
Kedves Sporttársak! 

 

Mint tudjátok az MVSZ új Elnöksége megkezdte a munkáját, így elsőként a működésének a 

struktúráját alakította ki. Három tanácsadói testületet, bizottságot hozott létre, hogy a munkáját, 

döntéseit segítse. 

1. Versenysport bizottság. (VB) Elnöke: Rutai István Elnökségi tag 

2. Verseny Tisztségviselői Bizottsága (VTB). Elnöke: Böröcz Bence 

Három szakág tartozik ide: Versenyrendezői, Versenybírói, Felmérő tisztségviselők 

3. Nagyhajós Bizottság (NB) Elnöke: Kurucz Sándor Elnökségi tag 

Albizottsága a Hajózástechnikai Bizottság.  

Az Elnökség elfogadta a beterjesztett SZMSZ tervezetünket, melyet levelem mellékleteként 

olvashattok. Az SZMSZ alapján felkértem hat sporttárunkat bizottsági tagnak, az alábbi szakterületek 

szerint. Az SZMSZ szerint az NB tagjainak munkáját 2 fő állandó tanácsadó segítheti, Veletek 

egyeztetve az alábbi személyeket kértem fel.  

1. Cittel Lajos, Klasszikus vitorlások, hagyományok, hajóépítés 

Tanácsadók: Juhász Miklós 40-es cirkáló,  

2. Petrányi Zoltán, Többtestűek, One Designe 

tanácsadók: Hercsel Erik OD, Nagy R. Attila katamarán 

3. Keller András, OPEN, egyedi építésű hajók, biztonság (VMSZ) 

Tanácsadók: Ormai Balázs Cruiser,  

4. Szeremley László, Hajózástechnikai kérdések, nemzetközi kapcsolatok, szabályzatok 

A HTB albizottság vezetője 

5. Szépvölgyi István, Szabadidő sport, média, marketing 

A Szabadidő Sport munkacsoport vezetője 

A HTB vezetésével az NB tagjai közül, Szeremley Lászlót bízom meg. 

 

Az első, 2020.11.12.-i ülésünk napirendi pontjainak az alábbiakat javaslom: 

1. SZMSZ  alapján a működési rendünk tárgyalása Ea: Kurucz Sándor 

- Bizottsági tagok szakterületeit érintő feladatok, munkamódszer egyeztetése, 

Bizottsági munka struktúrája, javasolt ülésrend. 

 (osztálykapitányokkal kibővített ülések, bizottsági ülések rendszeressége, állandó kis 

létszámú témák szerint behívott osztálykapitányi jelenlét) 

Az NB feladatköre, munkaterv javaslata  

Bizottsági tagok két fős szakmai tanácsadójának kijelölése 

Bizottsági tagok munkamódszere. (Nb ülésre szakterület szerinti anyagok előkészítése, 

véleményezése) Ea: Kurucz Sándor 

- Szabadidő Sport munkacsoport működésrendjének, feladatkörének meghatározása,  

javaslat a tagjaira  

- A HTB albizottsági működésrendjének, feladatkörének egyeztetése, tagjaira javaslat 

Határozati javaslat: NB tagjai, munkaterv 

Mellékletek : SZMSZ, munkaterv javaslat,  



2. Az NB működéséhez szükséges erőforrások Ea: Holczhauser András. Fluck Réka 

- Titkársági együttműködés, munkatárs adminisztratív támogatás 

- Teams video konferencia rendszer, Dropbox  

- MVSZ adattárolás rendszer,  

- tanácskozási helyszínek,  

 

3. Hajózástechnikai Bizottság Ea: Szeremley László 

- alakuló ülésre javaslat 

- munkaterv javaslata (felhasználva az előző HTB anyagait) 

(együttműködés a VTB-el, felmérői kör kialakítása, szakmai program javaslatok, díjazás, 

felérő feladatokra pályázat útján történő kijelölés, régi rutinos kollégák visszaállítása, 

legalább az oktatásba, ifjúsági osztályokkal kapcsolatos feladatok együttműködve a VR-

al)) 

- javaslat tagokra (Toronyi Bence, Hegymegi László, Ugron Gergely) 

- javaslat erőforrásokra (személyi, anyagi, felmérői eszközök) 

Melléklet: Munkaterv javaslat , NB eddigi javaslatai,  

Határozati javaslat: javaslat tagokra 

4. Szabadidő sport munkacsoport Ea: Szépvölgyi István 

- alakuló ülésre javaslat 

- munkaterv, feladatkörök javaslata,  

(TVSK együttműködés, főtitkári közreműködés,  

- javaslat tagokra  

- javaslat erőforrásokra (személyi: Főtitkár, Fluck Réka) 

- Tóth Krisztián- digitális kommunikáció 

Melléklet: Munkaterv 

5. Klasszikus osztályok egyeztető ülés szervezése, célja.  Ea: Kurucz Sándor 

Melléklet: Herkó Dezső levele, Farkas János levele, aktivitás, értékmegőrzés,  

 

6. Felmérés szeretne az MVSZ elnöksége arról ,mit, milyen szolgáltatásokat várnak az MVSZ-

től. Ehhez lenne szükség a véleményetekre. Ea: Szépvölgyi István 

Melléklet: Vitaindító kérdéssor 

 

7. Versenyrendezéshez kapcsolódó parti szervezési feladatok áttekintése + továbbfejlesztése 

Ea: Kurucz Sándor 

Melléklet: eddig megfogalmazódott javaslatok összegzése 

Téma: 

Arról szeretnék beszélni Veletek, milyen módon emeljük és egységesítsük az MVSZ nagyhajós 

versenyek parti eseményeinek színvonalát ahhoz, hogy 

- jobban megfeleljen a sajtó és média elvárásoknak = ezek az események széles körben 

megjelentethetőek legyenek 

- a szponzorok elvárásainak = megfelelő (standard) megjelenési megoldások 

kialakítása és alkalmazása  

- a vitorlázók elvárásainak = élvezhető, színvonalas parti rendezvények kapcsolódjanak 

a versenyekhez. 



- A cél, hogy 2021-ben legalább az MVSZ saját versenyei már ebben a továbbfejlesztett 

keretrendszerben működjenek és ezen keresztül a szponzorációs bevételeink 

növekedjenek. 

 

 

Veszprém 2020.11.09. 

 

 

         Kurucz Sándor 

    MVSZ Elnökségi tag 

   Nagyhajós Bizottság 

                Elnök  

               

   

          


