
 

Beszámoló a MVSZ Elnöksége részére  
 
Az MVSZ Nagyhajós Bizottságának, valamint a Hajózás Technikai Albizottságának 
tevékenységérő 2021.10.01-2022.12.15.  
 
Készítette: Kurucz Sándor, MVSZ NB Elnök ,  
 
 
NB tagjai: Szeremley László, Cittel Lajos, Petrányi Zoltán, Keller András, Szépvölgyi István,Dr.Dulin György 
 
Az NB munkáját Loór Fluck Réka, támogatta a titkárság részéről kiemelkedő színvonalon. 
a HTB munkáját Farkas Péter támogatta a titkárság részéről kiemelkedő színvonalon. 
 
Az NB működése az elmúlt időszakban visszaigazolta bizottsági struktúra kialakításakor kitűzött célokat. 
Az NB működése biztonsággal, a tagok részéről nagy odaadással zajlott. 
A HATB a felügyeletünkkel biztosította a versenyrendszer technikai biztonságát. 
A titkárság kellő erőforrást biztosított a munkánkhoz, mind szakmai, mind adminisztratív téren. 
 
A nagyhajós társadalom előtt teljes transzparenciával megvalósított működésünk nagyrészt a kollégák munkája által, 
https://hunsail.hu/nagyhajos-bizottsag, https://hunsail.hu/hajozastechnikai-albizottsag, kiválóan működött. 
 
Az Office 365 tökéletes hátteret ad a napi munkánkban.  https://hunsail.sharepoint.com/sites/NagyhajsBizottsg,  
 
 

I. A Nagyhajós bizottság az alábbi rendszerben dolgozott az elmúlt időszakban  
 

 5 bizottsági ülést tartottunk (részvételi arány 80 %-os),  

 5 alkalommal találkoztunk részfeladatok egyeztetése céljából (nem teljes létszámban),  

 Minden elnökségi ülésen képviseltettük magunkat,  

 4 alkalommal az NB elnök részt vett az MVSZ Stratégiáján (2022-2028) dolgozó munkacsoportban 

 MVSZ Bizottságok egyeztető ülésein képviseltettük magunkat,  

 Találkoztunk a Klasszikus flottát képviselő osztálykapitányokkal, egyeztető ülés keretében,  

 Több egyeztetésen vettünk részt a Tisztségviselő bizottság tagjaival 
 
 

II. Az MVSZ Nagyhajós Bizottsága az alábbi témákat tárgyalta az elmúlt időszakban.  
 
      2021.12.02. 

 Beszámoló az NB és a HTB tevékenységéről  

 Taglétszám bővítési javaslat, Dr.Dulin György 

 Versenyek szakmai értékelése 

 NB költségvetési terve  

 Klasszikus találkozó előkészítő anyagok, összefoglaló a jogszabály módosítások helyzetéről 

 Kapcsolat felvétel nagyhajós osztályokkal 

 HTAB beszámolója, határozatok 

 
     2022.01.27. 

 NB Elnök beszámolója a Klasszikus találkozóról (szóbeli) 

 NB 2022. év első féléves munkaterve 

 Klasszikus kupa Alapító Okirat módosításának elfogadása 

 NB költségvetési terve 2022 évre 

https://hunsail.hu/nagyhajos-bizottsag
https://hunsail.hu/hajozastechnikai-albizottsag
https://hunsail.sharepoint.com/sites/NagyhajsBizottsg
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/20211202_3_versenyek_szakmai_%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9se.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/20211202_5_Klasszikus_tal%C3%A1lkoz%C3%B3.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/20211102_5_%C3%96sszefoglal%C3%B3.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/20211202_6_Nagyhaj%C3%B3s_oszt%C3%A1lyok_javaslatainak_%C3%B6sszegz%C3%A9se.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/20211202_HTAB_besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/1_Klasszikus_tal%C3%A1lkoz%C3%B3_-_2021.12.15._-_%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/2_MVSZ_Nagyhaj%C3%B3s_Bizotts%C3%A1g_2022_els%C5%91_f%C3%A9l%C3%A9ves_munkaterv.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/Alap%C3%ADt%C3%B3_Okirat_Klasszikus_Versenysorozat.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/4_MVSZ_Nagyhaj%C3%B3s_Bizotts%C3%A1g_k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s_tervezete_2022.pdf


 Munkacsoport felállítása az NB stratégiájának aktualizálására 

 NB Elnök ismertetője a nagyhajós versenyek alatti kikötőhelyek, vendéghelyek bővítésére 

 Budapest Boat Show előadás témák (szóbeli) 

 Osztályokkal kapcsolatfelvétel előkészítése 

 HTAB beszámoló 

 

      2022.04.01. Elektronikus szavazás 

 2022.04.01. NB Határozat 

 HTAB határozat 2022.03.28 

 HTAB 2020.03.28 ülés emlékeztető 

 Dinamikus Yardstick Előnyszámítási Szabályzat 2022 

 DYS_2022_végleges kalkuláció 

 
 
     2022.09.01. 

 NB Elnök beszámolója az elmúlt időszakról, elnökségben végzett munkájáról 

 Balatoni szabályozások, rendeletek, jogszabályok, illetve ezekkel kapcsolatos érdekvédelmi teendők, 
lehetőségek 

 Javaslat az őszi ülések munkarendjére, témák, NB Tagbővítés – Szeremley László felvétele a bizottságba 

 HTAB munkarendjének meghatározása, feladatok definiálása, munkarend kialakítása 

 MVSZ Stratégia végrehajtási menetére javaslatot kidolgozó munkacsoport tagjainak és feladatainak 
bemutatása 

 Kékszalag Port hasznosítási lehetőségei a nagyhajózást érintően 

 

      2022.10.27. 

