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1.

A szabályzat célja

A szabályzatot az iparági rendezvényeken történő részvételre, annak támogatására vonatkozóan szükséges
alkalmazni.
Iparági rendezvények alatt a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány (VITSPORT) által rendezett találkozókat
értjük, az adott évi rendezvénynaptárnak megfelelően, melyek a VITSPORT honlapján a Tárgyévi Sporttalálkozók
menüpont alatt megtalálhatóak (http://vitsport.hu/index.php?a1=targyevi.html).
A szabályzat alkalmazásának célja, hogy az erre a célra rendelkezésre álló összeget szabályozott kereteken belül
és hatékonyan tudjuk felhasználni, figyelembe véve az eredeti célokat:
„… a sport, a sportolás, az egészséges életmód népszerűsítése és támogatása, különös tekintettel a villamosenergiaiparban foglalkoztatott munkavállalók szabadidősport jellegű sporttevékenységére, a villamosenergia-ipar
hagyományos sporttalálkozóira, a sportágak népszerűsítése, az emberi kapcsolatok erősítése és a sportbarátság
ápolása.”
Iparági támogatás továbbra is kizárólag a részvételi díj összegére, annak tartalmára vonatkozik, nem terjed ki az
utazási és egyéb költségekre (sportfelszerelés bérleti díj, stb.). Részvételi díj alatt az alábbiakat értjük: nevezési díj
+ szállás díj + ellátási díj.
Sportegyesületi tagok közül az E.ON cégcsoport minden munkavállalójának átláthatóan elérhetővé tenni a
sportversenyekre való jelentkezés rendjét és a részvétel feltételeit.
A szabályzat 2020. január elsejei hatállyal lép életbe és visszavonásig érvényes.

2.

Szabályzat alkalmazása, folyamat leírása
2.1. Csapat alakítás

a.

Az egyesület jelen szabályzat alapján különböző sportágakban, „E.ON Észak” vagy „E.ON Budapest”
elnevezéssel induló csapatot szervez. Ezekbe a csapatokba alapvetően területi elv alapján az E.ON
Északdunántúli Áramhálózati Zrt. szolgáltatási területére bejegyzett elektromos sportegyesületek tagjai
kerülhetnek be. A csapat összeállítása során a sportág specifikus ismeretek, készségek minél magasabb szintű
megléte jelent előnyt, hiszen az iparági hagyományok megőrzésén és az emberi kapcsolatok ápolásán túl
egyesületünk és az E.ON cégcsoport méltó és eredményes képviselete is célunk.

b.

A következő évi sportverseny naptár elkészülte után a régiós sportkoordinátor feladata a területileg illetékes
sportolók felé történő kommunikáció (email, connect). A régiós sportkoordinátor adatait az 1. számú
melléklet tartalmazza.

c.

A csapat nevezését a regionális sportkoordinátor küldi el a rendező társaság számára.
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2.2. Jelentkezés, részvételre jogosultság
a.

A munkavállalóknak a „Sportolj.ON” connect oldalon létrehozott „Sportág regisztráció” űrlapon kell
jelentkezniük. Több sportágra is van lehetőség egyidejűleg regisztrálni, de a részvételi díj támogatás
alapértelmezetten egy sportágra vonatkozik. A költségkeret lehetőségei és a csapat összeállítási érdekek
alapján további részvétel – Elnökségi jóváhagyással - támogatható. A saját regisztrációval egyidőben a
munkavállaló jelezheti a vele együtt versenyző családtagját is. A nyugdíjas tagokat a sportági felelősök tartják
nyilvántartásban.

b.

A konkrét sportági jelentkezők számára a versenykiírás eljuttatása az adott sportág sportági felelősének a
feladata. (A sportági felelős további feladatait „A sportági felelős teendői” fejezet tartalmazza)

c.

A jelentkező a nevezéshez szükséges személyes adatait önként adja meg a sportági felelős számára.

d.

Részvételre az jogosult, aki az önrészt a kiírásban megadott végleges jelentkezési határidő előtti 5
munkanapig befizeti a sportkör számlájára. (A részvételi díj támogatásának szabályait a „Részvételi díj
támogatás” fejezet tartalmazza.)

e.

A sportkoordinátor/a sportági felelős a csapat tagjai közül csapatvezetőt kér fel.

f.

Nem támogatott azon sportköri tag részvétele, aki jelen szabályzatban foglaltakat nem tartja/tartotta be.

2.3. Részvétel a rendezvényen

Az iparági rendezvényen a résztvevőktől a fairplay elve szerinti versenyzés, a sportegyesület és az E.ON
cégcsoport képviseletének megfelelő viselkedés elvárt. A rendelkezésre bocsátott egységes csapat öltözék viselése
az adott rendezvény hivatalos eseményein kötelező.
A rendezvényen a csapattagok kötelesek a csapatvezetői utasításoknak megfelelően eljárni.
Csapatvezető feladatai a rendezvényen:
• csapat képviselete, információk átadása a csapattagok részére
• részvétel a rendezvény keretein belül megtartandó Csapatvezetői megbeszélésen, illetve sportági
értekezleten, az elhangzottakról beszámoló készítése és leadása a Sportkoordinátor részére
A sportköri tag a rendezvényen okozott esetleges anyagi károkozás esetén vállalja a felelősséget.

