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Stratégiai célkitűzések a Magyar Vitorlás Szövetség 

következő négy éves ciklusára 
 
 
 

1. Növeljük az MVSZ tagsági körét, bázisát bővítjük 
2. A nemzetközileg értékelhető eredmények(et) elérése és folyamatos szinten tartása 

érdekében kiterjesztjük az utánpótlás bázist 
3. az Elnökség és a hozzá kapcsolódó titkárság munkáját átláthatóbbá, szélesebb 

körben kommunikálhatóbbá tesszük munkáját 
4. Megerősítjük és az új elvárásokhoz igazítjuk  a Titkárságot 
5. Korszerűsítjük az Alapszabályt, újra szabályozzuk az osztályok működést 
6. Megerősítjük az MVSZ finanszírozását  
7. Jelentősen javítjuk az élsport eredményességét 
8. Fejlesztjük a vitorlázás tudásbázisát, szakmai színvonalát  

 
 
 
1.  Növeljük az MVSZ tagsági körét, bázisát bővítjük 

 szolgáltatásokat kínálunk a nem igazolt „kikötői” vitorlázóknak, bevonjuk a 
sportág céljainak megvalósításába őket 

 önkéntes alapon regisztráljuk a rajtszámmal nem rendelkező vitorlásokat, 
megtámogatva őket szolgáltatásainkkal  

 együttműködést építünk ki az érdekelt szakági vállalkozásokkal (hajóépítők, 
vitorlakészítők, kikötők, kereskedők stb.) 

 partneri hálózatba szervezzük az érdekelt önkormányzatokat, oktatási 
intézményeket 

 A kis-tavakon erősítjük a jelenlétünket, a szövetségi támogatást 
  

 
2. A nemzetközileg értékelhető eredmények(et) elérése és folyamatos szinten 

tartása érdekében kiterjesztjük az utánpótlás bázist 
 Népszerűsítjük a vitorlázást, mint a fiatalok számára vonzó, elérhető sportágat 
 Minősítő rendszert dolgozunk ki a vitorlás iskolák részére 
 Megszervezzük a nagyhajós közösség és az utánpótlás szorosabb kapcsolatát  
 Iskolai utánpótlás programokat indítunk be az önkormányzatokkal 

együttműködve 
 Folytatjuk a sikeres munkát az élsport utánpótlásának nevelésében, tovább 

javítva a nemzetközi eredményeinket  



 
 
 
3. Az Elnökség és a hozzá kapcsolódó titkárság munkáját átláthatóbbá, 

szélesebb körben kommunikálhatóbbá tesszük munkáját 
 A 4 éves program alapján konkrét, részletes éves feladat és ülésterv készül 
 A feladatok végrehajtását minden szinten rendszeresen mérjük, értékeljük 
 Minden érdemi dokumentumot (előterjesztés, döntések, határozatok stb.) 

elérhetővé teszünk az interneten 
 Az elnökség tagjai - és az esetlegesen hozzájuk kapcsolódó bizottságok - 

között egyértelműen kijelöljük a feladatköröket 
 Újjászervezzük a bizottságok munkáját az elnökségi felelősökkel 

együttműködve 
 Rendszeressé tesszük a kapcsolatot az egyesületekkel, a vitorlázókkal, 

elsősorban az interneten keresztül 
 Rendezzük az Osztályszövetségek jogállását 

 
 
4. Megerősítjük és az új elvárásokhoz igazítjuk a Titkárságot 

 Áttekintjük a szervezeti felépítést 
 Igény esetén új munkaköröket hozunk létre (nyilvános pályázat lefolytatásával) 
 Aktualizáljuk az új szervezethez a szabályzatokat, munkafolyamatokat, 

működési leírásokat  
 Elégedettségi rendszert vezetünk be az iroda működésének mérésére 
  Felújítjuk a meglévő és kifejlesztjük a hiányzó informatikai infrastruktúrát, 

rendszereket, adatbázisokat 
 Tovább fejlesztjük az MVSZ honlapját, hogy korszerű, aktív kapcsolatot 

biztosítson a kibővülő kapcsolati rendszerünkhöz 
 
 
5. Korszerűsítjük az Alapszabályt, újra szabályozzuk az osztályok működését  

 Széleskörű vitára bocsátjuk az alapszabályt és annak figyelembevételével a 
következő közgyűlés elé terjesztjük a módosításokat elfogadásra 

 Módosítjuk, megerősítjük az osztályok jogosítványait, egyértelművé tesszük a 
bizottságok és egyéb egységek feladatait, jogosítványait 

 Az alapszabályban átvezetjük az előző feladatok végrehajtásából eredő, vagy 
ahhoz kapcsolódó szükséges változásokat (tömegsport bevonása, 
vállalkozásokkal való együttműködés, finanszírozási igények stb.)    

 
 
6. Megerősítjük az MVSZ finanszírozását 

 A meglévő szolgáltatások javításával és új szolgáltatásokkal további 
szponzorokat vonunk be a támogatói körbe 

 Felülvizsgáljuk a meglévő bevételi forrásokat és a szolgáltatások javításával is 
növeljük a bevételeket és a partnereink számát, elégedettségét. (reklám 
engedélyek, tagdíjak, versenyengedélyek, adományok, felmérések, jogok 
értékesítése, minősítések, tanúsítványok, nevezési díjak, események bevételei)  

 Hatékonyabbá tesszük az MVSZ kommunikációját, a vitorlássport jelenlétét a 
médiákban 



 
 
 
7. Jentősen javítjuk az élsport eredményességét 

 Londonban (2012) lehetőség szerint koncentráltabban, a korábbinál 
felkészültebb, várhatóan eredményesebb csapattal jelenünk meg 

 Az olimpiai felkészülés gördülő, két ciklusos programja számára biztosítjuk a 
feltételeket (szövetségi kapitány, edzők, hajók, motorosok, utazások, stb.) 

 A válogatást világos, egyértelmű és teljesen nyilvános, előre rögzített alapelvek 
mentén tervezzük bonyolítani   

 a sportolók támogatása - több évre szóló - szerződések alapján történik 
 

 
8. Fejlesztjük az MVSZ tudásbázisát, szakmai színvonalát 

 Felügyeljük, támogatjuk az edzők, versenyrendezők, bírók, versenyzők 
oktatását, továbbképzését 

 Koordináljuk a versenyek sikeres megrendezéséhez szükséges szakemberek 
tevékenységét, képzését 

 Elkészítjük, illetve szükség esetén lefordítjuk és hozzáférhetővé tesszük a 
hazai és nemzetközi szakirodalmakat 

 A feladatokkal összhangban bővítjük az MVSZ eszközrendszerét 
(motorcsónak, kommunikáció, balatonfüredi szövetségi telep, stb.)  

 
 
 
 
 
 
Budapest, 2009. május 25. 
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