 NB Elnök beszámolója az elmúlt időszakról, elnökségben végzett munkájáról 

 Balatoni szabályozások, rendeletek, jogszabályok, illetve ezekkel kapcsolatos érdekvédelmi teendők, 
lehetőségek 

 Versenyrendelkezésekhez érkezett, az NB-t érintő beadványok véleményezése 

 HTAB javaslatainak, feladati elvégzésére készített ütemterv megvitatása, elfogadása 

 Bavaria 32 és Dolphin osztálykapitányok konzultációja 

 Nagyhajós Ranglista díjazásra tett javaslat 

 

III. A NB Hajózástechnikai albizottsága  az alábbi rendszerben dolgozott az elmúlt 
időszakban  
 

 

 5 bizottsági ülést tartottunk (részvételi arány 80 %-os),  

 5 alkalommal találkoztunk részfeladatok egyeztetése céljából a titkárság munkatársaival 
(nem teljes létszámban),  

 Előterjesztéseink során elnökségi ülésen képviseltettük magunkat, az NB Elnök által  
 

 tagjaink aktív felmérőként végzik a szövetségi felméréseket 

https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/5_NB_strat%C3%A9giai_v%C3%A1zlat_2021-2024.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/6_Ideiglenes_kik%C3%B6t%C3%A9si_lehet%C5%91s%C3%A9g_kialak%C3%ADt%C3%A1sa.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/8_Nagyhaj%C3%B3s_oszt%C3%A1lyok_javaslatainak_%C3%B6sszegz%C3%A9se.pdf
https://hunsail.hu/hajozastechnikai-albizottsag
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/NB_Hat%C3%A1rozatok_t%C3%A1ra_2022.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/00_HTB_03_28_Hat%C3%A1rozatok.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/03_28_HTAB_%C3%BCl%C3%A9s_eml%C3%A9keztet%C5%91.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/Dinamikus_Yardstick_El%C5%91nysz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1si_szab%C3%A1lyzat.docx
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/DYS_2022_v%C3%A9gleges_kalkul%C3%A1ci%C3%B3.xlsx
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/2_jogszab%C3%A1lyel%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s_-_%C3%B6sszehasonl%C3%ADt%C3%B3_t%C3%A1bl%C3%A1zat_2022_szeptember.xlsx
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/2_jogszab%C3%A1lyel%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s_-_%C3%B6sszehasonl%C3%ADt%C3%B3_t%C3%A1bl%C3%A1zat_2022_szeptember.xlsx
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/3_0_VR_be%C3%A9rkezett_javaslatok_%C3%B6sszegz%C3%A9se_2023-NB.xlsx
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/4_Haj%C3%B3z%C3%A1stechnikai_Albizotts%C3%A1g_2022-2023.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28014/nagyhajos-bizottsag/5_Nagyhaj%C3%B3s_Ranglista_d%C3%ADjaz%C3%A1s_javaslat.pdf


 
IV. Az MVSZ Nagyhajós Bizottsága az alábbi témákat tárgyalta az elmúlt időszakban. 

 
 
    2022.01.18.  

 DYS 2022 munkaanyag - PM2 - összÁTLAGbefutó 

 DYS 2022 munkaanyag - PM2 - 1-3 befutó 

 DYS 2022 munkaanyag - PM2 - HTAB minta 

 DYS 2022 munkaanyag - ÖSSZEHASONLÍTÓ 

 
     2022.03.28. 

 DYS 2022 

 Dinamikus YS szabályzat 

      2021.11.15. /  2022.12.07. 
      
      2023 évi munkaterv  

 Osztályelőírás, osztály SZMSZ-ek felülvizsgálata:  

 Egységes Osztályelőírás megfogalmazása, fordítás - lektorálás  

 Minták, technikai szótár kialakítás:  

 Felmérés folyamatleírás és előkészületei, felmérés leírása:  

 ÚJ 2023-as DYS előkészítő munkálatok:  

 ÚJ 2023-as YS találkozó januárban:  

 Káresemények kezelése, illetve MVSZ felelősség biztosítás kötése:  

 ERS fordítása  

 HTAB éves költségvetés előkészítése  

 Informatikai fejlesztés a YS számításnál  

 Pálya YS szám kialakítása 

 VIHAR rendszer  

Egyebek: 

 Toronyi Bence 420-470  

 HTAB munkarend elfogadása – csatolt excel  

 HTAB 2023 január 21/22 DYS és ORC fórum  

 
 
 
 
 
 
 

https://hunsail.hu/uploads/28227/hajozastechnikai-albizottsag/00_01_18_HTAB_%C3%BCl%C3%A9s_%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
https://hunsail.hu/uploads/28227/hajozastechnikai-albizottsag/01_DYS_2022_PM_2_%C3%81TLAG.xlsx
https://hunsail.hu/uploads/28227/hajozastechnikai-albizottsag/02_DYS_2022_PM_2_1_3_hely.xlsx
https://hunsail.hu/uploads/28227/hajozastechnikai-albizottsag/03_DYS_2022_PM_2_1_HTAB_minta.xlsx
https://hunsail.hu/uploads/28227/hajozastechnikai-albizottsag/00_DYS_2022_%C3%B6sszehasonl%C3%ADt%C3%A1s_mint%C3%A1k.xlsx
https://hunsail.hu/uploads/28227/hajozastechnikai-albizottsag/DYS_2022.xlsx
https://hunsail.hu/uploads/28227/hajozastechnikai-albizottsag/17_Dinamikus_Yardstick_El%C5%91nysz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1si_szab%C3%A1lyzat.pdf

