíthatatlanul költségesebb lenne, s ami 
talán még fontosabb, sokkal több munkát igényelne, 
s nem csak 2-3 embertől, hanem minden sportágból 
legalább ennyitől! 

Ugyancsak egyetértés volt abban, hogy készítsünk 
egy fi lmet is – sőt egy rövidebb, pár perces és egy 
hosszabb, pl. 15-20 perces változatot is – az iparági 
találkozókról: a rövidebbet a jelenre koncentrálva elő-
sorban népszerűsítési, ismeretterjesztési célra használ-
nánk, a hosszabb pedig már alkalmas lehet a múltról, a 
találkozók történetéről való megemlékezésre is.
A jubileum központi megünneplésére is több gon-
dolat vetődött fel:
•  Ezek egyik csoportja a természetbarát találko-

zóhoz kapcsolná a központi ünnepséget, amit 
többen a kezdetre emlékezve Egerben tartanának 
meg. E körben az egyik ötlet a természetbarát talál-
kozó terepi „szakágának” kibővítését javasolná egy 
különböző távokat tartalmazó, nem verseny-orien-
tált teljesítménytúrával, amely közben környezetis-
mereti kérdéseket kellene megválaszolnia a résztve-
vőknek, s így a sportolás mellett ismeretbővítésre is 
lehetőséget adna lényegében minden korosztálynak. 

•  egy másik gondolat pedig egy erre az alkalommal 
szervezett esemény, egy Iparági Sportnap kere-
tében tartaná meg az ünnepséget (helyszínként 
felmerült Paks, az ELMŰ sporttelep, vagy valamelyik 
kalandpark), ahol az iparági találkozók sportágaitól 
eltérő sporttevékenységre nyílna lehetőség, de az 
ünnepség és a fi lm bemutatásával az iparági találko-
zók megismertetését, népszerűsítését is szolgálná.
Időnk még van a végleges döntésig, de nem túl 

sok: az év végéig el kell jutnunk a konkrét elhatározá-
sokig: kérünk benneteket, akinek van ötlete, javas-
lata a témát illetően ne hezitáljon: keresse meg a 
Kuratórium bármely tagját, vagy írjon az ugyvezeto.
vitsport@gmail.com címre, minden megkeresést 
köszönettel fogadunk!

A VITSPORT Alapítvány kuratóriumának tagjai:
Dr. Czirbus Tamás elnök
Albert Zoltán alelnök
Horváth Tibor alelnök
Dr. Szilágyi József alelnök
Aradi János tag
Bányai Balázs tag
Bárdos Béla tag
Nemesházi László tag
Dr. Szentkereszty Ákos tag
Tomócsik-Solymos Gabriella tag
Várhelyi Géza tag, ügyvezető

akkor sem csak a versenyre korlá-
tozódott, hanem alkalmat adott 

az ismerkedésre, barátkozásra 
is, azaz már az indulásnál 

fontos cél volt ezen 
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Egy interjú sorozat tanulságai
A Villamosenergia-ipari Társaságok Választmánya 
megbízott egy munkabizottságot, hogy az iparági 
találkozókon legaktívabban szereplő társaságok körében 
interjúk segítségével végezzen felmérést a találkozók 
iránti igényekről, annak várható tendenciájáról. E fel-
adatot a bizottság három kérdéskörre osztva közelítette 
meg és kért róluk véleményt:

1.  Az iparági sporttalálkozók céljai és mai 
aktualitása

Az interjúk első és legfontosabb kérdésköreként az ipar-
ági sporttalálkozóknak az Ágazati Kollektív Szerződésben 
és – azzal egyezően – az Általános Versenyszabályzatban 
megfogalmazott alábbi céljai:

•  a sportolás, az egészséges életmód, az aktív pihe-
nés népszerűsítése, elősegítése

•  az iparági kollégák között az emberi kapcsolatok 
erősítése

•  a több mint 120 éves iparág, több mint 70 éves 
hagyományának ápolása

mai érvényességéről kértük a beszélgetőpartnerek véle-
ményét, s jóleső érzéssel nyugtáztuk, hogy azokat vala-
mennyien ma is aktuálisnak és támogatandónak 
tartják!

