
117/2018 (11.08) 

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2018. szeptember 27-én Virág Flóra és 
Molnár Dávid által benyújtott kérelmet elbírálta, döntése alapján a párost 1 000 000 
forint prémiumban részesíti, továbbá javasolja, hogy az egység pályázzon a 
szerződéses sportolói címre. 

 

Név 
117/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István   x 

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   

 

118/2018 (11.08) 

Az MVSz elnöksége a 11/2018 (01.16) sz. határozatában elfogadott Versenysport 
támogatási és olimpiai válogatási rendszer 5. pontjában megfogalmazott 
eredményességi támogatásokra vonatkozó táblázathoz az alábbi kiegészítést teszi. 
Mely a 2018-as szezonra visszamenőleges hatállyal érvényes. 

 

Kategória  Pont  EB abszolút 

helyezés  

VB abszolút 

helyezés  

1  3  1  3  1  6  

2  2  4  10  7  15  

3  1  11  X  16  Y  

 

Ahol X az adott hajóosztályban a kiírt olimpiai létszám 50%-a a nemzetek 
sorrendjében, illetve a 470 és finn osztályokban X=13, Y az adott hajóosztályban 
kiírt olimpiai létszám a nemzetek sorrendjében. Az összes felosztandó eredmény 
alapú támogatás a megszerzett pontokkal arányosan kerül kifizetésre. 

 



Név 
118/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   

 

119/2018 (11.08) 

Az MVSz elnöksége a 11/2018 (01.16) sz. határozatában elfogadott Versenysport 

támogatási és olimpiai válogatási rendszer 5. pontjában megfogalmazott 

eredményességi támogatásokra vonatkozó leírást 2018-ra visszamenőleges hatállyal 

az alábbiak szerint módosítja. 

Kategória  Pont  EB abszolút 

helyezés  

VB abszolút 

helyezés  

1  3  1  3  1  6  

2  2  4  10  7  15  

3  1  11  X  16  Y  

 

Ahol X az adott hajóosztályban a kiírt olimpiai létszám 50%-a nemzetek 

sorrendjében, illetve a 470 és finn osztályokban X=13, Y az adott hajóosztályban 

kiírt olimpiai létszám a nemzetek sorrendjében.  

Az összes felosztandó eredmény alapú támogatás a megszerzett pontokkal 

arányosan kerül kifizetésre úgy, hogy a 470-es egység által megszerzett pontok 1,5 

szorzóval kerülnek korrigálásra. 

Az MVSz elnöksége kéri a Titkárságot a kifizetések korrigálására visszamenőleges 

hatállyal. 

Melléklet: 

Versenysport támogatási és olimpiai 

válogatási rendszer 2018-2020 

I. Az MVSZ élsport támogatási rendszere az alábbi elemekből épül fel:  

1. Műhelymunka támogatás 

2. Támogatott ifjúsági osztályok támogatása 



3. Olimpiai osztályok eredményességi prémiuma 

4. Szerződéses ifjúsági sportolók támogatása 

5. Szerződéses sportolók támogatása 

1. Műhelymunka támogatás, összege 5 MFt/ év 

A műhelymunka támogatás elbírálásánál azok a 8-16 éves versenyzők vehetők 

figyelembe, akik a tárgyévben a támogatott ifjúsági osztályok valamelyikében legalább 

négy, az MVSz hivatalos versenynaptárában szereplő serdülő, ranglistaversenyen részt 

vett és nem több mint öt éve a sportágban leigazolt versenyző. A támogatást az MVSZ 

évente egy alkalommal fizeti meg a kluboknak, a lejelentett sportolók arányában elosztva.  

2. Támogatott ifjúsági osztályok támogatása, összege 9 MFt/év 

Az adott osztályok aktivitása és nemzetközi eredményei alapján számolt rendszer alapján 
kerül az összeg felosztása. 

