
 
 
 

 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A TÁVHŐSÖK VIADALA, TÁVFŰTÉSSZERELŐ VERSENY KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRA 
 
 

I. A Pályázati Felhívás célja 
Kiválasztani a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének azt a tagvállalatát, aki 
Házigazdaként – partnerünk lesz 2019. évi TávHősök Viadala, a III. Távfűtésszerelő Verseny 
megrendezésében. 
 

II. A gyakorlati versennyel kapcsolatos kritériumok 
A gyakorlati verseny helyszínének legfontosabb kritériuma, hogy alkalmas legyen 10-12 csapat 
(csapatonként 3+1 fő) befogadására, és a novemberi időjárási körülményekre figyelemmel 
biztosítson megfelelő védelmet a résztvevők számára (szél és eső védett, fedett és zárt 
helyszín). 
 
Szintén fontos a gyakorlati verseny helyszíne tekintetében, hogy annak alkalmasnak kell lennie 
a versengő csapatok és az érdeklődők olyan elválasztására, hogy egyszerre legyen 
biztosítható a zavartalan munkavégzés és az élvezhető nézelődés. 
 
A gyakorlati verseny közműigénye villamosenergia-csatlakozási pont, illetve a feladat 
függvényében ivóvíz/csatorna csatlakozási pont. 
 
A szerszámok nagyobb részét a csapatok a versenyfelhívás szerint hozzák magukkal, a 
helyszínen biztosítandó egyéb, a munkavégzéshez szükséges eszközök körét (pl.: satupad) a 
tervezett feladat megválasztásával érdemben lehet alakítani és akár a tagvállalatok 
együttműködésével is biztosítani.  
 
Az anyagszükségletet az eszközszponzorok vagy a MaTáSzSz biztosítják és szállítják a 
helyszínre. 
 
A gyakorlati feladatok meghatározása során – az eszközszükséglethez hasonlóan - 
számításba vehetők a munkavégzés várható körülményei, helyszíne is, az adottságokkal 
nagyobb összhangban lévő feladatokat és alacsonyabb hőmérsékleten is végezhető 
technológiákat célszerű preferálni. 
 

III. Mit jelent a rendezésben a MaTáSzSz - partnerség, mivel jár, ha egy Tagvállalat a 
Verseny Házigazdája? 

A Távfűtésszerelő versenyt a MaTáSzSz Iroda és a versenynek helyet adó tagvállalat – mint 
Házigazda – közösen szervezik. A MaTáSzSz Iroda a szerelőverseny főszervezője. (A 
Konferencia szervezés kizárólag a MaTáSzSz Iroda feladata.) 
 
A közös verseny-szervezés részleteit a mellékelt Eseménykeret tartalmazza. 
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IV. A pályázat tartalmi követelményei 

1. A Pályázó tagvállalat neve, címe, a tagvállalat vezetőjének neve, beosztása.  
2. 2019. évi TávHősök Viadala II. Távfűtésszerelő Verseny megrendezésére, illetőleg a 

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével annak közös lebonyolításra 
vonatkozó szándéknyilatkozat aláírása. 

3. Javaslat a Szerelőverseny helyszínére (város és a létesítmények megnevezése 
befogadó létszámmal), részletezve a helyszín adottságait, megközelíthetőségét. 
Ennek hiánya kizárók ok. 

4. Javaslat a Konferencia helyszínére (az adott település - vagy annak logisztikailag még 
kezelhető környezetében lévő szálláshely), részletezve a helyszín adottságait, 
megközelíthetőségét és befogadó létszámát. 
(A konferencia helyszínnek legalább 250 fő befogadására és mintegy 220 fő 
elszállásolására alkalmasnak kell lennie. Az elszállásolás történhet egy vagy akár több, 
de logisztikai szempontból könnyen megközelíthető, egymáshoz közel eső 
helyszíneken. Ugyanakkor kell, hogy legyen legalább egy akkora szálloda, amely 
konferencia és gálavacsora szempontjából alkalmas 250 fő befogadására.) 
Ennek hiánya kizáró ok. 

5. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó 
o biztosítja a feladatszerkesztő bizottság tagjait; 
o biztosítja a szükséges számú pályabírókat (nevező csapatok száma plusz két 

fő); 
o biztosítja a segítőszerelőket. 

6. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó, a gyakorlati versenyfeladattal egyidőben, vállalja egy 
bemutató szerelés elvégzését. 

7. A rendezvény színvonalát, sikeres lebonyolítását elősegítő további hozzájárulási 
javaslatok. 
 

V. A pályázat benyújtása, elbírálása, eredményének kihirdetés 
• A pályázatokat elektronikus úton kell a MaTáSzSz Irodára beküldeni, a cégjegyzésre 

jogosult aláírásával ellátott PDF formátumú nyilatkozatok, dokumentumok 
csatolásával (info@tavho.org ). 

• A pályázat benyújtási határideje: 2019. február 28. (csütörtök) 23.59 
• A pályáztatás eredményét – az elnökségi döntést követően, a nyertes Pályázó 

megnevezésével – a MaTáSzSz Iroda közzéteszi a tagvállalatai felé.  
• Sikeres pályázat esetén az eredményhirdetés után a MaTáSzSz a rendezvény 

előkészítésére és lebonyolítására Együttműködési Megállapodást köt a tagvállalattal, 
mint Házigazdával. 

• A beérkező pályázatokat a MaTáSzSz Iroda a fenti pályázati tartalmi követelmények és 
elemek figyelembevételével értékeli és elbírálja. A MaTáSzSz nem köteles a Pályázó 
által javasolt elemek megvalósítására, még nyertes pályázat esetében sem.  
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VI. Értékelési szempontok 
• A verseny- és konferenciahelyszín rendelkezésre állása; 
• A gyakorlati verseny helyszíne, továbbá az ott biztosítható infrastruktúra; 
• A Házigazda által biztosított közreműködők száma, szakterülete az alábbiak szerint 

o feladatszerkesztő bizottság; 
o pályabírók; 
o segítőszerelők. 

• A Házigazda vállalásai a szervezésben, a lebonyolításban, különös tekintettel a 
bemutató szerelésre. 

 
 
Budapest, 2019. február 19. 
 
 
MaTáSzSz Iroda 
főszervező 