A hármas cél egyes elemeit illetően az alábbi 
gondolatok merültek fel:

Az elsővel kapcsolatos fontos észrevétel volt, hogy 
az iparági munkatársak egészségesebb életmódja a csa-
ládjukra is és a közelebbi munkatársaira is pozitív 
kisugárzású, mely utóbbit felerősíti, ha a helyi sportélet 
szervezése során minél inkább fókuszba kerülnek, moti-
váló célként jelennek meg az iparági találkozók.

A másodikkal kapcsolatosan többen utaltak rá, 
hogy ma már az iparági sporttalálkozók jószerivel az 
egyetlen olyan fórumok, ahol a más-más társaságok-
nál hasonló, vagy egymáshoz kapcsolódó tevékenységet 
végző munkavállalók közötti személyes kapcsolatok 
kialakulhatnak, elmélyülhetnek. A válaszadók egy 
része arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a hatás még 
erősebben jelentkezik az egy társaságnál/társaság-
csoportnál dolgozó, ugyanazon sportágat űzők köré-
ben, amelynek különösen a területileg megosztott (több 
telephelyes) társaságoknál van pozitív hatása. 

Az emberi kapcsolatok erősítése céllal kapcsolato-
san több interjúalanyunk részéről is felmerült, hogy cél-
szerű volna a sporttalálkozók találkozó jellegének 

erősítése. Munkabizottságunk egyetértett ezzel a felve-
téssel és ezúton is javasolja a sportági bizottságok-
nak, a sportági értekezletek résztvevőinek, hogy 
vizsgálják felül a sportág találkozójának programját, 
lehetne-e vonzóbbá tenni a sportolni igen, de versenyezni 
kevésbé szeretők számára, illetve biztosít-e elegendő időt 
és lehetőséget a személyes kapcsolatok kialakulására, 
ápolására?

A harmadik céllal kapcsolatosan elhangzott, hogy 
ezt nem szabad öncélnak tekinti, de ha a találkozók meg-
tartása a munkavállalói igények oldaláról is megalapozott, 
akkor a hagyományok őrzése, ápolása közösségte-
remtő, közösségmegtartó hatású, s egyúttal – úgy a 
munkavállalók, mint a környezet felé – az iparág hírne-
vét erősítő eszköz is. 

2.  A sporttalálkozók iránti munkavállalói igények 
alakulása

Örvendetes tény, hogy az iparági sporttalálkozók iránti 
igény, azok hasznossága humánpolitikai szempont-
ból ma is megalapozott, s ebben a belátható időben 
nem várható változás. 

Az igények másik aspektusát a munkavállalói szem-
pont, a munkavállalói érdeklődés/igények szintje 
képezi. Ennek számszerű kifejezése, illetve mérése a 
részvételi adatok segítségével (lásd: ábra) jól köze-
líthető. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a munkavál-
lalók részéről továbbra is jelentős az igény az iparági 
sporttalálkozók iránt, s az utóbbi évekre – covidos két 
évet nem tekintve – inkább a mérsékelt növekedés a jel-
lemző!

Egyébként a 2022. évi 2424 fő résztvevő azt jelenti, 
hogy átlagosan a munkavállalók 12,5%-a vesz részt 
az iparági sporttalálkozók valamelyikén (a család-
tagok és a több találkozón résztvevők miatt valójában 
kisebb ez a szám). Ez az arány társaságonként megle-
hetősen különböző, például a meginterjúvolt társaságok 
körében 6% és 38% között szóródik. Felhívtuk az ala-
csonyabb aránnyal rendelkező társaságokat képviselő 

Interjút adók:
Fluck Benedek MVM Zrt.
Tihanyi Zoltán MAVIR Zrt.
Banka Zsolt MVM Mátra Zrt.
Albert Zoltán E.ON Északdun. Áh. Zrt.
Moharos Attila E.ON Déldun. Áh. Zrt.
Nemesházi László ELMŰ Hálózati Kft.
Kriston Beáta OPUS-Titász Zrt.
Márton Sándor MVM Démász Áh. Zrt.
Csóka Mária Melinda
és Makó Attila

MVM XPert Zrt.

Aradi János és Krausz Attila MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A VITSPORT Munkabizottság tagjai:
Albert Zoltán E.ON, Vill.en.-ip. Sportbiz. elnöke
Dr. Czirbus Tamás MVM, VITSPORT Al. kur. elnöke
Tomócsik-Solymos 
Gabriella

MVM, VITSPORT Al. kur. tagja

Várhelyi Géza VTMSZ, VITSPORT Al. ügyv., mbiz. vez.
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interjúalanyaink figyelmét, hogy bár lehet objektív oka is 
az alacsony aránynak, de valószínűleg jelentősebbek a 
szubjektív okok, amely feltárása és a következteté-
sek levonása helyi szinten lehetséges és kívánatos!

