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KÖSZÖNTŐ 

 
Nagy örömömre szolgál, hogy köszönthetem Önöket az immáron 58. 
alkalommal megrendezésre kerülő Országos Villamosenergia-ipari 
Természetbarát Találkozó alkalmából. 
 
Megtiszteltetés az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára, hogy az 
Atomerőmű Sportegyesülettel, valamint Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával karöltve házigazdái lehetünk e nemes 
versengésnek. 
 
Szervezőként feladatunk nem könnyű, hiszen az 1991. évi paksi 
találkozó sikere, a hagyományok, valamint a korábbi években már 
tapasztalt magas színvonalú rendezés komoly elvárások elé 
állítanak minket.  
 
Célunk, hogy Találkozó során hozzánk látogató, sportot, természetet 
kedvelő munkatársak megismerhessék e helytörténeti, irodalmi, 
művészeti és természeti értékekben bővelkedő gyönyörű vidéket, az 
itt élő emberek kedvességét, vendégszeretetét. 
 
Reméljük, e néhány nap segít kizökkenni a dolgos hétköznapok 
egyhangúságából, a rohanó világ morajából, s a versengés mellett a 
barátokkal, sporttársakkal való találkozás, a változatos programok 
egyaránt nagyszerű élményekkel gazdagítanak minden résztvevőt. 
 
Kívánok Önöknek sportsikerekben gazdag, kellemes itt tartózkodást 
magam és a Szervező Bizottság nevében. 
 
 
 
 Dr. Dobos István 
 humán igazgató 
 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
 
 
 
Atomerőmű látkép 
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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 

 
Tisztelt Vendégeink! 
Kedves Versenyzők! 
 
Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben Szekszárd adhat 
otthont az 58. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát 
Találkozónak. 
 
A VOTT az egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkező 
magyarországi természetbarát találkozó, mely évről-évre 
összehozza az ország távoli szegletében élőket, hogy néhány napra 
régi ismerősként köszönthessék egymást és nemes versengésben 
döntsék el a helyezéseket. 
 
Biztos vagyok benne, hogy városunk a vendégszeretetével, 
irodalmi-művészeti és természeti értékeivel méltó házigazdája lehet 
az idei versenynek és mindenki találhat kedvére való felfedezni valót 
Tolna megye székhelyén. 
 
Szekszárd igazi fesztiválvárossá válik ebben az évben, hiszen 
tavasztól őszig színvonalasabbnál színvonalasabb rendezvényeken 
vehetnek részt a városlakók és vendégeink. Nagy hagyományokkal 
rendelkező ünnepeink közül elég, ha a Pünkösdi Fesztivál, a 
Szekszárdi Szent László Napok, a Streetball Utcai Kosárlabda 
Fesztivál, a Nemzetközi Duna Menti Folklórfesztivál, a Gemenc 
Nagydíj Nemzetközi Országúti Kerékpáros Verseny és a Szekszárdi 
Szüreti Napok látványos és gazdag programjait említjük, a Babits-
évforduló eseményeiről és a számos koncertről, színházi előadásról 
nem is beszélve. 
 
Ennek a gazdag forgatagnak méltó eleme és alkotórésze lesz az 58. 
VOTT programja. Örömmel várjuk vendégeinket, akik az ország 
minden részére magukkal vihetik az itt szerzett élményeiket, egy-
egy pohár finom szekszárdi vörösbor ízét, a dombvidék és a táj 
egyedülálló klímájának gyógyító erejét. 
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„Szekszárd a jövő városa” – ezt a mottót tűztük zászlónkra és ezzel 
szeretnénk mindenki számára egy vonzó és lüktető város képét 
felvázolni. A következő évek nagy beruházásai, az elkészülő M6-os 
autópálya, a Gemenci ökoturisztikai élménycentrum, az élményfürdő 
és sportkomplexum, az Agora-program keretében megújuló 
kulturális és művészeti tereink, a városközpont rehabilitációja, az 
ipari park fejlesztése egy teljesen megváltozott dinamikus fejlődést 
tárnak elénk, melyek a kiválóan képzett fiatal generációk számára is 
kecsegtető lehetőséget nyújthatnak a letelepedésre. 
 
