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EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről 

 
 

Időpont: 2017. szeptember 19. 18:00 
Helyszín: Magyar Sport Háza 
 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 
 3. emeleti ovális tárgyaló 
Jelen vannak: Böröcz Bence (elnök), Beliczay Márton, Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi, 

Váradi Imre 
 
 
Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes. 
 
A napirend Egyebek pontjához az alábbi javaslatok érkeztek: 

 Tusnai Gabi: versenykiírások ellenőrzésének rendszere 
 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Egy bizottsági tag sem nyilatkozott vele szemben fennálló összeférhetetlenségről a napirendi 
pontok kapcsán. 
 
Böröcz Bence tájékoztatta a bizottság tagjait a bizottság felállításának folyamatáról és a 
kapcsolódó előzményekről. Rövid tájékoztatást adott az ülést közvetlen megelőző, a Főtitkár úrral 
tartott beszélgetésről. 
 
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása: 
 
1. Versenybírói minősítések megújításának előkészítése 

 
A bizottság egyetértett abban, hogy az előterjesztésben szereplő jelentkezési lap módosuljon a 
jelölt események maximálásával (8 esemény). A megújítási kérelmek jelöljék meg azokat az 
eseményeket, amelyeken a 42. szabály szerinti bíráskodás és tárgyalás volt. 
 

1/2017 (09.19) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy az ülésen elhangzottaknak 
megfelelően véglegesítse a versenybírói minősítések 2018-2019. évekre való 
megújításáról szóló értesítést és annak mellékleteit. Ezt követően a bizottsági 
levelezőlistán értesítse ki a szakembereket a folyamatról. A bizottság felkéri a 
Titkárságot, hogy az MVSZ weboldalán is tegye közzé a felhívást. 
 
A kiértesítés határideje 2017. szeptember 24. 

 
A bizottság a döntéshozatal után kötetlen beszélgetés formájában vitatta meg a minősítések 
jövőbeli megújításának és feltételrendszerének módosítását. 
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2. Tervezett oktatások 

 
Az eddigi gyakorlat szerint kétévenkénti rendszerességgel tart a bizottság versenybírói 
tanfolyamot, a következő ennek megfelelően 2017 novemberében lenne esedékes. A bizottság 
arra számít, hogy a World Sailing rövidesen publikálja a megújított Nemzetközi versenybírói 
kézikönyvet, ezért egyetért abban, hogy 2017-ben az MVSZ ne szervezzen versenybírói 
tanfolyamot. Ezzel garantálható, hogy a következő tanfolyamon az új jelentkezők frissített 
tananyaggal ismerkedhetnek meg, amely tartalmazza a legutóbbi szabályváltozásokkal 
kapcsolatos eljárásokat is. 
 
A bizottság az elmúlt éveknek megfelelően, 2018 első hónapjaiban két alkalommal tervez 
továbbképzést a minősített szakemberek tudásának fejlesztésére. A két továbbképzési alkalmat 
különböző helyszíneken, az alkalmak között legalább két hét különbséggel tervezzük. 
 
A bizottság megvitatta annak lehetőségét és kívánatos eredményeit, hogy a kiemelt versenyeken 
közreműködő versenybírók számára célzott workshopokat szervezzen, amelyek elősegítik az ilyen 
eseményeken megvalósított gyakorlat egységesítését. 
 
 
3. A 2017. évi szezon eddigi tapasztalatai 

Az új szabálykönyben bővített lehetőségekkel (támogató személyekkel kapcsolatos eljárások, 
módosított 69. szabály) az óvási bizottságok eddig nem éltek. 
 
A Decathlon Kupa vízi bíráskodásával kapcsolatosan a bizottsághoz edzői levél érkezett. A 
bizottság a versenyről beérkezett versenybírói jelentés és a levél tartalma alapján megvitatta egy 
lehetséges válaszlevél tartalmát. A választ Böröcz Bence bizottságvezető készíti el. 
 