3.  Az munkavállalói igények alakulását, kielégíthe-
tőségét meghatározó főbb tényezők

Kérdéseink segítségével választ kerestünk arra, hogy mi 
állhat inkább útjába a részvétel növelésének: az igé-
nyek korlátozottsága, lassú bővíthetősége, vagy/és 
a rendelkezésre álló pénzügyi források korlátossága. 
Az interjúalanyok szinte kivétel nélkül az igények kielégí-
tettségét és növelésének lassú lehetőségét jelölték meg 
elsődleges okként a részvétel bővítése akadályaként. 

Az interjúk során többen elmondták, hogy az iparági 
sporttalálkozók jövője szempontjából kulcskérdés a 
fiatalítás, a fiatalok fokozottabb bevonása. A mun-
kabizottság egyetért ezzel a megállapítással, s a fiatalok 
részvételének előmozdítására az alábbiakat tervezi a 
VITSPORT Alapítvány keretein belül:

•  Kezdeményezi a sportági szabályzatok felül-
vizsgálatát azzal a céllal, hogy azok a részvétel fel-
tételeinek meghatározása, a versenyszámok kiírása, 
értékelése során, illetve egyéb módon minél nagyobb 
motivációt keltsenek a fiatalok részvételéhez.

•  Időközönként az iparági sporttalálkozókat 
népszerűsítő anyagot tervez készíteni, amelyet 
a honlapján és a közösségi oldalán megjelentet, 
s felkéri a sportkoordinátorokat, hogy azt – a belső 
információs csatornákon, lehetőleg minden munka-
vállaló által elérhetően – tegyék közzé. 

•  Felkéri az iparági sporttalálkozókon részt venni 
szándékozó társaságokat, hogy a helyi szabályok/
szokások szerint fizetendő önrészt a munkavál-
lalók első iparági találkozón való részvételekor 
engedjék el.

Ugyanakkor érzékelhető volt a kétség is – elsősorban a 
magántulajdonú társaságoknál – arra vonatkozóan, hogy 
egy dinamikusabb létszámbővülés esetén bővíthe-
tőek lennének-e a pénzügyi források a megfelelő 
ütemben, különösen napjaink inflációs helyzetét és kilá-
tásait figyelembe véve. Munkabizottságunk arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a szükséges források rendelkezésre 
állását az iparági találkozók szervezői, rendezői és 
résztvevői egyrészt a találkozók sikerességével, 
annak hatékony kommunikálásával tudják elősegí-
teni, másrészt pedig a talál-
kozók kedvező ár-érték ará-
nyának biztosításával: azáltal, 
hogy a találkozók megrendezése 
során kifejezésre juttatják a 
sporttalálkozók amatőr, tömeg-
sport jellegét, biztosítják, hogy a 
találkozók külső körülményei, a 
résztvevők ellátása kulturált, de 
mértéktartó, hivalkodásmentes 

legyen, törekedve a részvételi díjak indokoltnak megfelelő 
legalacsonyabb szinten tartására.

Az interjúk során beszélgettünk arról is, hogy 
mennyire indokolt bővíteni a résztvevők számát: ne 
csak a jelenlegi társasági körre, azaz a nagymúltú iparági 
társaságokra, a belőlük átszervezett/kiszervezett társasá-
gokra, és az iparághoz tartozó, vagy ahhoz tevékenysé-
güket illetően szorosan kapcsolódó cégekre irányuljon a 
szervező munkánk, hanem tárjuk szélesebbre a kapu-
kat: engedjük be a tevékenységileg nem, de valamilyen 
más módon szorosabban kapcsolódó cégeket is, pl. a 
gázipari cégeket, vagy az iparág jelentősebb beszál-
lítóit.

