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EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről 

 
 

Időpont: 2018. március 21. 17:30 
Helyszín: Magyar Sport Háza 
 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 2. emeleti ovális tárgyaló 
Jelen vannak: Böröcz Bence (elnök), Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi, Váradi Imre 

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

 Tusnai Gabi: 
o A Versenybíró Bizottság szerepe a 2018. évi MVSZ szabályzatok előkészítésében 

 Böröcz Bence: 
o Nyomkövető szolgáltatások alkalmazása vitorlás versenyeken 

 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
A bizottsági tagok nyilatkoztak a velük szemben a 4. napirendi pontnál fennálló 
összeférhetetlenségükről. Böröcz Bence nyilatkozott a vele szemben az Egyebek napirendi pont 
második témájánál fennálló összeférhetetlenségről. 
 
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása: 
 
1. Versenybírói minősítések kiegészítése 

 
A bizottság a 12/2017 (12.04) határozatában állapította meg a 2018-2019. évekre érvényes 
versenybírói minősítéseket és határozott a megújításokkal kapcsolatos „türelmi időszakra” 
vonatkozó eljárásról is. 
 
A 2018. évi továbbképzések végéig három jelentkező fordult megújítási kérelemmel a Versenybíró 
Bizottság felé. 
 

2/2018 (03.21) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság a 12/2017 (12.04) határozata alapján ifj. Pay’r Egon részére 
2019. december 31-ig C minősítési szintet állapít meg. Misley József és Papp Tibor 
minősítései a Versenybírók minősítési rendszerének 2.5 pontja szerint már korábban 
megszűntek. 
A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy értesítse a jelentkezőket a döntésről, valamint 
hogy a határozat alapján módosítsa a versenybírói minősítések adatbázisát és kérje 
annak frissített közzétételét. 
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2. Versenybírói referenciaigazolás formátuma, referenciaigazolások adminisztrálása 

 
A bizottság a 7/2017 (11.06) határozatában a következő munkacsoportot kérte fel, hogy tegyen 
javaslatot a Versenybírók minősítési rendszerének 6.3 pontja szerinti referenciaigazolás 
formátumára és a versenybírói kompetenciáknak (értékelési követelményeknek) a leírására: 
Beliczay Márton (vezető), Gerencsér Gergő és Tusnai Veronika. 
 
A munkacsoport a bizottság 2018. január 16-i ülésén adott jelentést az alkalmazott 
munkamódszerekről és tájékoztatta a bizottságot a fennmaradó kérdésekről. 
 
Ezt követően a teljes Versenybíró Bizottság véleményezte a referenciaigazolás formátumát és a 
kitöltési útmutató tartalmát. 
 
A referenciaigazolások adminisztrálását a bizottság folyamatosan végzi annak érdekében, hogy a 
bennük szereplő információk segítségével visszajelzést kaphasson a referenciát kérő 
versenybírókról. Az adminisztrációval járó feladatokkal a bizottság Tusnai Gabit bízza meg. A 
referenciaigazolások tartalmát a bizottság bizalmasan kezeli. 
 

3/2018 (03.21) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság elfogadta a versenybírói referenciaigazolás és a kitöltési 
útmutató formátumát, és felkéri Böröcz Bencét, hogy intézkedjen az előterjesztés 
mellékleteinek az ülésen véglegesített formában az MVSZ weboldalán és a 
versenybírói közösségi levelezőlistán való közzétételéről. A Versenybíró Bizottság 
megvitatta a referenciaigazolások adminisztrálásának módját. 

 
 
3. A 2018. évi továbbképzések értékelése 

 
A bizottság februárban és márciusban a Versenyrendező Bizottsággal közösen, két alkalommal 
tartott továbbképzést a szakembereknek, amelyeken összesen 135 minősített szakember vett 
részt. A továbbképzések után a bizottságok internetes kérdőív segítségével kértek visszajelzést a 
résztvevőktől. 
 
A kérdőívre 38 visszajelzés érkezett, számos szöveges észrevétellel. A bizottság megvitatta a 
hasznos véleményeket, amelyeket a következő továbbképzések szervezésénél igyekszik szem 
előtt tartani. 
 
 
4. Óvási bizottságok kijelölése a 2018. évi kiemelt hazai versenyekre, 

összeférhetetlenségek adminisztrációja 

 
A Versenyrendelkezések 14.6(a) pontja alapján az Optimist, Laser 4.7, Laser Radial (ifjúsági 
korcsoport), 420 és 29er osztályok országos bajnokságának és ranglistaversenyének eseményére 
az óvási bizottságot az MVSZ jelöli ki. A kijelölésekről az MVSZ-en belül a Versenybíró Bizottság 
dönt az Óvási bizottságok kijelölése a kiemelt hazai versenyekre szabályzat alapján. 
 
A Titkárság a 2018. évben 13 versenyt azonosított, amelyek a kijelölés hatálya alá tartoznak. A 
Versenybíró Bizottság összesen 60 versenybírói helyre keresett szakembereket. 
 
