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--- 

Yacht Master A 
Min. 2 év Skipper 

instruktor – 
supervisor rang 

Teljes körű YeS 
szervezés és érdek 

képviselet 

Kontroll a YeS 
statisztikák felett 

Parancsnoki 
feladatkör drillek 

Folyamatosan 
elvégzett munka- 

jelentések  

YeS 
prosperálásának és 

fejlődésének 
biztosítása 

YeS – igazgató 
parancsnok 
(Kinevezett) 

YYYaaaccchhhttt   CCCaaadddeeettt   SSSccchhhoooooolll   fffllloootttiiillllllaaa   pppaaarrraaannncccsssnnnoookkk   

YeS akadémia 
Instruktori 

koordinációs drillek 

Yacht Master A 
Min. 3 év sikeres 

instruktori munka, 
TLT tagság 

 

YeS oktatás és gyak. 
megszervezése, 
kadet és mentor 

szervezés 
 

Minden rang és  
képzés irányítása, 

koordinálása 

YeS gyakorlatok 
kivitelezése (földi- 
tengeri tréningek) 

 

Min.6 év tengeri 
hajóvezetői 

engedély, YeS tech. 
teljes ismerete 

 

YeS flotilla 
parancsnoklása 

YeS  flotilla 
parancsnok 
(Kinevezett) 

 

SSSkkkiiippppppeeerrr   iiinnnssstttrrruuukkktttooorrr   –––   sss   uuu   ppp   eee   rrr   vvv   iii   sss   ooo   rrr   
 

YeS akadémia  

Supervisor  

Yacht Master A  

személyiségf. tanf., 
TLT tagjelölt 

Tanulási és tréning 
technológiák 
betartatása 

 

Minden YeS rang 
techen tartása 

 

Drill sorozatok 
 

Min. 2 év instr. 
hajózás 

Teljes tech. 
alkalmazása, 
betartatása 

 

Skipper 
instruktor - 
supervisor 

 

SSS   KKK   III   PPP   PPP   EEE   RRR                  III   NNN   SSS   TTT   RRR   UUU   KKK   TTT   OOO   RRR   

YeS - Instruktor 

tanfolyam 

 

 
Skipper konzultánsi 

rang 

 

Folyamatos sikeres 
kadét szervezés, 
önálló oktatás 

 

Crew elméleti és 
gyak. eredményes 

képzése 
 

Instruktori 
gyakorlati hajózás 

kadétokkal 
 

Min. 5 éves 
h.v.jogosítvány, 

min. 10 hét hajózás, 
instruktori vizsga 

 

Teljes kompetencia 
instruktori 

feladatokból 
 

Skipper 
instruktor 

 

SSS   kkk   iii   ppp   ppp   eee   rrr               kkkooonnnzzzuuullltttááánnnsss   
YeS – Skipper 

konzultáns 
évfolyam 

 

Skipper tréner   
rang 

 

Kadétok folyamatos 
szervezése a  

YeS-be 
 

Tengeri gyakorlati 
hajózáshoz a crew 

kompetencia 
megteremtése 

 

Skipper konzultáns 
évfolyam tengeri 

hajózás 
 

Skipper konzultáns 
évfolyam sikeres 

lezárása, min. 3 év 
hajózási jogosítvány 

 

Yacht biztonságos 
irányítása, yacht 
kadétok és crew 
sikeres tanítása 

 

Skipper 
konzultáns 

 

SSS   kkk   iii   ppp   ppp   eee   rrr            tttrrrééénnneeerrr   

YeS – Skipper 
tréner évfolyam 

YeS - Skipper 
Mentor rang 

Min. 2 éves tengeri 
hajóvezetői 
jogosítvány 

Kadétok tengeri 
hajózási 

alapismereteinek 
sikeres drillezése 

 

Tengeri gyakorlati 
hajózáshoz a crew 

kompetencia 
megteremtése 

 

Skipper-tréner 
évfolyam tengeri 

hajózás 
 

Skipper-tréner 
évfolyam sikeres 

lezárása 
Min 5 hét tengeri 

hajózás 

Yacht biztonságos 
vezetése, kadétok 

és crew yacht 
matróz képzése 

 

Skipper-tréner 
   

         MMM   eee   nnn   ttt   ooo   rrr   SSSKKKIIIPPPPPPEEERRR      MMMEEENNNTTTOOORRR   
YeS – Mentori 

évfolyam 
 

YeS Mentor 
asszisztens rang 
Min. 1 hetes YeS 
tengeri hajózás 

Crew 
megszervezése, 

hajózásra 
felkészítés 

 

Részvétel a tengeri 
gyakorlati 
hajózáson 

 

Skipper Mentor 
évfolyam tengeri 

hajózás 
 

Mentor képzés 
sikeres lezárása 

Min 3 hét tengeri 
hajózás 

Yacht biztonságos 
irányítása-crew 

teljes körű 
megszervezése 

 

Skipper vizsga 
letétele 

Skipper Mentor 

MMMeeennntttooorrr   aaasssssszzziiissszzzttteeennnsss   
YeS – mentor 

asszisztensi 
évfolyam 

 

Kormányos 
tengerész kadét 

rang 
 

Yacht működtetése, 
crew 

megszervezése 
 

Részvétel a tengeri 
hajózási 

gyakorlaton 
 

Mentor és mentor 
asszisztens 

évfolyam tengeri 
hajózás 

 

Mentor asszisztens 
szemeszterének 

lezárása 
Min. 2 hét YeS 
tengeri hajózás  

Yacht crew 
szervezése, 

alapismeretek 
begyakorlása 

 

YeS Mentor 
asszisztens 

 

KKKooorrrmmmááánnnyyyooosss   ttteeennngggeeerrréééssszzz   kkkaaadddéééttt   

YeS – II. évfolyam 
   

Navigációs 
tengerész kadét 

rang 
   

Kormányzás 
technológiájának 

ismerete 
 

Részvétel a tengeri 
hajózási 

gyakorlaton 
   

II. évfolyam tengeri 
hajózás 

   

II. évfolyam két 
szemeszterének 
sikeres lezárása 
Min. 1 hét YeS 
tengeri hajózás 

Yacht biztonságos 
kormányzása- tech 

birtoklása 
 

Kormányos 
tengerész kadét 

 

NNNaaavvviiigggáááccciiióóósss   ttteeennngggeeerrréééssszzz   kkkaaadddéééttt   

YeS – I. évfolyam 
Befejezett általános 

iskola 6. osztály 

Partmenti 
navigációs 
alaptudás 

megszerzése 

Részvétel a tengeri 
hajózási 

gyakorlaton 

I. évfolyam tengeri 
hajózás 

2 szemeszter 
sikeres lezárása 

Partmenti 
navigációs tudás 

sikeres alkalmazása 

Navigációs 
tengerész kadét 

 Bevezető  képzés: Yacht matróz tréning 