Ez utóbbi gondolattal kapcsolatosan két ellenérv 
is felmerült. Az egyik, hogy a résztvevők számának 
jelentősebb növelése több sportágban logisztikai 
problémákhoz vezethet: sok helyszínen nincs megfelelő 
mennyiségű és minőségű szállás, étkezésre, közös együtt-
létre alkalmas helyiség vagy/és a versenyprogram ütemes 
lebonyolítását lehetővé tevő sportlétesítmény. A másik, 
hogy veszélybe kerülne a találkozók iparági jellege, 
amelyek a versenyeredményekre is hatással lennének 
(gondoljunk csak a kieséses lebonyolítású sportágakra), 
s az iparágon belüli emberi kapcsolatok ápolása is megne-
hezülne a máshol dolgozók megjelenésével.

Ez egy nem lezárt dilemma, nem határoztunk a „nyi-
tásról”, az azonban komolyabban felmerült, hogy egy-
két sportág találkozójának nyilvánossá tételével 
ismertebbé lehetne tenni a többi iparági találkozót is, s az 
iparág jó hírének, társadalmi kapcsolatainak ápolására is 
alkalmas lenne. 

Végezetül a közös gondolkodást kérjük minden 
olvasónktól: azt, hogy ha bármilyen gondolata, ötlete 
támad az előzőekben felvetett problémák (pl. a fiatalítás, 
vagy egyes társaságoknál a részvétel növelése) megol-
dásának elősegítésére, azt osszák meg másokkal is, 
különösképpen a témában ille-
tékesekkel: a Sportbizottsággal 
vagy a Sportági Bizottsággal, 
vagy a társaságuk megfelelő 
(gazdasági, érdekvédelmi vagy 
sport) vezetőivel.

Várhelyi Géza,
a VITSPORT Alapítvány 

ügyvezetője

400
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Részvételi adatok 2001-2022.
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A Sportért és az Iparági Kollégákért kitüntetés 
2023. évi díjazottja: MÁRTON SÁNDOR

Mint a későbbiekben uta-
lunk rá, talán nem telje-
sen véletlen, hogy 2022 
után idén ismét Szegedre 
kerül a VITSPORT Alapít-
vány kitüntetésének tárgyi 
megjelenítője, a nemré-
giben elhunyt Tóth Vali 

szobrászművész nagyon szép kisplasztikájá-
nak egy – sajnos utolsó – példánya. A kurató-
rium ugyanis Márton Sándornak, az MVM Elektro-
mos SE (leánykori nevén DÉMÁSZ Elektromos SE) 
ügyvezető elnökének ítélte oda idén a díjat, amire 
Sanyi „halmozottan” rászolgált, kiérdemelt.

Sándor 2010 óta vezeti a démászosok 
sportegyesületét, s gyakorlatilag ettől az idő-
ponttól számíthatjuk az iparági vándorkupák, a 
„Részvétel a fontos” és a „Nem csak a részvétel a 
fontos” kupákért folyó társasági versenyek létezé-
sét is. Nos, ezen időszak alatt a nagyvállalati 
kategóriában e vándorkupáknak nem kellett 
sokat vándorolnia: a DÉMÁSZ és jogutódjai az 
előbbit minden évben, az utóbbit egy kivételével 
minden évben elnyerték! E sikerből három követ-
keztetés mindenképpen levonható: egyrészt, 
hogy a Démásznál a sportnak, sportolásnak nagy 
hagyománya és támogatottsága volt és van, más-
részt, hogy az iparági sporttalálkozókat nagy 
becsben, a sportélet fókuszában tartják. A harma-
dik pedig nem lehet más, mint hogy olyan sport-
szerető, elkötelezett, lelkes és kiváló szer-
vező készséggel rendelkező emberre bízzák a 
sportegyesület vezetését – és a sportkoordinátori 
feladatokat –, mint amilyen Márton Sanyi…

Sanyi nem csak, mint egyesületi vezető érde-
melte ki a kitüntetést: talán ennél is nagyobb súly-
lyal esett latba, hogy kimagasló szerepet vál-
lalt az iparági találkozók megrendezésében! 
Még leírni is sok: 11 kajak-kenu, 3 sárkányhajó 
és 1-1 horgász, futó, fallabda, foci, asztalitenisz 
és természetbarát találkozó főrendezése is a 
nevéhez fűződik, s az általa rendezett találkozók 
gyakran szerepeltek az elégedettségi felmérések 
élcsoportjában (pl. 2022-ben két találkozója is 
„dobogós” lett)!

