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EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről 

 
 

Időpont: 2018. január 16. 17:30 
Helyszín: Magyar Sport Háza 
 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 4. emeleti ovális tárgyaló 
Jelen vannak: Böröcz Bence (elnök), Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi, Váradi Imre 
Vendégek: Gömöry Ágnes, Tusnai Veronika 

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

 Böröcz Bence: 
o a kérdezz-felelek szolgáltatás belső működése 
o versenybírói dokumentumok az MVSZ weboldalán 

 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Egy bizottsági tag sem nyilatkozott vele szemben fennálló összeférhetetlenségről a napirendi 
pontok kapcsán. 
 
Böröcz Bence az alábbiak szerint tájékoztatta a bizottság tagjait az előző bizottsági ülés óta 
időszakról és a bizottsági döntések végrehajtásáról. 

 Megjelenés az MVSZ weboldalán 
o Versenyek / Versenyszabályzatok aloldal frissítése 
o Versenyek / Versenybíróknak menü feltöltésének státusza 
o Hír a kérdezz-felelek szolgáltatás elindításáról 

 Versenybírói közösség tájékoztatása az alábbi témájú levelekkel: 
o Versenybírói minősítések 
o RRS változási és hibajegyzék 
o Versenybírók minősítési rendszere 
o Versenybírók etikai szabályzata 
o Óvási bizottságok kijelölése 
o Karácsonyi üdvözlet 
o Kérdezz-felelek 
o Továbbképzés meghívó 

 Észrevételek a 2018-2019. évekre érvényes versenybírói minősítésekkel kapcsolatban 

 EUROSAF csereprogram státusz: 4 versenybíró és 3 versenyrendező szeretne részt venni 
nemzetközi eseményeken. Mindössze 1 magyar versenyre áll rendelkezésre nyitott pozíció. 
Félő, hogy nem kielégíthető az összes hazai jelentkező részvételi igénye. 

 Kikért versenyek szerződései: a Versenybíró Bizottság levélváltás útján tárgyalta meg a 
szerződésekbe javasolt versenybírói témát érintő tartalmakat, amelyet a Titkárság még 
karácsony előtt megkapott. A szerződések formájáról ezt követően a bizottság nem kapott 
tájékoztatást. 

 Nemzetközi versenyek szervezése: tájékoztatás a Titkárság ilyen témájú szabályzatról 
készült javaslatáról. 
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 Versenybíró és Fellebbviteli Bizottságok együttműködése 
o A fellebbezésekbe bevonható versenybírók javasolt listáját e-mailben megkapta a 

Fellebbviteli Bizottság elnöke. 
o A Fellebbviteli Bizottság elnöke kérésére véleményeztem az FB SZMSZ-ét. 

 A Versenyrendelkezésekkel kapcsolatban a decemberi egyeztetést követően a bizottság 
nem kapott tájékoztatást. 

 Az RRS digitális megjelenésével kapcsolatban a Titkárság felkereste a World Sailinget. A 
megjelenéshez szükséges forrásról az Elnökség a következő ülésén hoz döntést. 

 
 
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása: 
 
1. A 2018. évi munkaterv 

 
A bizottság megvitatta a 2018. évi munkatervét, amely az SZMSZ 3. pontjában rögzített feladatok 
idei évre való kibontását tartalmazza, heti léptékben feltüntetve az ezekkel kapcsolatos tennivalók 
időszakát. A bizottsági ülések tervezett időpontján túl a szövetség felsőbb szerveinek (Elnökség, 
Közgyűlés) tevékenysége is megjelenik. A munkaterv a feladatok elvégzésének forrásigényét 
tevékenységenként tartalmazza. 
 
Az éves szinten folyamatosan jelentkező bizottsági feladatok felosztásra kerültek a tagok között. 
Minden ilyen feladatnak megjelölt felelőse és szükség esetén helyettesítője van. 
 

1/2018 (01.16) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság megvitatta a 2018. évi munkatervét és a folyamatosan 
jelentkező feladatok felosztásának módját. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy a 
bizottság SZMSZ-e alapján a munkatervet a soron következő elnökségi ülésre 
jelentésként nyújtsa be, és kérje az Elnökséget a szükséges források tervezésére és 
biztosítására. Az egyes feladatok felelősei vállalják, hogy a következő bizottsági ülésre 
kidolgozzák a tevékenységek elvégzésének koncepcióját. 

