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„A tehetség nyeri a meccset, de a csapatmunka és az értelem nyeri a bajnokságot.”  
(Michael Jeffrey Jordan, amerikai kosárlabdázó) 

 

 

V E R S E N Y F E L H Í V Á S   
 

A szakmai versenyt a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (a továbbiakban: 

MaTáSzSz) a versenyhelyszínt biztosító EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.-vel közösen 

szervezi. 

 

1. Részvételi feltételek: 

A versenyen a MaTáSzSz nevezést leadó, távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező 

a) rendes tagjának csapata,  

b) rendes tagjainak megyei alapon szerveződő csapata, ide nem értve a 

megyeszékhelyen szolgáltató rendes tagot, 

c) rendes tagjának saját cégcsoporton belüli MaTáSzSz tag társaságokkal létrehozott 

csapata indulhat. 

Egy társaság csak egy csapat tagjaként nevezhet és nevezhető. 

 

Amennyiben az b), vagy a c) pont szerinti feltételek egyikének megfelelően hoznak létre 

csapatot, úgy az erről szóló Együttműködési Megállapodást a nevezési lappal együtt kell 

benyújtani. 

 

A verseny gyakorlati és elméleti feladatokból tevődik össze: 

• A gyakorlati feladatok a 2018. évben is várhatóan hőközponti szerelési/javítási 

munkákra irányulnak. Alapvetően alkalmazandó technológiák: acélcsöves 

szerelés, szerelvényezés, lánghegesztés, PP-R csőszerelés tokos hegesztéssel. A 

gyakorlati feladatok dokumentációs és mérési feladatokkal egészülhetnek ki. A 

verseny gyakorlati része egy helyszínen zajlik, de a csapatok egymástól 

elkülönítetten versenyeznek. 

• Az elméleti feladatok a szakmai előírások, vonatkozó jogszabályok, 

munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi előírások témaköréből 

származnak. 
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A résztvevő csapatok 3 főből állnak. Minden csapat további 1 fő póttagot nevezhet. A 

versenyzők legmagasabb iskolai végzettsége középfokú (technikus), legmagasabb 

beosztása művezető, csoportvezető vagy más közvetlen munkairányító lehet. 

 

A gyakorlati verseny során (céges) munkaruha használata kötelező, amelyet a szükséges 

védőfelszerelésekkel együtt a versenyzők hoznak magukkal. A szerelési feladathoz 

szükséges kézi szerszámokat a csapatok biztosítják az előre megadott szerszámszükséglet 

szerint. A csapatok tagjaikat és felszerelésüket saját gépjárműveik felhasználásával 

szállítják a Konferencia helyszínéről a verseny területére illetőleg vissza. 

 

A gyakorlati verseny helyszínén pályabírók felügyelik a munkát, és a résztvevőktől független, 

több személyből álló zsűri dönt a helyezésekről. 

 

A szervezés későbbi szakaszában „Versenyszabályzat” kerül kiadásra, amely a részvételi, a 

lebonyolítási és az értékelési szabályokat részletesen rögzíti, és amelyet minden résztvevő - 
az előző évhez hasonlóan - időben kézhez vehet. 

 

2. Tervezett program 

 

2018.11.06. 

10.00 – 10.30 óra: A konferencia és az II. Távhősök Viadala ünnepélyes megnyitója 

10.30 – 11.30  óra: Elméleti verseny (a konferencia helyszínén) 

12.00 – 12.30  óra: Ebéd 

13.00 – 13.30 óra: Utazás a gyakorlati verseny helyszínére  

13.45 – 17.30  óra: Gyakorlati verseny (az Agria Vállalkozói Park területén) 

17.45 – 18.15  óra: Utazás a szállodába  

19.30 órától:  Ünnepélyes eredményhirdetés és gálavacsora 

 

3. Költségek 

A résztvevő csapatok nevezési díjat, a versenyzők részvételi- és szállásdíjat fizetnek. A 

nevezési díjakat a versenyszervezési/bonyolítási költségekre fordítjuk, míg a részvételi- és  

szállásdíjak az ellátás költségeit fedezik; ezért a költségeket külön adtuk meg, de a résztvevő 

csapatoknak a nevezési díjjal, a részvételi és szállás díjával együtt csomagárat számlázunk! 
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3.1. Nevezési és részvételi díjak 

  nettó Ft 

NEVEZÉSI DÍJ a versenyen résztvevő csapatoknak 255.000 Ft 

RÉSZVÉTELI DÍJ versenyző csapattagoknak 49.900 Ft 

 

3.2. Szállásdíj 

Egyágyas elhelyezés: 19.900 Ft + Áfa/fő/éj  

Kétágyas szobában történő elhelyezés megosztva másik résztvevővel:  

22.900 Ft + Áfa/szoba/éj 

 

4. A verseny díjazása 

Az első három csapat kerül díjazásra, az alábbiak szerint: 

• Az I. helyezett csapathoz kerül a TávHősök Viadala Vándorkupa, amely a következő 

évi verseny időpontjáig marad náluk. 

• A csapattagok (4 fő) nyereménye: 

o I. helyezett csapat: 100 000 Ft / fő (nettó) pénzjutalom 

o II. helyezett csapat: 60 000 Ft / fő (nettó) pénzjutalom  

o III. helyezett csapat: 30 000 Ft / fő (nettó) pénzjutalom 

• Valamennyi csapat elismerő oklevelet kap. 

A díjazás kiegészülhet a szponzorok felajánlásaival, szponzori díjakkal. 

 

5. Nevezési feltételek 

• A nevező cég(ek) 3 fős csapatának és további 1 fő póttagjának nevezése a csatolt 

nevezési lapon, illetve az aláírt nevezési lap elküldése 2018. szeptember 10-éig a 

gallo.kata@tavho.org e-mail címre. 

• Amennyiben a részvételi feltételek b), vagy a c) pontja szerinti feltételek egyikének 

megfelelően hoznak létre csapatot, úgy az erről szóló Együttműködési Megállapodás 

benyújtása a nevezési lappal együtt. 

 

• A 3. pontban szereplő nevezési díj és részvételi díj, valamint 4. pont szerinti szállásdíj 

összegének átutalása legkésőbb 2018. szeptember 13-áig, díjbekérő alapján a 

MaTáSzSz OTP BANK NYRT-nél vezetett 11711034-20825348-00000000 számú 

bankszámlájára. 

 



 
 

 
 

 
1116 Budapest, Barázda u. 42.    |    Tel.: +36 20 241 4455    |    E-mail: info@tavho.org    |    www.tavho.org 

 

• Annak tudomásulvétele, hogy a csapat tagjainak legmagasabb iskolai végzettsége 

középfokú (technikus), legmagasabb beosztása művezető, csoportvezető vagy más  

közvetlen munkairányító lehet. Ennek megszegése, továbbá a versenyfeladatok 

megoldásához külső segítség igénybevétele a csapat kizárását jelenti. 

 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 2. 

 

 

MaTáSzSz Iroda 