Kérem, érezzék magukat otthon Szekszárdon és élvezzék a 
vendégszerető város hangulatát az 58. VOTT alkalmából és későbbi 
látogatásaik során! 
 
Üdvözli Önöket: 
 
 Horváth István 
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 polgármestere 
 
 
 

 
Szekszárdi látkép 
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VERSENYKIÍRÁS 
 
A versenyek rendezője: DEMETER Egyesület 

Atomerőmű Sportegyesület  
 
A versenyek fő támogatója: Paksi Atomerőmű Zrt. 
 
A versenyek időpontja: 2008. július 4-5. 

 
A versenyek helyszíne: „A” tagozat: Bátaapáti környéke 
 
 „B” tagozat: Szekszárd 
 
 „D” és „V” tagozat: Szekszárd környéke 
 
 „E” tagozat: A Találkozót megelőzően, 

külön kiírás szerint. 
 
 

Versenybíróság 
 
Elnök: Bacsó Nándor 
Elnökhelyettes: Jakab Albert 
 
Ellenőrző bírók: 
 
„A”, „D”, „V” tagozat: Jakab Éva, Sztanóné Körösztös Lívia 
„B” tagozat: Gyarmathy Katalin 
 
Versenyfelelősök: 
 
„A” tagozat: Jakab Albert 
„B” tagozat: Weisz Pál 
„D”, „V” tagozat: Kókai Péter 
„E” tagozat: Mach János 
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VERSENYEK MEGHATÁROZÁSA 
 

„A” tagozat – Tájékozódási túraverseny 
 
Országos meghívásos, bontott távú, kötött menetsebességű, 
részben megadott menetidejű, nappali, természetjáró, gyalogos 
tájékozódási túraverseny 4 fős csapatok részvételével. A 
versenypálya meghatározott szakaszán a csapatok megosztottan 
(2-2 fő) oldják meg a feladatokat. 
 
Felszerelés: tájoló (csapatrészenként), rajzeszköz a 

szerkesztési feladatokhoz (csapatonként), 
egészségügyi csomag, kulacs, víz, óra 

Térkép: 2008-ban készült, M 1:10000 méretarányú tájfutó 
térkép 

Versenytáv: kb. 10 km, szintkülönbség: kb. 400 m 
 
 
 
 
 

 
Wosinszky Mór Megyei Múzeum 
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„B” tagozat – Városismereti verseny 
 
A városismereti verseny célja Szekszárd város kulturális-természeti 
környezetének megismerése: múltjának, egykori és mai 
nevezetességeinek, híres szülötteinek, és természeti környezetének 
(Sárköz, Gemenc, Szekszárdi-dombság) bemutatásával.  
A fővédnök Paksi Atomerőmű működésével kapcsolatos alapvető 
ismeretek is a verseny tárgyát képezik.  
A városi verseny csapatai az előzetesen megküldött hivatalos 
szakirodalom (nyomtatott és elektronikus), és más ajánlott források 
alapján készülhetnek fel, amelyek a DEMETER Egyesület 
honlapjáról elérhetőek: http://www.dmtr.hu/. Az ajánlott források 
segítik a sikeres felkészülést és részvételt, de nem tekintendők 
hivatalos forrásdokumentumoknak. 
A verseny menetútvonala bontott távú, az útvonal mentén a 
megfigyelésen alapuló, valamint a hivatalos szakirodalmi források 
alapján megválaszolható szellemi kérdések mellett hangsúlyosan 
szerepelnek tájékozódási feladatok is. A feladatokat menet közben, 
illetve az ellenőrző pontokon kell megoldani. 
A verseny ideje alatt kötelezően használandó felszerelés: térkép 
(biztosított), kötelező irodalom (biztosított), tájoló, távcső, íróeszköz, 
vonalzó. 
Versenytáv: kb. 5,5 km.  