S hogy még az iparági sportnál maradjunk, 
Sanyi 10 év óta „oszlopos” tagja a Kajak-kenu 
Sportági Bizottságnak, munkája elismeréseként 
tavaly a bizottság elnökévé is megválasztották.

Sanyi maga is sportember, ifjú kora óta sok 
sportágat kipróbált, fiatalon ökölvívó volt, most, 
idősebb korában a kerékpározással „jegyezte 
el” magát. S mint közösségi ember, rögtön elnök-
ségi tagságot is vállalt a Szegedi Kerékpáros Sport 
Clubban, célul kitűzve sportáguk népszerűsítését, 
országos jelentőségűvé válását. Nagy munkabírá-
sát mutatja, hogy mindezek mellett még a méltán 
nagyhírű MVM Szeged Vízisport Egyesület életé-
ben is tevékenyen részt vesz.

Köszönjük Sanyi az iparági sporttalálkozók 
hagyománya ápolásáért végzett kiemelkedő mun-
kádat és gratulálunk kitüntetésedhez!
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Négycsillagos DRÁVA Hotel kiemelkedő szolgáltatásokkal

Luxus apartmanok, Romantikus Hotelszobák

Világhírű gyógyfürdő, a testet-lelket gyógyító őserő

Nyugodt, pihentető, csendes környezet

Bőséges félpanziós lakomák

Kényeztető wellness szolgáltatások

Felejthetetlen borkalandok

PIHENŐ NAPOK A DRÁVA HOTEL-BEN
Foglaljon még ma: www.dravahotel.hu

Jobb, mint otthon!www.dravahotel.hu

Dráva Hotel Thermal Resort

7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.  
Telefon: +36 72 / 580 980 

E-mail: reservation@dravahotel.hu
 Dravahotel Thermal Resort Harkány****   

   drava_hotel

MICE

23_PQ5114_Drava_hird_Vitsport_Medences_148x105_230116.indd   123_PQ5114_Drava_hird_Vitsport_Medences_148x105_230116.indd   1 2023. 01. 16.   16:502023. 01. 16.   16:50



12

NÉMETH GYULA tenisz
Gyula bácsi (elnézést Gyula, ez a 
tisztelet kifejezése) fiatal korában 
kötött barátságot a sportággal, s ez 
nem meglepő annak, aki ismeri ele-
gáns, kiváló technikájú, sokoldalú 
játékát, amit idősebb fejjel és test-
tel már nemigen lehet elsajátítani.

Friss villamosmérnöki diplomájával az ELMŰ SE 
Tenisz szakosztályának tagja, majd 3 év múlva az 
ELMŰ munkavállalója is lett. Innen is vonult nyugdíjba, a 
Szakszolgálatok osztály vezetőjeként, néhány év ELMŰ 
SE Kft igazgatóként eltöltött év után. 

Életét végig kísérte a tenisz, amit csak egy-egy 
egészségügyi probléma tudott rövid időkre megszakí-
tani.  S mert jó adottságokkal áldotta meg a sors 
– amit ő szorgalommal és sportszerű életmóddal 
hálált meg – a sportsikerek sem maradtak el. Fiata-
labb korában az első ötvenben jegyezték a magyar 
ranglistán, az ELMŰ csapatával pedig több éven át az 
I. osztályban szerepeltek.

De talán ennél is nagyobb sikernek számítanak azok 
az eredmények, amiket „érett” fejjel elért. Az idén már 

83. évét betöltő Gyula bácsi rendszeresen részt vesz 
az ITF szenior versenyein. A 2021.évben Mallorcán 
rendezett Szenior csapat világbajnokságon korosztá-
lyában, a magyar csapat tagjaként hatodikok lettek. 
Az egyéni versenyeken elért eredményei alapján pedig 
2023. év végén 26. volt a korosztályos világrang-
listán.

Életének e két korszaka között pedig csak nyer-
te-nyerte az iparági tenisz találkozókat: amikor 
csak elindult, egyéniben soha nem talált legyőzőre, 
s párosban is csak egyszer örülhetett az ellenfél…

Gratulálunk Gyula, jó egészséget kívánunk és azt, 
hogy ebben az évben – és még jónéhányban – újra 
találkozzunk az iparági találkozókon!