A 49. Kékszalag 1. és 3. számú óvásának fellebbezési döntését követően a Titkárság szóbeli 
kéréssel fordult a bizottsághoz, hogy nyújtson segítséget egy új óvási bizottság összetételének 
meghatározásában. A bizottság elsősorban szakmai és összeférhetetlenségi szempontokat 
figyelembe véve tett javaslatot a szervező bizottságnak. 
 

2/2017 (09.19) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság a következő óvási bizottság kijelölését javasolja a szervező 
bizottságnak a 49. Kékszalag 1. és 3. számú óvásának tárgyalására: Regényi Zsolt 
(elnök), Náray Vilmos, Váradi Imre. 

 
A bizottság megvitatta a BAHART Regatták egyik állomásának versenyvezetőjétől kapott 
tájékoztató levelet. A bizottság nem ismeri az MVSZ és a BAHART közötti megállapodás részleteit, 
ezért a témában nem kíván állást foglalni. 
 
A bizottság megvitatta a tisztségviselők kijelölésével kapcsolatos 2017. évi gyakorlatot és 
tapasztalatokat. 
 
 
4. Szerepvállalás az MVSZ szabályzatainak megalkotásában 

 
A bizottság SZMSZ-e szerint a szabályzatok megalkotásában javaslattevő és véleményező 
szerepet vállal. A témában a Titkárságtól kapott Elnökségi előterjesztés-javaslatot a bizottság az 
ülést követően rövidesen véleményezi. 
 
 
5. Megjelenés és dokumentumok az MVSZ weboldalán 

 
A bizottság megállapította, hogy a weboldalon megjelenő dokumentumok teljes áttekintése és 
logikai újrarendezése szükséges, hogy a versenybírói tevékenységhez kapcsolódó szereplőket a 
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lehető legjobban szolgálja. Javaslat: a téma a következő bizottsági ülésen legyen újra napirendi 
pont, amelyre lehetőleg előterjesztés is készüljön a javasolt logikai felépítéssel. 
 
 
6. A kiemelt hazai versenyeken közreműködő versenybírók kijelölésének folyamata – 

javaslattétel munkacsoport létrehozására 

 
Az eddigi évek tapasztalatai alapján a bizottság egyetértett abban, hogy fokozatosan építkezve, 
felmenő rendszerben szükséges szabályozni a kiemelt versenyeken közreműködő versenybírók 
kijelölésének folyamatát. Az ilyen jellegű központi koordináció segíti a versenybírók változatos 
gyakorlatszerzését, amely az oktatási program részét képezi, valamint elősegíti az eseményeken 
biztosított stabil szolgáltatási színvonalat. 
 

3/2017 (09.19) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a 
versenybírók kiemelt hazai versenyekre való kijelölésének folyamatára: Böröcz Bence 
(elnök), Beliczay Márton és Gerencsér Gergely. 
 
A javaslat tartalmazza legalább az alábbiakat: 

 a kijelölés a Versenybíró Bizottság feladata, 

 adminisztrációs kapcsolat a Titkársággal, 

 a kijelölés alá tartozó események az utánpótlás osztályok ranglista versenyei és 
Országos Bajnokságai (a következő években opcionálisan bővíthető az 
események köre), 

 gondoskodjon az N függelék szerinti nemzetközi versenybíróságok esetéről, 

 részletesen írja le a kijelölés folyamatát (javasló és véleményező szereplők, 
figyelembe vett kritériumok), 

 tegyen javaslatot a tisztségviselők működési költségeinek fedezésére, 

 a javaslat foglalkozzon a kijelölést érintő összeférhetetlenségi kérdésekről, 
valamint érintse a kijelölt szakemberek összeférhetetlenségének vizsgálatát is. 

 
A javaslat térjen ki arra, hogy a bizottság más szabályzatokban és a kiemelt versenyek 
szervezésével kapcsolatos szerződésben milyen módosításokat javasoljon, hogy a 
folyamat integrálható legyen az MVSZ szabályzatainak környezetébe. 
 