A teljes támogatás 50%-a fix összeg, amely az osztályok között úgy kerül felosztásra, 
hogy a fix összeg 30%-a az OP osztályé, a fennmaradó összeg egyenlően elosztva a 4 
további osztályé (29er, 420, LR, L47 17,5% osztályonként). Az eredményességi összeg, 
amely a teljes elérhető támogatási összeg másik 50%-a és amely az osztályok 
nemzetközi eredményességét veszi figyelembe az alábbiak szerint: a támogatási évet 
megelőző évben az Európa bajnokságon 33%-ban vagy Világbajnokságon 50% -ban 
végzett hajóegység az osztály hazai versenyzői közül. Az eredményességi támogatás a 
fenti kritériumnak megfelelt osztályok között egyenlő arányban kerül felosztásra. 

A kifizetett összegekről az osztályszövetségek rendelkezhetnek. Az támogatásról való 
rendelkezés előfeltétele, hogy az illető osztályszövetség szabályszerűen működik, azaz 
osztályülésen megválasztott vezetősége nyílt ülésen egyezteti a támogatás felosztási 
elképzelését és arról a VSB számára jegyzőkönyvben számol be. A támogatás 
edzőtáborokra és az osztály válogatottjának nemzetközi szereplésére használható fel. 

3. Olimpiai osztályok eredményességi prémiuma, összege eseti jelleggel: 2 MFt/év 

Azon versenyzők, akik nem szerződéses sportolók, de olimpiai osztályokban vb 1-10., Eb 

1-5. helyezést érnek el, az elnökség egyedi döntése alapján díjazhatók. 

4. Szerződéses ifjúsági sportolók támogatása 

Azon támogatott ifjúsági osztályban vitorlázó sportolók, akik a szerződéses sportolói 

kategória rendszer szerinti a kritériumrendszernek megfelelnek, szerződéses ifjúsági 

sportolóvá válhatnak. A támogatás összege itt függ a sportoló által kitűzött céltól és az 

erre fordítandó teljes költségvetéstől. Az MVSz maximum a teljes költségvetés 1/3-át 

támogatja. 

5. Szerződéses sportolók támogatása 

Jelenleg 6 szerződéses sportolónk van: Berecz Zsombor, Érdi Mária, Gyapjas Balázs 

és Zsombor, Vadnai Benjamin és Jonatán. A támogatás célja az olimpiai pontszerzés 

elősegítése, az esélyek csapatok egyre hangsúlyosabb támogatása, párhuzamosan 

a fiatal, még nem pontszerzésre esélyes olimpikonok felkészülésének segítésével. A 

támogatási rendszer három fő elemből áll:  

• fix éves támogatás  

• eredmény alapú támogatás  



• kvótaszerzési prémium (a keretösszegen), minden kvótaszerző számára a 

kvótaszerzést követően egyszeri 5MFt. 

A fix és eredmény alapú támogatás egymáshoz viszonyított aránya az évek során 

folyamatosan változik,   

2018-ban a teljes támogatási alap (62MFt) felosztása 65% fix, 35% eredmény alapú 

támogatás, 

2019-ben a teljes támogatási alapból 50% fix, 50% eredmény alapú támogatás  

2020-ban a teljes támogatási alapból 30% fix, 70% eredmény alapú támogatás  

 

A fix támogatás elosztása a 6 versenyző között: 

A Gyapjas páros 1,5-ös szorzóval részesülnek a fix és az eredményességi alapú 

támogatásból, tekintettel a kétszemélyes hajóosztályra, azaz a fix összeg 5,5 részre 

oszlik, amiből ők 1,5 részt, a többiek 1-1 részt kapnak. 

 

Eredmény alapú támogatás elosztása az előző éves Eb és vb teljesítmény alapján 

történik (2018 évre a 2017-es Eb, vb szereplés számít)  

Az eredmény alapú támogatási alap felosztása a következő táblázatban található 

pontrendszer alapján történik:  

Kategória  Pont  EB abszolút 

helyezés  

VB abszolút 

helyezés  

1  3  1  3  1  6  

2  2  4  10  7  15  

3  1  11  X  16  Y  

 

Ahol X az adott hajóosztályban a kiírt olimpiai létszám 50%-a a nemzetek 

sorrendjében, illetve a 470 és finn osztályokban X=13, Y az adott hajóosztályban kiírt 

olimpiai létszám a nemzetek sorrendjében.  