 
 
2. Referenciaigazolás előkészítése – jelentés a munkacsoport előrehaladásáról 

 
A referenciaigazolás előkészítésére felkért munkacsoport nevében Gerencsér Gergő beszámolt az 
alkalmazott munkamódszerekről és tájékoztatta a bizottságot a fennmaradó kérdésekről. A 
bizottság megvitatta a referenciaigazolás koncepciójára és tartalmi elemeire vonatkozó 
alapvetéseket. A szóhasználati kérdések tisztázását és a végleges formátum kialakítását követően 
a bizottság a következő ülésén tervezi elfogadni a referenciaigazolást és a kitöltési útmutatót. 
 
 
3. A 2018. évi továbbképzés részletes tematikája 

 
Versenybírói témában Böröcz Bence és Tusnai Gabi bizottsági tagok tartanak előadásokat a 2018. 
évi továbbképzésen. A szükséges részletességgel mindketten beszámoltak az előadásuk tervezett 
tartalmáról, azt véleményezte a bizottság többi jelenlévő tagja. 
 
A bizottság értékelte a soft session szakaszra eddig jelentkező szakemberek témáit is, és 
megtervezte ezek beépítését a továbbképzés programjába. A feltételezett nagy érdeklődésre való 
tekintettel a bizottság egyetértett abban, hogy Jamrik Péter mindkét továbbképzési alkalomra 
kapjon meghívást, hogy tájékoztatást adhasson a rádiókommunikációs lehetőségek 2018. évi 
változásairól. 
 
 
 



Oldal: 3/3 

4. Óvási bizottságok kijelölésével összefüggő feladatok állapota 

 
Böröcz Bence jelentésben számolt be az óvási bizottságok kijelölésével kapcsolatos feladatok 
előrehaladásáról. 
 
Elvégzett feladatok: 

 Az érintett versenyekre kötendő szerződések témához kapcsolódó tartalma: a bizottság 
levelezés útján vitatta meg a javaslatát, és 2017. december 21-én eljuttatta a javaslatot a 
Titkárság részére 

 Versenybírók felé történő kommunikáció a szabályzatról és alkalmazásáról 
o Körlevél: a versenybírói közösség 2017. december 20-án kapott tájékoztatást az 

elfogadott szabályzatról. 
 
Folyamatban lévő feladatok: 

 Összeférhetetlenségek adminisztrációja 
o Összeférhetetlenségekkel kapcsolatos kérdőív kidolgozása: a bizottság a jelen 

ülésen fogadta el a kérdőív formáját. 
o Összeférhetetlenségek nyilvántartása: Váradi Imre a következő bizottsági ülésre 

megtervezi az adminisztráció módját 

 Versenybírók felé történő kommunikáció a szabályzatról és alkalmazásáról 
o Továbbképzések: a továbbképzések tematikájának részletes előkészítése 

megkezdődött 
 
A még hátralévő feladatokat Böröcz Bence és Gerencsér Gergő készítik el a következő hetekben. 

 Standard levélszövegek 
o Felhívás közreműködésre 
o Felhívás javaslattételre (rendező szervezetek, osztályszövetségek, Versenysport 

Bizottság) 
o Értesítés kijelölésről 

 A felhívásokra érkező visszajelzések dokumentálása 
 
A bizottság javaslatot fogalmazott meg az egyenruhák formájára és a kiemelt versenyeken 
közreműködő versenybírók számára szervezett workshop tematikájára. 
 
 
5. Egyebek 

 
A bizottság Gömöry Ágnessel, a K&F panel vezetőjével együttműködve kidolgozta és elfogadta a 
szolgáltatás belső működésével kapcsolatos folyamatát. A bizottság jóváhagyta az első, de nem a 
szolgáltatás terjedelmébe eső kérdésre adandó hivatalos válasz szövegét. 
 
A bizottság áttekintette a versenyeken használatos versenybírói dokumentumok jelenleg elérhető 
formátumát. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy lehetőség szerint minden dokumentum két 
nyelven (angolul és magyarul) legyen elérhető, de az már most elkészült dokumentumok mielőbb 
kerüljenek közzétételre az MVSZ weboldalán. 
 
 
A következő ülést a bizottság 2018 februárjának harmadik hetében tervezi. A következő bizottsági 
ülésig esedékes feladatokat az emlékeztető és a határozatok tartalmazzák. 
További kérdések és témák hiányában az ülést 20:00 órakor bezárták. 