2.4. Kötelezettségek a rendezvény után

A csapatvezetőnek a rendezvényen résztvevők véleményét tükröző, adott találkozóra vonatkozó Elégedettségi
kérdőívet kell elküldenie a VITSPORT Alapítvány számára.
A résztvevőktől elvárás, hogy a Sportolj.ON connect oldalon az adott eseményről beszámolót, blog bejegyzést
tegyenek közzé.
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3.

A sportági felelős teendői

a.

A sportág tárgyévi versenyén való személyes részvétel esetén ajánlott a csapatkapitányi szerepkör
felvállalása is.

b.

Nevezési dokumentáció (ha van előzetes, és a végleges is) teljeskörű kitöltése, régiós sportkoordinátor
számára való megküldése

c.

Tervezett részvételi létszám keretet meghaladó jelentkezés esetén válogatási sorrendre javaslattétel.
Lehetőség szerint válogató edzés, verseny szervezése, hogy „pályán dőlhessen el” a nevezendők köre

d.

Versennyel kapcsolatos információk megosztása a résztvevő csapattagokkal

e.

Gépjármű igénylés, utazás szervezés optimalizálása, előkészítés regionális sportkoordinátor számára

f.

Sportköri tagság meglétének, részvételi díj önrész befizetésének ellenőrzése.

g.

A régió önkéntes sportági felelőseit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.

Részvételi díj támogatás

A részvételi díj támogatás alapvető szempontjai:
a.

A rendezvényen való részvétel feltétele, hogy a jelentkező érvényes, E.ON cégcsoport által támogatott éves
sportköri tagsággal rendelkezzen.

b.

A sportköri tag saját részvételi díj 75%-ának a kifizetése a rendező társaság számára a sportkör
költségvetéséből történik, a fennmaradó 25%-ot (önrész) a tagnak kell finanszíroznia.

c.

Kísérők és családtagok teljes részvételi díját a hozzátartozó sportköri tagnak kell finanszíroznia.

d.

A további támogatási kategóriákat a 3. számú melléklet tartalmazza részletesen, melyben foglaltakat a
sportkör, illetve a sportkoordinátorok évente jogosultak felülvizsgálni. A támogatási kategóriák szempontjai:
•
•
•
•

adott sportági eredményesség
elsődleges sportágon kívüli tárgyévi iparági rendezvényeken való részvétel elbírálása
cél az új résztvevők bevonása, a létszám növelés
egyedi elbírálás (pl. VITSPORT tisztségviselő, önkéntes feladatvállalás iparági rendezvényen)
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Mellékletek

1. számú melléklet
Régiós sportkoordinátor (E.ON Észak)
Albert Zoltán – EED
E-mail cím: zoltan.albert@eon-hungaria.com
Telefonszám: +36 30 989 44 76

2. számú melléklet
Önkéntes sportági felelősök

Sportág
Sí
Fallabda
Sakk
Kispályás foci
Asztalitenisz
VOTT
Tenisz
Horgászat
Vitorlázás
Kajak-kenu
Sárkányhajó
Teke
Futás

Észak
Somogyi Teréz – EÜS
Szilágyi Adél – EED
Zöldi Zoltán – EED
Bányai Balázs – EGS
Szalay-Skultéty Judit – EED
Komondi Elvira – EDT
Szilágyi Adél – EED
Deli Gábor – EED
Horváth Attila – EED
nem vettünk részt
Szabó István – EDT
Szaradics Tamás – EGS
Szilágyi Ákos – EED

Budapest
Tihanyi Gábor – EKER
Csáki Hilda – EDTHU
Csáki Hilda – EDTHU
Deme Roland – EET
Csáki Hilda – EDTHU
Csáki Hilda – EDTHU
Tihanyi Gábor – EKER
Csáki Hilda – EDTHU
Csáki Hilda – EDTHU
Csáki Hilda – EDTHU
Csáki Hilda – EDTHU
Csáki Hilda – EDTHU
Deme Roland – EET

3. számú melléklet
A részvételi díj támogatás, további kategóriák részletezése
a.
b.
c.

d.

100 % mértékben támogatjuk azt a sportköri tagot vagy csapatot, aki/amely az adott sportág
iparági versenyén bajnoki címet szerzett a tárgyévet megelőző évben
100 %: „Sportág örökös bajnoka” és az „Iparági sportért” címek valamelyikével kitüntetett
versenyzőt határozatlan ideig megilleti a teljes mértékű támogatás
100 %: új résztvevő támogatásként - a megelőlegezett bizalom elvén - teljes támogatás jár azon
sportköri tag részére, aki első alkalommal vesz részt iparági sporttalálkozón (sportágtól
függetlenül, csakis egyszeri alkalmat jelent, nem sportáganként külön-külön értendő!)
100 % támogatás a kispályás labdarúgás területi selejtezőjére
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e.

egyéni elbírálás esetén 100%-os támogatás adható:
• az iparági események rendezésében való aktív részvétel után, az adott sportág
eseményén 3 éven belüli részvétel esetén egyszeri alkalommal támogatott részvétel (a
támogatás a főrendező vagy a sportkoordinátor javaslata alapján, az elvégzett munka
alapján ítéli meg a sportkör elnöksége)
• VITSPORT tisztségviselő: sport bizottsági elnök, sportági bizottsági tag, sportági
bizottsági elnök, sportkoordinátor, kuratóriumi tag adott iparági rendezvényen történő
részvételének támogatása
• önhibáján kívüli, 3 évnél hosszabb távollét esetén (pl.: szülési szabadság) egyéni
elbírálás alá esik az érintett munkavállaló (előző 3 évi eredmények helyett akár a 4-56 évvel korábbi eredmények figyelembevétele)
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