Bemutatjuk új ÖRÖKÖS BAJNOKAINKat

SZEKRÉNYES ZSOLT tenisz
Zsolt 44 éve dolgozik a Mátrai 
Erőműben, mely a mai napig az 
első és egyetlen munkahelye! 
Műszerész, emelőgép ügyintéző, 
munkavédelmi előadó munkakörök 
betöltése után – mint akkor már I. 
osztályú teniszezőt – megbízták az 
Erőmű gyöngyösi teniszpályáinak 

üzemeltetésével. Néhány évnyi munkája után a tenisz 
a város és az erőmű egyik legnépszerűbb sportágává 
vált, a teniszpályák számát megduplázták, a kiszolgáló 
létesítményeket fejlesztették.  

Zsolt ezen munkásévei az iparági sportmoz-
galom számára is fontos eredménnyel jártak: az 
akkori tenisz szakosztály vezetővel, Garay Tóth János-
sal együtt szervezték meg Gyöngyösön az első Vil-
lamosenergia-ipari Tenisztalálkozót, egy ragyogó 
hagyományt teremtve a teniszsportot kedvelő iparági 
dolgozók és családtagjaik részére! 

Sajnos 1994-ben a pályák magánkézbe kerültek, 
Zsolt munkáját ezután a Markazi Tóparti Pihenőbázis 
gondnokaként folytatta, ahol a mai napig dolgozik.

Sporttevékenységében – a sikeres edzői, sportszer-
vezői évek után – a versenyzés egyre nagyobb szerepet 
játszott, hosszú ideig a vidék legjobb játékosai között 

jegyezték. 2003-ban indult először a Szenior Magyar 
Bajnokságon, s az azóta eltelt években összesen 
félszáz egyéni és páros magyar bajnoki címet 
szerzett, s e mellett még sok hazai és nemzetközi 
versenyt nyert meg. Párosban szenior világbajnoki 
címet is nyert, egyéniben pedig az ITF világranglista 
9. helyére sikerült feltornásznia magát. Ezek után 
nem meglepő, hogy az általa (is) nagy becsben tartott 
iparági találkozókon begyűjtött aranyérmeinek 
számát nehéz összeszámolni…

A sportszeretet a csa-
ládtagjaira, többek között 
a párjára, Juditra és iker 
lányaira, Emesére és Gyön-
gyire is sikerült átplántál-
nia. A teniszben a lányai 
is komoly sikereket értek 
el mind a szenior +35, mind 
pedig az iparági versenye-
ken.

Zsolt pályafutásának 
eredményeit sok kitünte-
téssel ismerték el, amik 
sorát most a miénk is gya-
rapítja: gratulálunk Zsolti!
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NÉMETH ZOLTÁN asztalitenisz
Zoli hosszú évek óta megha-
tározó résztvevője az Asztali-
tenisz Iparági Találkozóknak 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
csapatának oszlopos tagja-
ként.

13 évesen kezdett ismer-
kedni az asztalitenisszel. 
Nagy lelkesedésének, szor-
galmának és tehetségének 
köszönhetően már fiatal 
korában tagja lett a Pécsi 
Ércbányász NB-I-es férfi 
csapatának.

1978-ban az akkor már országosan ismert Tolnai 
Vörös Lobogó asztalitenisz csapatához került.
Több éven át végzett a megyei felnőtt Tizek Bajnoksága 
1. helyén, de a versenyszerű sportolás mellett egyre 
gyakrabban kapott szerepet az utánpótlás-nevelésben 
is. E területen is elért sikerei elismeréseként az NB-I-es 
női csapat edzője lett, mely tevékenységéért 2001-
ben Tolna Város Sportjáért Emlékérem kitüntető díjat 
vehetett át.

A 2000-es évektől a pingpongozás inkább a baráti 
„összecsapások”, a jó hangulatú összejövetelek felé 

terelte. Immáron a Paksi Atomerőmű munkaválla-
lójaként a társaság csapatát erősítve az asztalitenisz 
iparági találkozók rendszeres résztvevőjévé vált,
s 2018-as nyugdíjazását követően is szállította a kiváló 
eredményeket csapata számára.   

Hosszasan lehetne sorolni Zoli érdemeit, de ezúttal 
szóljon az elismerés mostani kitüntetésének, melyet az 
asztalitenisz találkozón vehetett át Mórahalmon, 2021. 
november 6-án. Zoli az Örökös bajnoki címet az elmúlt 
10 év iparági találkozóin szerzett 5 férfi  egyéni; 7 
férfi  páros; 3 vegyes páros; 7 senior, azaz a különböző 
versenyszámokban elért összesen 22 első helyezé-
sével érdemelte ki! 