A javaslat elkészültének határideje: 2017. október 31. 

 
 
7. Viselkedési irányelvek kidolgozása – javaslattétel munkacsoport létrehozására 

 
A bizottság egyetértett abban, hogy a folyamatosan magas szintű versenybírói szolgáltatás alapja, 
hogy a különböző versenyeken közreműködő szakemberek munkájuk során hasonló viselkedési 
szabályokat és hozzáállást tanúsítsanak. 
 

4/2017 (09.19) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a 
versenybírók viselkedésére vonatkozó irányelvekre: Tusnai Gabi (elnök), dr. Szunyogh 
Zsófia és Váradi Imre. 
 
A javaslat vegye alapul a World Sailing hasonló témájú dokumentumait és tartalmazza 
legalább az alábbiakat: 

 elvárt hozzáállás, 

 összeférhetetlenség, 

 költségek és szállás, 
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 alkoholfogyasztás és dohányzás, 

 részvétel társasági eseményeken, 

 öltözködés, 

 kapcsolattartás a médiával, 

 a közösségi médiában tanúsított magatartás. 
 
A javaslat elkészültének határideje: 2017. október 31. 

 
 
8. Kérdezz-felelek – javaslattétel munkacsoport létrehozására 

 
A bizottság egyetértett abban, hogy a különböző versenyeken nyújtott szolgáltatás 
egységesítéséhez lehetővé kell tenni, hogy a versenybírók a bennük felmerült kérdéseket egy 
tapasztalt munkacsoport számára feltehessék, akik a legjobb tudásuk szerint válaszolnak azokra. 
A kérdések és a válaszok nyilvánossá tétele segíti a versenybírói közösség erősödését és a 
tudásmegosztást. 
 

5/2017 (09.19) 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a 
Magyar Vitorlás Szövetség kérdezz-felelek programjának létrehozására: Gömöry 
Ágnes (elnök), Beliczay Márton és Náray Vilmos. 
 
A javaslat vegye alapul a World Sailing hasonló szolgáltatásának működését és 
tartalmazza legalább az alábbiakat: 

 a szolgáltatás célja, 

 a programban egyelőre csak versenybírók kérdezhetnek (későbbi bővítés 
lehetősége), 

 a kérdések beküldési módja és a válaszok közzétételének helye, 

 a válaszok nem hivatalos szabályértelmezések és a válaszok nem 
módosíthatnak létező szabályt, 

 a válaszokat publikálás előtt a Versenybíró Bizottság hagyja jóvá, 

 kapcsolódás a World Sailing Q&A szolgáltatásához. 
 
A javaslat azonosítson legalább nyolc tapasztalt versenybírót (akik közül legfeljebb 
ketten a Versenybíró Bizottság tagjai), akik felkérését fontolja meg a Versenybíró 
Bizottság a Q&A csoportba. A javaslat térjen ki a csoport működésének folyamatára is 
(döntéshozatal és kapcsolattartás módja). 
 
A javaslat elkészültének határideje: 2017. október 31. 

 
 
9. Egyebek 

 
A Fellebbviteli Bizottság vezetőjével egyetértésben a Versenybíró Bizottság a versenybírói 
minősítések megújításához kapcsolódóan rendszeresen kijelöli azoknak a versenybíróknak a 
csoportját, akiket egy fellebbezési döntés meghozatalához javasol felkérni. 
 
A versenykiírások ellenőrzését a bizottság a hatályos SZMSZ-e értelmében, a továbbiakban nem 
folytatja, de képzések alkalmával folyamatos támogatást nyújt a szabályok megfelelő 
elkészítéséhez. 
 
 
A következő ülést a bizottság 2017. november 6. 18:00 órára tervezi. A következő bizottsági ülésig 
esedékes feladatokat az emlékeztető és a határozatok tartalmazzák. 
További kérdések és témák hiányában az ülést 20:30 órakor bezárták. 