Az összes felosztandó eredmény alapú támogatás a megszerzett pontokkal 

arányosan kerül kifizetésre. 

 

A szerződéses sportolóknak a következő években (2019-2020) kigazdálkodott 

támogatását évi 100 MFt-ig a fentiek szerint osztja el az MVSz. 

 

II. Olimpiai válogatási elvek  

A 2020-as olimpiára nem feltétlenül a kvótát szerző sportolót delegálja az MVSZ, az 

eseményen a válogatókon jobb eredményt elérő egység fog szerepelni. A szerződéses 

sportolók javaslata alapján 2018. márciusig az MVSZ elnöksége határozatban rögzíti azt a 4 

világversenyt, amelyek az olimpiára a válogató események lesznek. A válogatóknak olyan 

versenyek nevezhetők, amelyek a 2018. évi vb-t követik és 2020. május 1. előtt vannak. Az 

MVSZ azt az egységet nevezi az olimpiára, amelyik a négy verseny közül, egy kiejtő 

versennyel, a legkevesebb pontot szerzi összesen. Amennyiben egy adott hajóosztályban 

csak a 2020-as utolsó kvalifikációs eseményen sikerül kvótát szerezni, úgy a kvótát szerző 

egységet nevezi az MVSZ az olimpiára. 



Név 
119/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   

 

120/2018 (11.08) 

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Berecz Zsombor esetében az éves 
támogatások variábilis rész tekintetében méltányosságot gyakorol: annak ellenére, 
hogy Zsombor az Eb-n sérülés miatt nem tudott részt venni, az értékelési rendszerben 
a prémium rész úgy kerül megállapításra, mintha a versenyen 10. helyezést ért volna 
el. 

Név 
120/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   

 

121/2018 (11.08) 

Az MVSz elnökségének döntése értelmében Rácz Levente erőnléti edző 
szolgáltatásainak költsége visszamenőleges hatállyal a kedvezményezettek között 
egyelő arányban kerülnek felosztásra. Az MVSz elnöksége kéri a Titkárságot az 
elszámolások módosítására. 

Név 121/2018 (11.08) 



igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   

 

122/2018 (11.08) 

Az MVSz Elnöksége a 420-as osztályszövetség támogatási kérelmét nem támogatja. 

Név 
122/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté   x 

Sükösd Balázs x   

123/2018 (11.08) 

Az MVSz elnöksége a VIHAR rendszer fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéssel, 
fejlesztési javaslatokkal egyetért, és megbízza a főtitkárt, hogy azokat rendelje meg.  
Felelős: Főtitkár 
Határidő: 2019. március 30. 

 

Név 
123/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 



Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   
 

124/2018 (11.08) 

Az MVSz elnöksége a 2019. évi versenynaptár összeállításról készített beszámolót 

elfogadta. 

Név 
124/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   
 

125/2018 (11.08) 

Az MVSz elnöksége a 2019. évi műhelymunkatámogatás felosztását jóváhagyja, 
utasítja a főtitkárt, hogy az érintett tagszervezetek a támogatás feltételeiről és 
összegéről tájékoztassa. 
Felelős: Főtitkár 
Határidő: Azonnal 

 

Név 
125/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   



Sükösd Balázs x   
 

126/2018 (11.08) 

Az MVSz elnöksége jóváhagyja Érdi Mária, Berecz Zsombor és Rauschenberger 

Miklós sportolók jelölését az Év vitorlázója címre. Az Elnökség kéri a Titkárságot, hogy 

a felterjesztett sportolók nevét publikálja a www.hunsail.hu felületen és indítsa el az 

elektronikus szavazást. 

Felelős: Főtitkár 

Határidő: Azonnal 
 

Név 
126/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   
 

127/2018 (11.08) 

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 2018. november és 2019. szeptember közötti 

időszakra Goszleth Marcellt nevezi ki a 29er osztály válogatott edzőjének. 