 

 
Babits Mihály szobra 
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„C” tagozat – Összetett verseny 
 
Az „A” és „B” tagozatra nevezett csapatok együtt is benevezhetőek 
az összetett versenyre. Az eredményt az „A” és „B” tagozatban elért 
helyezési számok összesítése adja. 
 
Az összetett versenyen az alábbi kategóriákba nevezhetők 
csapatok: 
 
Általános: minden „C” tagozatban nevezett teljes 

(4+2 fős) csapat 
„N” Női: mind az „A”, mind a „B” csapat tagjai hölgyek 

(6 fő) 
„S” Senior: a teljes csapatból (6 fő) a legfiatalabb 

versenyző is minimum 45 éves 
„CS” Családi: olyan teljes csapat, mely tagjai között egy 

család legalább három tagja versenyez 
benevezett versenyzőként (4+2 fő) 

 
 
Megjegyzés: az Ifjúsági kategóriában előzetesen egyetlen csapat 
nevezett, ezért nem kerül külön értékelésre. 
 
 

„D” tagozat – Tájékozódási futóverseny 
 
2008. július 4-én 14 órától kezdődő tájékozódási futóverseny az 
országos versenyszabályzat szerint. 
 
Térkép:  Többszínű, 2005-ben helyesbített M 1:10000 

méretarányú tájfutó térkép alapján rendezzük. 
Kategóriák: F21, F35, F50, N21, N35, N50 
Versenytávok: 3-5,8 km között (kategória-függő) 
Szintkülönbség: 90 m - 250 m között (kategória-függő) 

 
 
Megjegyzés: az F17 és N17 kategóriák a kevésszámú jelentkező 
miatt nem kerülnek megrendezésre. 
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„V” tagozat – Veterán verseny 
 
2008. július 4-én 14 órától nappali természetjáró egyéni, pontbegyűj-
téses, tájékozódási túraverseny. 
 
Nevezési feltétel: betöltött 60. életév 
Értékelés, díjazás: alapszabály szerint 
Versenytáv: 3,2 km, szintkülönbség: 90 m  

(optimális útvonalon) 
 

 
 
 

 

 
Szekszárd Városháza 
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„E” tagozat – Rádiós éterverseny 
 
Rendezője:  Atomerőmű Rádióamatőr Sportklub. 

Célja:  Az 58. Villamosenergia-ipari Országos 
Természetbarát Találkozó alkalmából a villamos 
iparági dolgozók, nyugdíjasaik, és volt dolgozóik, 
valamint a velük kapcsolatot létesítő más 
rádióamatőrök részére június első teljes hétvégéjén 
rádióforgalmi aktivitási verseny megtartása. 

Ideje:  2008. június 7-8., szombaton 00.00 UT-tól vasárnap 
23.59 UT-ig. 

Résztvevők:  minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező hazai 
és külföldi rádióamatőr, aki a versenykiírásban 
leírtakat elfogadja.  

Kategóriák: 
SOVHF  iparági egyéni rádióamatőrök 2 és 6 méteren; 
SOHF  iparági egyéni rádióamatőrök a 6 tradicionális 

rövidhullámú sávon; 
SOALL  iparági egyéni rádióamatőrök (összesített); 
MO   iparági közösségi rádióamatőrök (csak összesített). 
HNI   hazai nem iparági engedélyesek (csak összesített). 
F   külföldi rádióamatőrök (csak összesített). 

Sávok:  2, 6, illetve 10, 15, 20, 40, 80, 160 méter, figyelembe 
véve az IARU Region 1. sávfelosztásra vonatkozó 
ajánlásait. A DX sáv-szegmensekben hívás-
kezdeményezéssel (CQ) az aktivitási versenyzés nem 
megengedett.  

Adásmódok:  távíró (A1A), távbeszélő (A3J). 

Hívás:   CQ és az állomás hívójele. 

Aktivitási verseny-összeköttetés:  
csak közvetlen módon létesített összeköttetések 
érvényesek. Mindenki dolgozhat mindenkivel. 
Ugyanazon állomással sávonként és üzemmódonként 
csak egy összeköttetés érvényes.  

