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MVSZ Nagyhajós Bizottság 
 

költségvetés tervezete 
 

2021 évre  

 

Alapvetően három fő területet látunk el, ezeken a területeken merülhetnek fel költségeink 

és egyéb erőforrás igényeink, melyeket az elérni kívánt célok érdekében szükséges 

biztosítani. 

Közvetlenül a működésünkhöz szükséges költség igényünk nincs, tartjuk a társadalmi 

munkát, vállalásunk önkéntes, és költségmentes. 

Az alábbi területekhez a költségeket a Titkárság által, a szakmai iránymutatásunk alapján 

mellérendelt, elköltött  összegeket jelentik. 

Jelentős részük a közeljövő munkájaként jelenik meg, pontos összegszerűsége is ekkor 

válik pontos tétellé. 

Az NB várható becsült költség terve 2021 évre a versenyrendszeren belüli, valamint 

a szabadidő turizmus területre :  10.000.000.- Ft 

A Hajózás technikai terület már 2020-ban kialakította a költségtervét, amiből kivettük a 

Felmérő bizottsághoz került feladatokhoz tartozó költség elemeket. 

(Melléklet: HTB Költségvetés terv 2021 xls) 

 A HTB költség terve: 2.881.000.- Ft 

 

Tehát az NB részéről a költség tervünk 2021 évre : 12.881.000 Ft 

 

Veszprém, 2021.12.10. 

 

Kurucz Sándor  

Nagyhajós Bizottság Elnöke 
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1. Versenyrendszerünkön belüli nagyhajós társadalom érdekképviselete és 

szolgáltatási kör bővítése 

1.1 Oktatások, tanfolyamok szervezése, versenyző képzés 

 oktatók bére 

 útiköltségek 

 szállás költségek – több napos előadások, képzések esetén 

 oktatási anyagok elkészítése 

 bérleti díjak: hajók, motorosok, helyszín 

1.2 Előadás sorozatok, szabályismertető elméleti, gyakorlati előadások 

 előadók megbízási díja 

 oktatási anyagok elkészítése 

 bérleti díjak: hajók, motorosok, helyszín 

 útiköltségek 

 szállás költségek – több napos előadások, képzések esetén 

 előadások publikálása: cikkek, felvételek, PR anyagok, előközvetítések 

1.3 Online oktatási anyagok 

 online oktatási anyagok elkészítése 

 online oktatási tér kialakítása 

1.4 Kupasorozatok kialakítása 

 versenyek szervezése 

 díjak, kupák 

 díjkiosztó ünnepségek 

 publikációs költségek 

 promóciós ajándékok 

1.5 Élőközvetítés, nyomkövetés 

 MVSZ saját kommunikációs felületeinek fejlesztése 

 Külsős kommunikációs felszínek vásárlása 

 nyomkövetési rendszer kialakítása –bérlése 
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2. Vitorlás Turizmus, Szabadidő 

2.1 Kapcsolatfelvétel a szabadidős vitorlázókkal, kikötőkkel 

 körlevelek, 

 kérdőívek, 

 adatbázisok kiépítése 

2.2 Sportág népszerűsítés 

 rendezvények, 

 rövid filmek, 

 marketing, kommunikációs feladatok, 

 nemzetközi tapasztalatok begyűjtése 

2.3 Versenyrendszer megismertetés a szabadidős vitorlázókkal 

 előadások, 

 ismertető anyagok, cikkek publikálása 

2.4 Az MVSZ versenyrendszerén kívüli szabadidős sportrendszer kiépítése a sportágban a többi 
szakbizottsággal együttműködve 

 programtervek felállítása, 

 „szabályzatok” kiépítése, 

 kommunikációs rendszer felállítása, 

 MVSZ-hez kapcsolt tagsági viszony kiépítése  

2.5 Szabadidős vitorlázóknak szolgáltatói rendszer létrehozása 

 képzése, előadás sorozatok, 

 kedvezményprogramok, 

 regatta sorozatok, 

 szervezett túrák, 

 oktatások 
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3. Hajózástechnikai ügyek (HTB) (Melléklet: HTB Költségvetés terv 2021 xls) 

3.1 MVSZ és osztályok által szervezett felmérések szervezése, szabályozott körülmények között 

 Felmérést támogató mérő eszközök (Melléklet: HTB Költségvetés terv 2021 xls) 

 felmérők megbízási díja, útiköltség  

(Költséghely: Versenyek Tisztségviselői Bizottságnál) 

 Nemzetközi szakfolyóiratok, szakkönyvek, előírások fordítása 

 (Melléklet: HTB Költségvetés terv 2021 xls) 

3.2 Egységes MVSZ minősített felmérői kör kialakítása 
Felmérő bizottsággal/Versenyek Tisztségviselői bizottsággal együttműködve 

 Felmérők személyi felszerelése (dzseki, póló, dosszié, pecsét) 

 Képzés (hazai, nemzetközi)    

(Költséghely: Versenyek Tisztségviselői Bizottságnál) 

3.3 Sportágon belüli technikai ismeretek erősítése 

 Szakkiállítás, szakmai találkozók elérése   (Melléklet: HTB Költségvetés terv 2021 xls) 

 

 

 

 

 

 

 

 


