
Kedves Ábel, Giba ! 
Tisztelt Képzési Bizottság ! 
 
Az NB soron következő ülésén 02.18,-án foglalkoznánk a képzési rendszerünkkel, így pont időben 
lenne a KB javaslata e témában. 
Leírnék hozzá alapokat aztán ha megtárgyaltátok az NB ülése előtt beszéljünk, illetve oda bevinném a 
javaslatotokat. Ha kell határozati javaslatot is beviszek az Elnökség elé. 
Szerintem elsősorban a logikáját, szervezeti megvalósítását gondoljuk másképpen. 
Az NB tervezett a költségvetésébe erőforrásokat képzésre. 
Nyílván „zseb” ugyanaz, de a logika szerintünk úgy lenne jó , ha az NB költségvetéséből menne a 
képzések konkrét  
finanszírozása, az igények feltárása, a mozgósítás, a titkárság végrehajtásában. 
 
A KB szerepe a képzési tematika, képzési modulok felállítása, kialakítása, a szakképzett , akkreditál, 
minősített szakemberek kijelölése lehet. 
A képzésben részt vevő „ külső beszállítók „ anyag, online képzési anyagok készítőinek MVSZ 
rendszerben tartásának kontrolja, felügyelete. 
Én a KB részéről csak erre venném igénybe a  költségkeretüket, nem a konkrét óradíjakra, 
terembérlet stb. 
Két területre bontva javasoljuk a tervezést: 
- Versenyrendszeren belüli vitorlázók képzése 
- Szabadidő, turizmus területen hajózó társaink képzése 
 
Finanszírozás, megvalósítás: 
- MVSZ támogatott képzések, alap modulok (MVSZ költség keretre)  
- Önerős képzések, modulok 
- MVSZ díjszabás kialakítása a képzések kapcsán (ár kontroll) 
- MVSZ által delegált, javasolt, a képzésre kijelölt kollégák elsősorban „házon belülről” 
- Külső szolgáltatások bevonása, kiszervezése a feladatoknak. (egyedi megállapodások) 
- Az alapmodulokban kedvezményt nyújtók, az önerős modulokban elsőbbségben részesülnek 
- A rendszer később alapját képezheti egy MVSZ Certificate bevezetésének 
Nem látok érdemi előrelépésre lehetőséget a KB által betervezett mennyiségű a Nagyhajózást érintő 
képzési tervben, megköszönve azt mi nagyobb ívű tervet képzelünk el. 
 
5. Nagyhajós Bizottság kérésére szervezett nagyhajós képzések: 
- A képzési tematika összeállítása : 2 fő x 120,000                                      240,000 Ft 
- Nagyhajós képzés elmélet és gyakorlat: 2 x 4 x 1,5 óra:                          480,000 Ft      

 
A Nagyhajós igények kielégítése a  mellékelt anyagunk szerinti rendszer felépítése , és annak 
szövetség általi finanszírozása esetén teljesíthető. 
Ciklushoz igazodó, rendszerben működő a titkárság által szervezett, a KB szakmai felügyeletén 
alapuló képzés hozhat  érdemi, használható előrelépés ! 
 
Várom a véleményeteket, javaslataitokat ! 
 
Sporttársi üdvözlettel ! 
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