Riport:  a normál rádióforgalmi szabályoknak megfelelően 
RH-n RST + QTH + név, URH-n RS(T) + a QRA 
lokátor első négy karaktere.  
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Pontozás:  minden hibátlanul naplózott összeköttetés 1 pont. 
Szorzók:  nincsenek. 
Végeredmény: A kategóriáknak megfelelően az összeköttetések 

után járó pontok összege. 

Értékelés:  értékelésre kerül minden jegyzőkönyvet küldő 
rádióamatőr állomás jegyzőkönyve. Az iparági 
dolgozók, nyugdíjasaik, valamint volt dolgozóik csak 
egy kategóriában kérhetik értékelésüket, és a 
jegyzőkönyveik elkülönítetten kerülnek értékelésre. A 
versenyt rendező és az értékelésben részt vevő 
amatőrök rádióállomásainak jegyzőkönyvei versenyen 
kívül lesznek értékelve.  

Jegyzőkönyv: készüljön URH-n ADIF, vagy TXT, illetve RH-n 
CABRILLO, vagy TXT fájl formátumban, mely 
elküldhető postai úton, elektronikus adathordozón 
(floppy, CD), illetve e-mail-ben, csatolt fájlként. A 
papír alapú jegyzőkönyv is elfogadásra kerül! 
A jegyzőkönyvben szereplő összeköttetéseknek 
tartalmaznia kell: Dátum, idő, frekvencia, partner 
állomás hívójele, QTH adatai: RH-n még az operátor 
nevét is naplózni kell. 

Postázási határidő: az aktivitási versenyt követő 15. nap 
(postabélyegző, illetve e-mail dátum szerint).  

Cím:  ARSK 7031 Paks, Pf.: 79. e-mail: arsk@freemail.hu. 
Az e-mail fejlécében fel kell tüntetni a verseny nevét, 
hívójelet, kategóriát, pl: VOTT HA3DX MO. 

Díjazás:  a kategóriák I-III. helyezettjei oklevél elismerésben 
részesülnek. Az iparági dolgozók, nyugdíjasaik, 
valamint volt dolgozóik abszolút első helyezettje 
elnyeri a VOTT vándorkupát. 

Eredményhirdetés: a verseny végeredménye a VOTT keretein belül 
kerül kihirdetésre, melyre a helyezett versenyzők 
meghívást kapnak, illetve közzé tételre kerül a 
Demeter egyesület honlapján (www.dmtr.hu) és a 
MRASZ honlapján (www.mrasz.hu). 
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TERVEZETT PROGRAMOK 
 
2008. július 4. péntek 
 
1000-tól Vendégek fogadása, szálláshelyek elfoglalása 
1300 Buszok indulása a tájfutó és veterán verseny 

helyszínére. 
1400 Tájfutó versenyek „null”-ideje 
1400 Veteránok versenyének „null”-ideje 
1400 Fakultatív programlehetőség:  

Látogatás a Paksi Atomerőműbe 
1700 Technikai megbeszélés a csapatvezetők részére, 

majd Sportági Értekezlet 
1800 Vacsora a szálláshelyeken 
1900 Műsoros megnyitó a Babits Mihály Művelődési 

Házban 
 
2008. július 5. szombat 
 
500-800 Reggeli a szálláshelyeken 
600 Terepverseny „null”-ideje 
730 Városismereti verseny „null”-ideje 
1200-1530 Ebéd a szálláshelyeken 
1500 Fakultatív programlehetőség: Látogatás Bátaapátiba 

a Kis- és közepes aktivitású Radioaktív Hulladék 
Tároló megtekintésére 

1800-tól Vacsora, műsoros est, turistabál az Illyés Gyula 
Tanítóképző Főiskola aulájában 

 
2008. július 6. vasárnap 
 
700-830 Reggeli a szálláshelyeken 
1000 Eredményhirdetés az Illyés Gyula Tanítóképző 

Főiskola aulájában 
1200-ig A szálláshelyek átadása 
 
A részletes programot a résztvevők a találkozó programfüzetében 
találják. 
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Kiegészítő programok 
 