 

Név 
127/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   
 

http://www.hunsail.hu/


128/2018 (11.08) 

Az MVSz elnöksége a 2018. évi egyesületi ranglistát megismerte és elfogadta. 

 

Név 
128/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   
 

129/2018 (11.08) 

Az MVSz elnöksége megbízza a főtitkárt, hogy a Balatonon kívüli vízterületek 
támogatására 1.500e forint összegben pályázatot hirdessen. 
Felelős: Főtitkár 
Határidő: 2018. november 15.  
 

Név 
129/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   
 

130/2018 (11.08) 

Az MVSz elnöksége 37/2018 (02.22) sz. határozatában foglaltak teljesítésétől eltekint, 

a folyószámlahitel felvételét nem tartja indokoltnak. 

Név 130/2018 (11.08) 



igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   
 

 

131/2018 (11.08) 

Az MVSZ elnöksége a 2019. évre beérkezett és érvényes osztálypályázatokat 

elfogadja a mellékelt táblázat szerint elfogadja azzal, hogy a Finn dingi, Melges 24, 

Nau 330 osztályokban az aktív státusz feltétele az osztálygyűlésről készült 

jegyzőkönyv beküldése a 2018.11.30-ig. 

Melléklet: 

 

 

 

2019. évi osztálypályázat 

 

Hajóosztály Osztálypályázat Aktivitás 

WS 

osztály 

420 benyújtott aktív 

470 benyújtott inaktív 

29er benyújtott aktív 

49er nem pályázott inaktív 

Dragon benyújtott aktív 

Finn benyújtott aktív 

Formula 18 nem pályázott inaktív 

H-boat nem pályázott inaktív 

J24 benyújtott aktív 

Laser 4.7 benyújtott aktív 



Laser Radial ifjúsági benyújtott aktív 

Laser Radial női nem pályázott inaktív 

Laser Standard benyújtott aktív 

Melges 24 benyújtott aktív 

Nacra 17 benyújtott inaktív 

OP benyújtott aktív 

Repülő Hollandi nem pályázott inaktív 

RS Feva benyújtott aktív 

Soling nem pályázott inaktív 

Star nem pályázott inaktív 

X-35 benyújtott aktív 

MVSz 

osztály 

15-ös jolle benyújtott aktív 

25-ös jolle benyújtott aktív 

30-as cirkáló benyújtott aktív 

33-as benyújtott inaktív 

50-es cirkáló benyújtott aktív 

70-es cirkáló benyújtott aktív 

8m OD benyújtott aktív 

11m OD benyújtott aktív 

Asso 99 benyújtott aktív 

Bavaria 32 benyújtott aktív 

Dolfin benyújtott aktív 

Elliott 770 benyújtott aktív 

Európa 30 benyújtott aktív 

Folkboat benyújtott aktív 

Kalóz benyújtott aktív 

Magyar Cruiser Hajóosztály benyújtott aktív 

Nautic 311 benyújtott aktív 

Nautic 330 benyújtott aktív 

Nautic 370 benyújtott aktív 



Összevont cirkáló benyújtott aktív 

Regina benyújtott aktív 

Scholtz 22 benyújtott aktív 

Sudár Regatta benyújtott aktív 

Sudár Sport benyújtott aktív 

O'Pen Bic benyújtott inaktív 

22-es cirkáló nem pályázott inaktív 

40-es cirkáló nem pályázott inaktív 

Elan 310 nem pályázott inaktív 

Laser Pico nem pályázott inaktív 

M3 nem pályázott inaktív 

IOM nem pályázott inaktív 

 

 

Finn november vége 

Melges 24 11.17. 

Nautic 330 11.13. 

 

Név 
131/2018 (11.08) 

igen nem tartózkodik 

dr. Kollár Lajos x   

Böröcz István x   

Brencsán Ábel x   

Fináczy György - - - 

Friedl Mihály - - - 

Litkey Farkas - - - 

Rutai István x   

Siklósi Máté x   

Sükösd Balázs x   

 