A napirendi pont közvetlen előzményei: 

 2018. március 1: a Titkárság kiküldi a versenybíróknak a felhívást a közreműködésre. Ezzel 
egy időben javaslattételre kéri fel a folyamat többi szereplőjét. 

 2018. március 16: a felhívásra és a javaslattételi kérésekre érkező visszajelzések 
határideje 
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 2018. március 19: a Titkárság tájékoztatja a bizottságok a beérkezett jelentkezések és 
javaslattételek összegzéséről 

 
A javaslattevők közül a Versenysport Bizottság nem élt a lehetőséggel, a rendező szervezetektől 
viszont mindössze két verseny esetében nem érkezett javaslat. A kijelölésekkel kapcsolatos 
döntéshozatalnál a bizottság úgy vette figyelembe a szabályzatban szereplő szempontokat, hogy 
elsősorban a rendező szervezetek javaslatként megfogalmazott kérését teljesítse. 
Összeférhetetlenség esetén a döntéshozatalkor a bizottsági tagok a szabályzatban szereplő 
módon jártak el. 
 
A bizottság megvitatta a versenybírók összeférhetetlenségének adminisztrálását. A feladattal 
Váradi Imrét bízza meg, aki figyeli a beérkező összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, és kétséges 
esetben jelez a többi bizottsági tag számára, hogy a bizottság döntést tudjon hozni. 
 

4/2018 (03.21) határozat: egyhangú igen 

 
Ahol lehetséges, ott a Versenybíró Bizottság döntött a kiemelt versenyeken 
közreműködő versenybírók kijelöléséről. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy 
folytassa az együttműködést a Titkársággal, hogy a döntések alapján a felkéréseket 
mielőbb megkapják a versenybírók. 
A bizottság megvitatta az összeférhetetlenségek adminisztrációjának módját. 
A szezon közbeni, kijelölésekkel kapcsolatos döntéseket – ha lehetséges – a bizottság 
üléseihez igazítja. Az ülések közötti időszakban a bizottság a témában levelezés vagy 
videokonferencia útján hoz döntéseket. 

 
A bizottság olyan formában készítette el a kijelölésekről szóló összegzést, hogy a korábban 
létrehozott levélminta körlevélként kiegészíthető legyen. A bizottság azt javasolja a Titkárságnak, 
hogy 2018. április 6-i határidővel kérjen visszajelzést a felkért versenybíróktól. 
 
 
5. Workshop előkészítése a kiemelt versenyeken közreműködő versenybírók számára 

 
A kiemelt versenyekre kijelölt versenybírók számára a bizottság 2018. április 7-én felkészülési 
workshopot szervez a szezon kezdete előtt. A bizottság elfogadta a workshop részletes 
tematikáját, egyetértett a javasolt koncepcióban, amely szerint gyakorlati, interaktív kihívásokkal 
segíti a szakemberek felkészülését. 
 
A workshopon előadnak: Bodnár Judit, Böröcz Bence és Gerencsér Gergő. Az előadók feladata, 
hogy mielőbb egyeztessenek a meghívó formájáról, hogy az érintettek megkaphassák azt. Az 
előadók a workshop hetében találkoznak, hogy megvitassák a programok pontos tartalmát. 
 
 
6. Egyebek 

 
A 2018. évi MVSZ szabályzatok elkészítésében a bizottság javaslattevő és véleményező 
szereplőként vett részt. A 2017 októberében kezdődött egyeztetési folyamat során a bizottság 
módosítási javaslatokat fogalmazott meg, amelyeket egy, a javaslattevő szereplők képviselőiből 
összeállított ad hoc munkacsoport értékelt. A javaslatok alapján elkészült szabályzatok újbóli, 
széleskörű véleményezésének szakaszában a kommunikációs csatornák lelassultak, majd a 
szabályzat végső formája sietős munkával készült el. Az utolsó időszakban a bizottság számára 
nem mindig voltak követhetők a rövid határidők és nem volt világos a módosítási igények 
értékelésének módja. A bizottság a véglegesítésről szóló elnökségi ülésekre – annak ellenére, 
hogy a folyamatban javaslattevőként érintett volt – nem kapott meghívást. 
 
A bizottság a Titkárság 2018. március 14-én írásban érkezett, nyomkövető szolgáltatások 
alkalmazására vonatkozó kérdésére állásfoglalást fogalmazott meg. Az állásfoglalás a bizottság 
tevékenységéhez kapcsolódó szakmai vélemény, amely az Elnökség döntéshozatalát támogatja. 
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Az állásfoglalást a bizottság a jelenlévők egyhangú szavazata mellett fogadta el. Böröcz Bence 
összeférhetetlenség okán tartózkodott a szavazástól. 
 
 
A következő ülést a bizottság – ha sürgős teendő nem érkezik, munkaterve szerint – a szezon 
közepén, a Kékszalag vitorlás versenyhez kapcsolódóan tartja. A következő bizottsági ülésig 
esedékes feladatokat az emlékeztető és a határozatok tartalmazzák. 
További kérdések és témák hiányában az ülést 20:00 órakor bezárták. 