Látogatás a Paksi Atomerőműbe 
 
A Találkozó ideje alatt lehetőséget biztosítunk a Paksi Atomerőmű 
meglátogatására, a Tájékoztató és Látogató Központba, valamint az 
üzemi területre, ahol egyórás séta során, csoportos látogatás 
keretében szakavatott idegenvezető kíséretével járhatók végig a 
legérdekesebb részlegek. Az erre a célra épített üvegezett folyosóról 
tekinthetők meg a működő atomreaktorok, a vezénylőterem és a 
hatalmas méretű turbina-generátor egységek. 
A látogatás egy működő atomerőműbe történik, ami fokozott 
biztonsági intézkedéseket kíván, ezért a látogatóknak az alábbi 
szigorú szabályokat kell betartaniuk: 
 16 év alatti személy nem léphet be az üzemi területre. 
 Alkohol és más tudatmódosító szer hatása alatt álló személy 

nem léphet be az üzemi területre. 
 A személyi igazolványt a látogatáskor be kell mutatni a 

Rendészet dolgozójának. 
 A látogatáson csak az előzetesen jelentkezők vehetnek részt, 

az előzetesen leadott listán nem szereplő személyt nincs 
lehetőségünk beengedni az üzemi területre. 

 A parkban és a látogatóközpontban lehet fényképeket és 
filmfelvételt készíteni, de az őrzésvédelmi eszközök a 
felvételeken nem szerepelhetnek. 

 Az üzemi területre csak személyes tárgyak vihetők be (iratok, 
zsebkendő, kulcsok, esernyő, pénz). 

 Kamera, fényképezőgép, elektronikus eszközök, mobiltelefon, 
fegyver bevitele tilos – ezeket a látogatóközpontban le kell 
adni, vagy a járművekben kell hagyni. 

 A látogatás során gyalog fel kell menni a +33 m szintre, ennek 
vállalásáról minden látogató maga dönt a belépés előtt. 

 
Az autóbusz(ok) indulási ideje a látogatásra: 
2008. július 4. péntek 14 óra 
A programot minimum 20 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani. 
Jelentkezéseket maximum 80 főig tudunk fogadni, a fogadás a 
jelentkezések sorrendjében történik. 
A jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével történik. 
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Látogatás Bátaapátiba, az épülő kis- és közepes aktivitású 

radioaktív hulladéktárolóba 
 
A Találkozó ideje alatt lehetőséget biztosítunk a Bátapátiban épülő 
radioaktív hulladéktároló megtekintésére. 
A látogatók egy rövid sétát tesznek a kettős lejtősaknában, ahol egy 
kiállítás keretében részletesen megismerhetik a radioaktív 
hulladéktároló múltját, jelenét és jövőjét. 
 
A látogatással kapcsolatos általános információk: 
 A tárolóba csak csoportos látogatásra van lehetőség. 
 A lejtősakna megtekintéséhez a látogatónak kötelező 

munkavédelmi (sisak, szükség esetén gumicsizma, védőruha) 
és bányamentő felszereléseket (lámpa akkumulátorral, 
légzőkészülék) kell viselnie, melyeket a helyszínen biztosítunk. 
A gyorsabb lebonyolítás érdekében túracipő viselését ajánljuk. 

 Csak 14 évüket betöltött személyek mehetnek be a 
lejtősaknába.  

 A kutatás helyszínein (felszíni telephely, lejtősaknák) 
fényképezni szabad.  

 A vendégeink tájékoztató szórólapot kapnak a portán. 
 A lejtősaknában a barlangokhoz hasonlóan hűvös van (14-

15 °C), kérjük, mindenki ennek megfelelően öltözködjön. 
 Felhívjuk figyelmüket, hogy a kutatási, vágathajtási és 

telephely-kialakítási munkálatok a látogatás ideje alatt sem 
szünetelnek, kérjük ennek fokozott figyelembevételét.  

 
A látogatáshoz kellemes és hasznos időtöltést kíván az RHK Kft! 
 
