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J E L E N T É S / E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége részére 

Készült: Budapest, 2021. január 15-én 

Előterjesztő: Nagyhajós Bizottság – Kurucz Sándor 

Jelentés, előterjesztés 
tárgya: 

Rendezvény-Kommunikációs munkacsoport 

Az egyeztetésben résztvevők 
felsorolása: 

Elnök, NB, VTSZ, Titkárság, Temesfői Zénó, Csetényi Csaba, 
Sztaics István 

Indoklás: 

Előző év szeptembere óta merült fel az igény az Elnök Úr részéről, hogy az MVSZ saját 

rendezvényei az előző éveknél még színvonalasabban kerüljenek megrendezésre/megszervezésre 

és még hatékonyabban növeljék az MVSZ értékeit, eredményesebbek legyenek. Szeretnék olyan 

szintre emelni a rendezvényeket és az MVSZ kommunikációját, hogy mind a résztvevők 

méltányolják, mind a szponzorok számára értéket képviseljen, megfelelő felületeket biztosítson. A 

plusz szponzorációs összegek, pedig visszaforgathatók a sportág támogatására. 

A Nagyhajós Bizottság ezen problémák megoldására való javaslatok kidolgozására,  

munkacsoportot állított fel, melyben az alábbi személyek vettek részt: 

 

 

Gerendy Zoltán, MVSZ Elnök 

Holczhauser András, MVSZ Főtitkár 

Kurucz Sándor, MVSZ Elnökségi Tag, Nagyhajós Bizottság Elnök 

Loór-Fluck Réka, MVSZ Versenysport koordinátor 

Náray Vilmos, MVSZ Elnökségi Tag 

Náray Richárd – MVSZ grafikai munkák megbízott – kérelmezte meghívását az ülésre 

Petrányi Zoltán, Nagyhajós Bizottság Tagja 

Szépvölgyi István, Nagyhajós Bizottság Tagja, Szabadidős és Turizmus munkacsoport 

Vezetője  

Csetényi Csaba, kommunikációs és média szakember, külső tanácsadó, HG Media 

Sztaics István, kommunikációs és média szakember, külső tanácsadó, Sport Events 

Vobeczky Zoltán, MVSZ Kommunikációs Vezető 

Temesfő Zénó, Nagyhajós osztálykapitány 

A munkacsoport két ülésen tárgyalta a felmerülő problémákat a két ülés jegyzőkönyve mellékelve. 

Összegzett megállapításai szintén mellékelve. 

Az egyeztető üléseket követően Csetényi Csaba a HG Média képviselője egy az egyeztetéseken 

körvonalazott formában ajánlatot tett a fenti feladatok elvégzésére, mely szintén mellékletben 

található. 
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A koncepció lényege:  

Megújítják, és üzemeltetik az MVSZ külső kommunikációját. Professzionális módszerekkel az 

MVSZ rendezvényeit szervezik, melynek keretében Garantálják az eddigi rendezvényeink 

bevétele után, a költségek levonásával megmaradt  összegeket továbbra is, valamint azt, hogy 

amit eddig erre költöttünk azt Ők is erre fordítják. Továbbá biztosítják, hogy az ezen felül 

befolyó, a megújult kommunikáció, az általuk behozott szponzorációból képződő összegeket egy 

bizonyos arányban megosztanák meg az MVSZ-szel. Ennek érdekében tennének saját 

beruházásokat az MVSZ kommunikációba, a rendezvények eseményeibe.  Egy ilyen jellegű 

gazdasági megállapodást javasolunk megkötni. 

A Nagyhajós Bizottság és az általa felállított eseti munkacsoport javasolja, hogy az MVSZ 

Elnöksége fogadja el a munkacsoport beszámolóját. Tegye meg a szükséges lépéseket egy az 

elnökségi ciklusra vonatkozó stratégia kidolgozására. Ennek elkészültét követően bízza meg a 

Titkárságot és a Kommunikációs vezetőt az MVSZ kommunikációs stratégiájának 

kidolgozásával. 

Az NB javasolja, hogy az MVSZ Elnöksége bízza meg a Titkárságot, hogy az NB által javasolt 

koncepció szerint, illetve együttműködési formában keressen együttműködő partnert. (NB 

javaslata a HG Média, és a Spot Events), 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.  

Előterjesztés esetén a határozati javaslat szövege: 

Az MVSZ elnöksége elfogadja az NB által felállított Kommunikáció és Rendezvény 
munkacsoport beszámolóját. 

Az MVSZ NB sürgeti az MVSZ Stratégia 2021-2024 mielőbbi kidolgozását a pontos 
kommunikációs irányok meghatározásához! 

Az MVSZ Elnöksége utasítja a főtitkárt, hogy NB által javasolt koncepció szerint, és 
együttműködési formában keressen együttműködő partnert, (NB javaslata a HG Média, 
és a Spot Events), 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 elvégzésébe vonja be az NB elnökét. 

 
Kérjük az elnökséget, hogy az előterjesztést tárgyalja meg. 

Melléklet: 

 MVSZ rendezvény és kommunikációs egyeztető ülés 1 jegyzőkönyv 

 MVSZ rendezvény és kommunikációs egyeztető ülés 2 jegyzőkönyv 

 MVSZ Kommunikáció és rendezvények munkacsoport megállapításai 

 HG Média ajánlatai 


