
MVSZ szakmai oktatássorozat április-májusban 

 

Az MVSZ által a szövetség szolgáltatásaival kapcsolatban a versenyengedélyes sportolók körében 

végzett felmérés alapján az alábbi eredmények születtek az oktatási igényekkel kapcsolatban. 

 

 

  

 

Javaslom, hogy a felmérés eredményét már a közeljövőben alakítsuk programmá, ehhez az alábbi 

előzményeket látom: 

• A Képzési Bizottság 2021-re tervezett „Vitorlázó Téli Esték” programja még nem valósult meg, 

a bizottság tervei között szerepel a közérdekű szakmai programok szervezése. 

• A Nagyhajós Bizottság programjában szerepel versenyengedélyes sportolók számára szervezett 

versenysport szakmai előadássorozatok terve, ezzel kapcsolatban fel is vette a kapcsolatot a 

Képzési Bizottsággal és a Versenyek Tisztségviselőinek Bizottságával. 

• Az új versenyszabályok ismertetésére a Versenyek Tisztségviselőinek Bizottsága a minősített 

tisztségviselők számára továbbképzést tervez, ennek megvalósítása online konferencia 

szervezésével kapcsolatos technikai kompetenciahiány miatt késik. 

• A versenyszezon a járványhelyzet miatt várhatóan legalább május közepéig/végéig nem indul 

el; ennek kezelésére az Elnökség bizottságok közötti munkacsoportot kért fel az előkészítő 

munkákra. 

Az alábbi koncepciót javaslom, hogy a járványhelyzeti munkacsoport első ülésén vitassuk meg: 

• Április és május hónapokban az MVSZ heti rendszerességgel, a hét ugyanazon napján este online 

oktatást szervez virtuális konferencia formájában, ezzel az elmaradó versenyek helyett kínál 

szakmai programot az érintetteknek. 

• A konferencia 6-8 hetet, így 6-8 alkalmat ölel fel. Egy alkalom jellemzően 60-90 perc hosszúságú. 

• Résztvevőként versenyengedélyes sportolók, edzők és a versenyek tisztségviselői 

regisztrálhatnak, a részvétel számukra térítésmentes, a regisztrációs jogosultság ellenőrzése 

szükséges. 

• Az oktatások formája lehet előadás, virtuális kerekasztalbeszélgetés vagy ezek keveréke. Az 

oktatások közben a nézők valós időben, írásban tehetnek fel kérdéseket a beszélgetőablakban, 

amelyek közül a végén az előadók vagy a moderátor választanak. 



• A konferencia szakmai tematikáját a KB, NHB és VTB alakítják ki, ehhez a bizottságok a 

felmérés eredményeit használják. 

• A technikai megvalósítást a Titkárság és technikai szolgáltató végzi. 

• A programhoz szükséges folyamatos kommunikációt társítani (hírek / hírlevelek / közösségi 

média; témák és előadók bemutatása). 

• A programban az MVSZ általános tevékenysége mellett ráadás forrást a technikai 

megvalósítást támogató szolgáltató, a konferenciára alkalmas szoftver licence és az előadók 

tiszteletdíja jelent. 

Terveim szerint a VTB két alkalmat vállalna a sorozatból, ezekbe transzformálnánk a versenyek 

tisztségviselői számára tervezett továbbképzési tematikánkat is, miközben versenyzők felé is szólnánk 

versenyszabály-ismeret témában. A továbbképzésen való részvétel igazolása céljából a bizottság 

számára fontos a résztvevők regisztrációja, az oktatást követően esetleges ellenőrző kérdések 

kitöltésének lehetősége. A VTB következő ülését 2020. március 29-én tartjuk, pozitív fejlemények 

esetén ezen alkalommal tudjuk részletesen megtervezni a tematikát, előadókat. 

Várom véleményeiteket, gondolataitokat a témában. 
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