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A Villamosenergia-ipari Sportbizottság a 2012. évi találkozók értékelését az alábbi informá-

ciókra alapozva alakította ki: 

 Sportági Bizottságok értékelései 

 Elégedettségi felmérések összesítői 

 Részvételi adatok  (Az Adatlapok tartalmának feldolgozása alapján) 

 

Sportági Bizottságok értékelései 

Az Általános Versenyszabályzat szerint a Sportági Bizottságok egyik feladata az éves találko-

zók értékelése. Sajnos, ezt a feladatát a Sportági Bizottságok egy jelentős része nem veszi 

elég komolyan, pedig rajtuk kívül nincs más olyan grémium, aki a megfelelő információk és a 

sportszakmai ismeretek birtokában lenne.  

Különböző színvonalú értékelést kaptunk a labdarúgó, a természetbarát, a sakk, a teke és a 

tenisz bizottságtól, a többiektől nem érkezett értékelés. 

 

Elégedettségi felmérések 

Az elégedettségi felmérés során a találkozókon résztvevő csapatok vezetői mondhatnak véle-

ményt, fogalmazhatnak meg javaslatot a találkozókra vonatkozóan. Sajnos ez is nagyon hiá-

nyosan valósult meg: a sakk és a futball találkozóról egyáltalán nem érkezett vélemény, a te-

nisz és a vitorlás találkozótól pedig elenyészően kevés. De említsük meg a kimagaslóan jó 

példaként szolgáló természetbarát és teke sportágakat, köszönhetően e találkozók rendezőinek 

erre is kiterjedő figyelmére.  Az Elégedettségi felmérés ÖSSZESÍTŐ elemzéséből megállapít-

ható, hogy a beérkezett 65 kérdőíven közölt összesen 721 értékelés 55 %-a nagyon jó, 32 %-a 

jó, 10 %-a megfelelő volt és mindössze 3 %-a kapta a „javítandó” minősítést. 

 

Részvételi adatok 

A csatolt táblázatok szerint 2012-ben összesen 2291 fő vett részt a hagyományos 10 sportág 

találkozóin, amely több éven át tartó emelkedés után kisebb (5 %-os) visszaesést mutat az 

előző évi részvételi számhoz képest. A sportágankénti adatokból megállapítható, hogy 2 

sportágban történt jelentősebb csökkenés a résztvevők számában. Egyrészt a sí találkozónál, 

másrészt a vitorlás találkozónál. Sajnos egyik sportág vezetőjétől sem érkezett értékelést, ami 

hiányában a Sportbizottság a sí esetében a 4 naposról 3 naposra rövidült találkozó részvételi 

díjának – részben az euró árfolyam, részben a rendező cég korábban kiemelkedően magas 

támogatásának csökkenése miatt bekövetkezett - emelkedését, utóbbi esetben a találkozó 

megszervezésével, a helyszín szerényebb adottságaival magyarázható. 

 

De emeljük ki a 10 %-os részvételi többletet felmutató teke és kajak-kenu sportágakat. A 

Sportbizottság értékelése szerint ebben az eredményben komoly szerepe van a rendezők szín-

vonalas, megfelelő időben (jó előre!) történt előkészítő munkájának, és a helyszínek mindenki 

által ismert kedvező adottságainak.  

 

A hagyományos sportágak résztvevői létszáma csökkenésében összességében nyilvánvalóan 

szerepet játszottak a nehezedő gazdasági körülmények, továbbá az új kísérleti sportágak meg-

jelenése is, amelyek iránt az érdeklődés a tavalyihoz képest növekvő volt, így egyes társasá-

goknál több forrást „vont el” a hagyományos sportágaktól, mint az elmúlt évben. 



Általánosságban megállapítható, hogy a részvételi adatok az egyik legfontosabb kifejezői egy 

sporttalálkozó sikerességének, a rendezés színvonalának. Ez még akkor is így van, ha időn-

ként más objektív okok hatása még erősebben jelentkezik (pl. az idei sí találkozónál). Felkér-

jük a Sportági Bizottságokat és az egyes találkozók rendezőit, hogy a jövőben nagyobb fi-

gyelmet szenteljenek a részvételi adatok elemzésének, a résztvevők száma növekedésének.  

 

 

Az előzőek összegezéseként – és határozati javaslatként – megállapítható, hogy a 2012. 

évi villamosenergia-ipari sporttalálkozók hiánytalanul és összességében sikeresen megrende-

zésre kerültek. A sporttalálkozókon résztvevők száma a kisebb csökkenés ellenére változatla-

nul magas, ugyanakkor az iparági sportmozgalom minden szereplőjének, különösen a Sport-

ági Bizottságoknak és az egyes találkozók rendezőinek a jövőben arra kell törekedniük, hogy 

a találkozók iránti érdeklődést fenntartsák, sőt lehetőség szerint tovább fokozzák.  

 

A Villamosenergia-ipari Sportértekezlet megköszöni a találkozók rendezésében részt vállalt 

kollégáknak áldozatkész munkáját és köszönetét fejezi ki az iparági munkáltatóknak a talál-

kozók megrendezéséhez és az azokon való részvételhez nyújtott támogatásukért. 
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