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EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről 

 
 

Időpont: 2018. október 24. 18:00 
Helyszín: Magyar Sport Háza 
 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 4. emeleti ovális tárgyaló 
Jelen vannak: Böröcz Bence (elnök), Beliczay Márton (videokonferencián), Gerencsér 

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

 Böröcz Bence: 
o az X-35 osztály aktivitási pályázata 
o az EUROSAF szakember-csereprogram működése 
o időpontjavaslatok a 2019. évi továbbképzésekre 

 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Egy bizottsági tag sem nyilatkozott vele szemben fennálló összeférhetetlenségről a napirendi 
pontok kapcsán. 
 
A bizottság elnöke nem tartott külön tájékoztatást az előző bizottsági ülés óta eltelt időszakról, mert 
a bizottság tagjai korábban írásos összefoglalót kaptak a témában, a napirendi pontok pedig 
lehetővé teszik, hogy minden aktualitásról szó essen. 
 
 
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása: 
 
1. A 2018. novemberi versenybírói tanfolyam előkészítésének állapota 

 
Böröcz Bence az alábbiakról tájékoztatta a bizottság tagjait az előkészületekkel kapcsolatban: 

 A tanfolyamot az MVSZ weboldalán, valamint a tagegyesületeknek és a versenybíróknak 
küldött felhívással hirdették meg. A tagszervezeteknek küldött felhívást a Titkárság még 
egyszer megismétli. A bizottság áttekintette az eddigi jelentkezéseket. A fennmaradó üres 
helyekre további jelentkezők toborozhatók. 

 A tanfolyam megvalósításához a Titkárság segítséget nyújt a teremfoglalásokban, a 
kávészünetek megszervezésében, a regisztrációs ajándék biztosításában és a kapcsolódó 
kommunikációs feladatokban. 

 Az oktatói tevékenységet a bizottság tagjai végzik, üdvözítő, hogy minden bizottsági tag 
részt vesz a tanfolyam és az azt megelőző workshop lebonyolításában. 

 
A bizottság tagjai beszámoltak a tematikából rájuk eső feladatok előrehaladásáról és megtervezték 
a hátralévő időben szükséges előrehaladást. 
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2. A versenybírók kijelölési folyamatának értékelése 

 
A bizottság a 2018. július 27-i ülésén megtervezte, hogy a 2017 végén megalkotott kijelölési 
folyamatról miként tervez visszajelzéseket gyűjteni, amelyek alapul szolgálhatnak a 2019. évre 
javasolt módosítások előkészítéséhez. A Titkárság közreműködésével a három azonosított 
célcsoport (versenybírók, rendező szervezetek, osztályszövetségek) számra különböző tartalmú 
online kérdőívek kerültek kiküldésre. A kérdőívek kitöltésének határideje 2018. október 17. volt. 
 
A kérdőívet az arra jogosultak kb. fele töltötte ki. A visszajelzések általánosságban pozitívak, a 
rendszer alapvetően megvalósítja a kitűzött célokat. Az észrevételek jelentős részét a bizottság 
már a szezon közben azonosította, a visszajelzések precízen megerősítik ezeket. 
 
A bizottság az alábbi témák szerint csoportosítva vizsgálja meg a szabályzat és a folyamat 
működtetése módosításának szükségességét. 

 A szabályzat vonatkozásában 
o A 3.8 pontban (Helyettesítések és bővítések) szükséges egyeztetni a szabályzatot a 

kialakult gyakorlattal. A 2018. évben, amikor nem volt elérhető versenybíró a 
póttagok listáján, a Versenybíró Bizottság meghirdette az elérhető pozíciót a 
közösségi levelezőlistán, és az onnan érkező jelentkezések alapján jelölt ki 
versenybírót. Az eljárás hatékony és fair módszernek bizonyult. 

 A folyamat implementációja vonatkozásában 
o Világosabb és folyamatosabb kommunikáció támogatása az MVSZ és a rendező 

szervezetek között 
o A kívánt parti és vízi versenybírói infrastruktúra biztosításának hatékonyabb 

elősegítése 
o A költségtérítés mértéke 

 az útiköltség oda-vissza irányú térítésének lehetősége 
 a napi költségtérítés mértékének módosítása 

o A költségtérítés elszámolásának alternatív lehetőségei 
 
Várhatóan november első felében sor kerül a folyamat értékelésére a megvalósításban jelentős 
támogatást nyújtó Titkársággal. Ezt követően pontos javaslatok készülhetnek a 2019. évre 
vonatkozóan. 
 
 
3. Az MVSZ szabályzatainak módosítása 

 
A 2019. évi Versenyrendelkezések előkészítése céljából a módosító javaslatokat véleményező 
munkacsoport először 2018. október 2-án találkozott. Böröcz Bence ismertette az itt történt 
előrehaladást és azonosította a még nyitott kérdéseket. 
A bizottság pontosította a Versenyrendelkezések struktúrájának átalakítását célzó javaslatát, 
amelyet Tusnai Gabi javaslata alapján a következő egyeztetésen képvisel. 
 