Az autóbusz(ok) indulási ideje a látogatásra: 
2008. július 5. szombat 15 óra és 16 óra 
A programot minimum 20 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani. 
Jelentkezéseket maximum 60 főig tudunk fogadni, fogadás a 
jelentkezések sorrendjében történik. 
A jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével történik. 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
Szállás: Szekszárd központjában,   

3-4 ágyas kollégiumi szobákban. 

 

Részvételi és 
nevezési díj: 

30.000 Ft/fő. 
 
 

A díj tartalmazza: a két éjszakai szállást, két reggelit, egy 
ebédet, két vacsorát, az elutazás napjára 
hideg csomagot, és a versenyek 
rendezéséhez kapcsolódó költségeket, 
valamint a Villamosenergia-ipar a Sportért 
Alapítvány támogatását. 

 A részvételi és nevezési díjakból a 
szállásköltség: 2.000 Ft/fő/nap. 

 
 

VÉGLEGES, NÉV SZERINTI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
 

2008. május 30. 
 
Kérjük a nevezési határidő betartását! A városismereti verseny 
felkészülési anyagát az érintett társaság nevezésének beérkezése 
után tudjuk csak postázni.  
 

Cím:  
Paksi Atomerőmű Zrt. 

Jakab Albert 
7031 Paks, Pf. 71. 

 
e-mail: jakab@npp.hu 

 
Fax: 75/508-323 

 
A nevezés módja: a mellékelt nyomtatványok kitöltésével. 
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Regisztráció:  A Találkozó résztvevőit 10 órától várjuk 

regisztrációra.  
A regisztráció helyszíne: a PTE Illyés Gyula 
Főiskolai Kar főiskolai kollégium földszintje.  
Cím: Szekszárd, Mátyás király utca 3.  

Kérjük, a tájfutó vagy veterán versenyen 
résztvevőket, az érkezéshez vegyék figyelembe 
a regisztrációhoz szükséges időt.  

A szálláshelyek két kollégiumban találhatók, 
ezért javasoljuk, hogy érkezéskor először csak a 
csapatvezető jelentkezzen a szervezőknél a 
regisztráció elintézése céljából. 

Megközelítés:  A Mátyás király utca egyirányú, behajtás a 
Rákóczi utcáról lehetséges.  
A 6-os főútról érkezve a „deltában” található 
körforgalomból Szekszárd központja felé kell 
kihajtani, onnan a 4. közlekedési lámpát 
követően van balra kanyarodó sáv a Mátyás 
király utcába. 
Az 56-os útról érkezők Szekszárdra beérkezve a 
benzinkútnál található körforgalomból szintén a 
központ felé menjenek („egyenesen”), onnan a 6. 
közlekedési lámpa után, a főiskola épületét 
elhagyva, a kanyarodó sávban kell jobbra 
kanyarodni.  

Parkolás:  A város belvárosában a parkolásért pénteken és 
szombaton délelőtt fizetni kell. Az érkező kocsik 
és mikrobuszok számáról a szervezőket a 
jelentkezési lapon előzetesen tájékoztató 
résztvevő csapatok részére a regisztráció során 
kerülnek a rendezvény alatt ingyenes parkolásra 
jogosító kártyák.  

A buszok (várhatóan) a Gemenc Volán 
telephelyén tudnak parkolni, a sofőrök 
visszaszállításáról a rendezők gondoskodnak. 
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Pénzügyi info:   A jelentkezési lapon kérjük, szíveskedjenek a 
számlázási nevet és címet megadni, a részvételi 
és nevezési díjat a számla alapján kell majd 
utalniuk, legkésőbb 2008. június 15-ig. 

 

Jelentkezés: A) társaság jelentkezési lap 
B) csapat nevezési lap (A,B,C tagozatok) 
C) egyéni nevezési lap (D, V tagozatok, kísérők) 
D) kiegészítő programok jelentkezési lapja 
 
A jelentkezési lapok másolhatók, a Találkozó 
hivatalos honlapjáról letölthetők. 

 
 
 

 
A találkozó fődíja, a „C” tagozat győztesének jutalma, a Reaktor  



  



 

 


