




• 

▪ a határozat elfogadását a VTB kérte és terjesztette elő a januári 
elnökségi ülésen, amit az elnökség elfogadott  

▪ Határozat szövege: 
 

„Az Elnökség megismerte a VTB 2022. évi munkatervét.” 

A kiszámítható tervezés és az MVSZ képzési tevékenységének összehangolása céljából 

az Elnökség felkéri a Titkárságot, hogy a Képzési Bizottsággal és a Versenyek 

Tisztségviselőinek Bizottságával egyeztetve készítse el az MVSZ képzések 

szervezésével kapcsolatos irányelveket, mint belső használatú dokumentumot. Az 

irányelvek vegyenek figyelembe személyes és virtuális, valamint elméleti és gyakorlati 

képzéseket, valamint legalább az alábbiakat tartalmazzák: 

• a képzések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatoknak a 
bizottságok és a Titkárság közötti megosztása, 

• a képzések forrásigényének tervezésekor a bizottságok által figyelembe 
venni szükséges tételek, és ezek tervezési alapegységei, 

• ajánlott részvételi díjak, 

• képzésekkel kapcsolatos kommunikációs és marketingtevékenység. 
 

A 15/2022 (01.19) határozat alapján a titkárság a Képzési rend tervezetet előkészítette.  

2022. február 15-én egyeztetést tartott a főtitkár, a KB és a VTB elnöke, valamint a 

versenysport manager. A 2022. február 28-ra tervezett megbeszélést a VTB elnöke 

egyéb elfoglaltsága okán lemondta. Ezt követően, a főtitkár több e-mailben kérte a VTB 

elnökét új időpont egyeztetésre, a leveleire választ nem kapott. 

 
Az Elnökség felkéri a VTB-t, hogy az irányelvek elkészültét követően egészítse ki a 
munkatervét a képzésekhez tartozó forrásigénnyel és prioritással. 

Holczhauser András: Az előző bekezdésben foglalt tájékoztatást + a következő 

kiegészítést hozzá 2022. április 3-án kapta meg a főtitkár és KB a VTB elnökétől: 



„Arról tájékoztattam a VTB-t, hogy ahhoz, hogy őszre meghirdethessünk tanfolyamokat, 

augusztusban szükséges bizottsági ülést tartanunk ezek részleteiről. Ennek 

megfelelően, a szakágak szerinti csoportok aktivitásától függően, a tervezett ülés 

környékén látom folytathatónak ezt a feladatot.” 

A VTB által előterjesztett és az elnökség által elfogadott határozat alapján Képzési rend 

kialakításának a célja: „A kiszámítható tervezés (….)” lett volna

H.A.: Ez azt jelenti, hogy mivel a VTB nem támogatta az általa kért Képzési rend 
kialakítását, ezért – legkorábban 2022 őszéig – nem lesz kiegészítve a munkaterve és 
nem tart képzést sem? Valamint nincs forrásigénye sem? 
 



A fenti két bekezdésre és második bekezdés utolsó mondatára 

reflektálva, az 





https://hunsail.hu/uploads/3767/tisztsegviseloi-program/versenyek_tisztsegviseloinek_minositesi_rendszere_202112.pdf
https://hunsail.hu/tisztsegviselok-minositese
https://hunsail.hu/bizottsagok






























 





 