A bizottság áttekintette a kikért versenyek szervezésére vonatkozó szerződésmintákat, és 
egyeztette az ezzel kapcsolatos javaslatait. 
 
 
4. Versenyek értékelésének módszertana 

 
A bizottság a kikért versenyek szervezésére vonatkozó szerződésminták és a 2017 elején készített 
értékelési mátrix alapján megvitatta a versenyek értékelésének módszertanát. 
 
A bizottság általános véleménye, hogy a versenyek utólagos értékelése nem éri el a kívánt célt, 
mert a lebonyolítást ebben a fázisban már nem lehetséges segíteni, a résztvevők 
szolgáltatásélménye már kialakult. Javasolt a versenyek előkészítése közben hatékonyabban 
támogatni a rendező szervezeteket, hogy a követelményeket könnyebben teljesíthessék. 
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Az értékelési mátrixban négy elemet sorolnak a Versenybíró Bizottság hatáskörébe. Ha a 
versenyek értékelését továbbra is az események lezárását követően képzelik el, e négy ponttal 
kapcsolatosan a versenybírói jelentések alapján tudunk visszajelzést adni. 
 
 
5. Jelentkezési lap versenybírói minősítés megújítására 

A Versenybírók minősítési rendszerének 2.3(b)(1) pontja szerint a minősítésüket megújítani kívánó 
(újrajelentkező) versenybíróknak a minősítésük lejárásának évében október 31-ig az MVSZ 
weboldaláról letölthető megújítást kérő űrlapon kell jelentkezniük az MVSZ Versenybíró 
Bizottságánál. A megújításhoz szükséges jelentkezési lap jelenleg nem érthető el az MVSZ 
weboldalán (csak annak címe látható). 
 

5/2018 (10.24) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság elfogadta a versenybírói minősítés megújítására vonatkozó 
űrlap formátumát, és felkéri Böröcz Bencét, hogy intézkedjen az előterjesztés 
mellékletének az MVSZ weboldalán és a versenybírói közösségi levelezőlistán való 
közzétételéről. 

 
 
6. Javaslat a Versenybírók etikai szabályzatának módosítására 

 
A 2018. évi tapasztalatok és visszajelzések alapján a Versenybírók etikai szabályzata alapvetően 
eléri a kívánt szándékot. Szükséges lehet olyan csekély módosítás, amellyel szorosabb kapcsolat 
biztosítható más szabályzatokkal. A bizottság a folytonosságot biztosítva azt a munkacsoportot 
kéri fel, hogy tegyen javaslatot, amely elkészítette a szabályzat teljes terjedelmének vitaanyagát. 
 

6/2018 (10.24) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a Versenybírók etikai szabályzatát kidolgozó 
munkacsoportot (Tusnai Gabi (elnök), dr. Szunyogh Zsófia és Váradi Imre), hogy 
vizsgálja meg a szabályzat (és kapcsolódó más, a Versenybíró Bizottság hatáskörébe 
tartozó szabályzatok) módosításának szükségességét, és ha úgy ítéli meg, a 
következő bizottsági ülésen tegyen javaslatot a szabályzat módosítására. 

 
 
7. Egyebek 

 
A bizottság megvitatta a Titkárságnak az X-35 osztály aktivitási pályázatával kapcsolatban érkezett 
állásfoglalási kérését és felkéri Böröcz Bencét, hogy a bizottság véleménye alapján válaszolja meg 
a kérést. 
 
Az EUROSAF szakember-csereprogramjának következő éves találkozója 2019. január 12-13-án 
lesz. A bizottság egyetértett abban, hogy a korábbi éveknek megfelelő pályázati folyamatot 
bonyolít le a hazai versenybírók között, hogy azonosíthassa azokat a szakembereket, akik 
nemzetközi közreműködését támogassa az MVSZ. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy vegye 
fel a kapcsolatot a 2018. évben a csereprogramban részt vett szakemberekkel, és kérjen tőlük 
beszámolót a tapasztalataikról, valamint hogy egyeztesse az EUROSAF főtitkárával a 
csereprogram lebonyolításának részleteit. 
 
A bizottság áttekintette a 2019. évi szezon előkészítésének ütemtervét és javaslatot készített a 
továbbképzés időzítésére, amelyet a Versenyrendező Bizottsággal és a Titkársággal egyeztet. 
 
A következő ülést a bizottság 2018 novemberének második felében tervezi. A következő bizottsági 
ülésig esedékes feladatokat a jelenlévők az ülés végén összegezték. 
További kérdések és témák hiányában az ülést 20:15 órakor bezárták. 


