
Az MVSZ Elnökségének határozatai 

melyek közvetlenül érintik a nagyhajós területeket. 

Az elnökség 2 hetente ülésezik, az NB erőteljesen dolgozik a több területet érintve. 

Alább a januári NB ülés óta eltelt időszakban a közreműködésünkkel született határozatok 

A 2021.02.02. Elnökségi ülés határozatai 

11/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége elfogadja a Hajóregisztrációs és -nyilvántartási szabályzat 2021-et, és utasítja 

a titkárságot annak publikálására. 

14/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége jóváhagyja, hogy a L30 osztály Európa-bajnoksága 2021. július 16-20. közötti 

időpontban kerüljön megrendezésre és utasítja a titkárságot, hogy az MVSZ versenynaptárában a 

módosítást vezesse át. 

15/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége jóváhagyja, hogy a Horváth Boldizsár Emlékverseny 2021. július 16-20. 

közötti időpontban kerüljön megrendezésre és utasítja a titkárságot, hogy az MVSZ 

versenynaptárában a módosítást vezesse át. 

16/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége elfogadja a versenyek versenyzői értékelésére összeállított kérdőívet és 

utasítja a titkárságot a kérdőívek online formájában való kiküldésére a versenyeket követően, majd 

az ezekből készült összefoglalók továbbítására a versenyszervezők és bajnokságok esetén az 

induló osztályok felé. Az MVSZ elnöksége utasítja a titkárságot, hogy az előző évekhez hasonlóan 

értékelje a versenyeket az adminisztrációs szabályok betartása alapján, majd az erről és a 

versenyzői értékelésekről készített összefoglalókat az MVSZ elnökségének prezentálja a 2021-es 

szezon végeztével. 

17/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége elfogadja a Versenynaptár összeállítási folyamat 2022 szabályzatot, utasítja a 

titkárságot annak publikálására. 

18/2021 (01.19) 

Az MVSZ elnöksége elfogadja a Versenyrendelkezések 2021. szabályzatot, utasítja a titkárságot 

annak publikálására. 

20/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége felkéri a főtitkárt, hogy a YS Trophy kupasorozat megszervezésében a 

titkárság tegye meg a szükséges előkészületeket és amennyiben talál együttműködő partnereket 

írja ki és megfelelően publikálja a versenysorozatot. 

21/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége kéri az MVSZ Nagyhajós Bizottságát, hogy egyeztessen a Klasszikus 

osztályok képviselőivel a Klasszikus Kupasorozat jövőjéről és tegyen javaslatot a Kupasorozat 

2021. évi kiírására vonatkozóan. Az MVSZ elnöksége más kupasorozat MVSZ részéről történő 

kiírását nem támogatja. 

22/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége utasítja a főtitkárt, hogy a Nemzeti Regatta rendezési jogának átvételéről az 

ismertetett feltételekkel kezdjen tárgyalásokat a BH-Zrt-vel és keressen partnereket az NB által 



javasolt koncepció mentén, a regatta szponzorációs bevételeinek előteremtésére és a 

rendezvények megszervezésére. 

23/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége elfogadja az NB által felállított Kommunikációs- és rendezvény munkacsoport 

beszámolóját. 

24/2021 (01.19.) 

Az MVSZ NB sürgeti az MVSZ 2021-2024 stratégia mielőbbi kidolgozást a pontos kommunikációs 

irányok meghatározásához. 

25/2021. (01.19.) 

Az MVSZ elnöksége utasítja a főtitkárt, hogy az NB által javasolt koncepció szerint és 

együttműködési formában keressen együttműködő partner, aki számára a külső kommunikációs- 

és rendezvényszervezési tevékenységek kiszervezhetők. A partnerrel közösen pedig dolgozza ki 

az együttműködési szerződés részleteit 2021. február 28-ig és tegyen javaslatot az MVSZ 

elvárásaira a partnerrel szemben az MVSZ elnöksége számára a következő elnökségi ülésre. A 

fenti feladatok elvégzésében vonja be az NB elnökét. 

26/2021 (01.19.) 

Az MVSZ elnökségnek célja, hogy a vitorlásversenyek közvetíthetőségét segítő megbízható GPS-

es nyomkövetőrendszer működjön a 2021. évi vitorlásszezonban. Az MVSZ elnökségéhez 

eljuttatott fejlesztési projektek ismeretében az MVSZ együttműködési szándéknyilatkozatot ír alá 

az Airmoniq, Trackrack és a MobileGap cégekkel. 

A 2021.02.02. Elnökségi ülés határozatai 

35/2021(02.02.) 

Az MVSZ elnöksége felszólítja a 25-ös túrajolle osztályt, hogy 2021. március 15-ig az osztály 

összes tagjának felmérési lapját küldje meg a titkárságnak. 

Ennek megléte esetén az osztály, osztályelőírásának változtatása támogatást nyer 

36/2021(02.02.) 

Az MVSZ elnöksége támogatja a Hajózástechnikai albizottság és a Nagyhajós bizottság 

eszközigényre vonatkozó beadványában szereplő eszközök beszerzését és utasítja a főtitkárt, 

hogy azt az MVSZ 2021. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe. 

Hosszú évek óta először sikerül a nagyhajós felméréseket támogató mérőeszközöket, mérlegeket 

beszerezni 

38/2021(02.02.) 

Az MVSZ elnöksége elfogadja az MVSZ SZMSZ-ét azzal a kikötéssel, hogy az osztályszövetségek 

formáit 2021. április 30-ig meghatározza. 

Fontos tartalmi elem, hogy a mindenkor NB elnök állandó meghívott az Elnökségi üléseken, 

tanácskozási joggal 