Szívből gratulálunk Zolinak és még nagyon sok 
hasonló eredményekkel záruló versenyt kívánunk Neki!

TAGJAINK HŰSÉGÉT,
MEGTAKARÍTÁSI KEDVÉT
KÜLÖNBÖZŐ
NYEREMÉNYJÁTÉKOKKAL
ÖSZTÖNÖZZÜK
2023-BAN IS!

DVÉT

AL

LÁTOGASSON EL A
NYUGDIJNEKEM.HU/AKCIO

OLDALRA!

LEGYEN SZERENCSÉJE
A PANNÓNIÁVAL!
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Bemutatjuk az iparági sportegyesületeket:
ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET
A húszezres lélekszámú Pakson az elmúlt 
több, mint 40 évben az Atomerőmű Spor-
tegyesület a magyar sport meghatározó 
szereplőjévé vált. Kezdetben csupán az 
ország minden részéről Paksra települő, újon-
nan épülő atomerőmű dolgozóinak és család-
tagjainak aktív szabadidő eltöltésének céljá-
ból jött létre. Az eredeti célt nem feledve, de a 
kezdeti elképzeléseket messze túlszárnyalva, 
rövidesen saját nevelésű sportolóiból sokan a 
magyar válogatott meghatározó tagjaivá vál-
tak. A minőségi sport rohamosan fejlődött, 
miközben sportegyesületünk egyre nagyobb 
tömegeket is vonzott.

A Paksi Atomerőmű csapata – a társaság 
gazdasági jelentőségének megfelelően – az 
iparági sportmozgalomnak is meghatározó 
részese. 2022 év végéig 10 sportágban 48 
alkalommal rendeztünk iparági sportta-
lálkozót, és igyekszünk az összes sportág 
találkozójára csapatot kiállítani, pl. 2022-ben 
12 sportági találkozóra 166 sportoló érkezett 
Paksról. S hogy nem csak szeretik a sportot 
Pakson, hanem sokan egész magas színvona-
lon űzik bizonyítja az is, hogy a „Nem csak a 
részvétel a fontos” vándorkupát két alka-
lommal is sikerült elnyernünk, mindjárt az 
első évben 2009-ben, s aztán 2018-ban.

Az iparági kollégák, sportbarátok elisme-
résének értékeljük, hogy 9 sportág  sport-
ági bizottságába választottak be paksi 
kollégát, és a VITSPORT Alapítvány kurató-
riumában és felügyelőbizottságában is van 
képviselőnk.

Visszatérve a minőségi sportra, az elmúlt 
nyolc olimpia során a Magyar Csapatban 
minden alkalommal volt az Atomerőmű Spor-
tegyesületnek képviselője, s versenyzőink 
több dobogós és számos pontszerző helye-
zést értek el:
•  A cselgáncs sportág máig egyetlen olim-

piai bajnoka, egyesületünk mai elnöke a 
paksi születésű Kovács Antal, aki 1992-
ben a klub megalakulása után csupán 13 
évvel, Barcelonában aranyérmet szer-
zett.

•  2004-ben, Athénban a kenus Kozmann 
György Kolonics Györggyel párosban bron-
zérmet szerzett, majd – Kolonics György 
tragikus hirtelenségű halála után két hét-
tel – 2008-ban Pekingben arannyal felérő 
bronzérmet nyert Kiss Tamással.

•  Berkes Ferenc sakkozónk hat sakkolimpián 
játszott a magyar csapatban.

•  Ács Péter a 2002-ben 
Bledben rendezett sak-
kolimpián ezüstérmes 
csapat tagja, a 2008-as 
sakkolimpián egyéni 
bronzérmet szerzett.

•  Bor Barna és Csoknyai 
László cselgáncsozók a 
2012-es Londoni Olim-
piai Játékokon 7., illetve 
9. helyezést értek el.
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•  2016-ban Rio de Janeiro-ban, a XXXI. 
Nyári Olimpiai Játékokon négy sportolónk 
képviselte hazánkat: Bor Barna, Csoknyai 
László, Cirjenics Miklós judo-, és Somorácz 
Tamás kajak sportágban.

•  A 2021-ben rendezett tokiói Nyári Olimpiai 
Játékokon Pupp Réka és Cirjenics Miklós 
indultak, ahol Réka olimpiai pontszerző-
ként V. helyezést ért el.

Az olimpiai sikerek mellett megemlítendő, 
hogy a kajak-kenu és judo sportágakban 
összesen 14 világbajnoki címet szereztek 
sportolóink, s hogy a 2000-es évek elején a 
kosárlabda válogatott gerincét a mindenkori 
paksi csapat alkotta, akik nyolc nagy trófeát- 
négy bajnoki aranyérmet és négy kupagyő-
zelmet- szereztek. 

Az Atomerőmű Sportegyesületben hat 
szakosztály (judo, kajak-kenu, kosárlabda, 
utánpótlás labdarúgás, sakk, szabadidősport) 
működik. A Szabadidősport Szakosztályon 
belül 9 szakcsoportban (asszonytorna, asz-
talitenisz, kyokushin karate, öregfiú kosár-
labda, öregfiú labdarúgás, rádióamatőr, teke, 
természetjárás, vitorlás) találnak szabadidős 
elfoglaltságot a sportolni vágyók. 

A judo, kajak-kenu, kosárlabda, utánpótlás 
labdarúgás, sakk szakosztályokban, valamint 

a vitorlás szakcsoportban a folyamatos után-
pótlás nevelés mellett versenyeztetés is 
folyik. Ezen sportágakban 2022-ben 571 ver-
senyengedéllyel rendelkeznek sportolóink, 
az egyesület teljes taglétszáma 1367 fő. 
Az egyesületben közel 800 tag heti rendsze-
rességgel szervezett formában sportol: fel-
nőttként tömeg- vagy élsport jelleggel, vagy 
gyermekként valamely szakosztály előké-
szítő csoportjában. Az egyesületben közel 45 
edző irányítása mellett történik a felkészítés.

Az egyesület rendezi az Atomfutás nevű 
utcai futóversenyt és vele párhuzamban 
a brutálAtom akadályfutó versenyt, ami 
mellett a családoknak is egész napos szaba-
didős programokat kínálunk. A verseny célja, 
hogy olyan sportolási lehetőséget biztosít-
sunk amatőr és profi versenyzőknek, ame-
lyen mindenki megtalálja a felkészültségéhez 
megfelelő távot: az évről évre 1000 körüli 
futólétszámával a régió legnagyobb futóver-
senyeinek sorában van az Atomfutás.

Kék-fehér klubunk, az Atomerőmű Spor-
tegyesület eredményeivel, rendezvényeivel a 
város, a régió, az iparág, sőt az ország sporté-
letének fontos, jeles szereplőjévé vált, s ezt 
a rangot szeretnénk megőrizni a jövőben is.

Atomerőmű Sportegyesület



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.
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 Ügyfélszolgálati KftE.ON Ügyfélszolgálati Kft
EKS-Service Kft.EKS-Service Kft.
ELMŰ Hálózati Kft.ELMŰ Hálózati Kft.
EVDSZEVDSZ
MAVIR Zrt.MAVIR Zrt.
MET Power Hungary Kft.MET Power Hungary Kft.
MVM Balance Zrt. MVM Balance Zrt. 

MVM CEEnergy Zrt.MVM CEEnergy Zrt.
MVM Démász Áramhálózati Kft.MVM Démász Áramhálózati Kft.
MVM EÉ Ügyfélszolgálati Kft.MVM EÉ Ügyfélszolgálati Kft.
MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.
MVM Energetika Zrt.MVM Energetika Zrt.
MVM ERBE Zrt.MVM ERBE Zrt.
MVM Informatika Zrt.MVM Informatika Zrt.
MVM Mátra Energia Zrt.MVM Mátra Energia Zrt.
MVM NET Zrt.MVM NET Zrt.
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
MVM Nukleáris Karbantartó Zrt.MVM Nukleáris Karbantartó 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 Vízerőmű Kft.MVM Vízerőmű Kft.
MVM Xpert Zrt.MVM Xpert Zrt.
NIDAVEL FIVE Kft.NIDAVEL FIVE Kft.
OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.
Paks II. Zrt.Paks II. Zrt.
Tatabánya Erőmű Kft.Tatabánya Erőmű Kft.
Vértesi Erőmű Zrt.Vértesi Erőmű Zrt.


