EMLÉKEZTETŐ
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről
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Magyar Sport Háza
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
4. emeleti ovális tárgyaló
Böröcz Bence (elnök), Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi, Beliczay Márton
(videokonferencián), Váradi Imre (videokonferencián)

Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes.
A napirend Egyebek pontjához nem érkeztek javaslatok.
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 eltelt
időszak olyan eseményeiről, amelyek nem szerepelnek önálló napirendi pontokban.
 Az Elnökség a 2018. december 12-i ülésén elfogadta a bizottság szabályzatainak 2019.
január 1-jén hatályba lépett és a 2019. január 16-i ülésén a Versenyrendelkezések 2019.
február 1-jén hatályba lépő változatát. A bizottság hatályba lépett szabályzatai
megtekinthetők az MVSZ weboldalán és a versenybírók értesítést kaptak erről a közösségi
levelezőlistán.
 A bizottság segítséget nyújtott egy tagszervezetnek a 2018. évi Kékpántlika versennyel
kapcsolatos kérdésének megválaszolásában.
 A Versenyrendező Bizottság vezetője lemondott, a tisztség betöltéséről az Elnökség a
közeljövőben határoz. A bizottság számára kiemelten fontos, hogy a társbizottsága a közös
célok megvalósítása érdekében hasonló dinamikával működjön, ezért javaslattal él új
vezető személyére.
A beszámolót kiegészítve, Tusnai Gabi javaslatára a bizottság egyetért abban, hogy a 2019. évben
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az MVSZ szabályzatok (így különösen a
Versenyrendelkezések) módosításának előkészítésekor és egyeztetésekor a találkozók részletes
emlékeztetőkben kerüljenek dokumentálásra, amelyből kiolvashatók a módosítási javaslatokkal
kapcsolatos vélemények, és az azokról hozott döntések indokai.
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása:
1.

Versenybírói tanfolyam lezárása

Böröcz Bence összegezte a 2018. novemberi versenybírói tanfolyam lebonyolítását, külön
kiemelve a 2019. januári betekintési és konzultációs lehetőséget, valamint a január 27-i
vizsgaalkalmat. Köszönetét fejezte ki a bizottság összes tagjának az aktív közreműködésért, amely
eredményeképp 23 új versenybíró kollégát köszönthetünk a közösségben.
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A tanfolyam lezárásaként a bizottság sajtóközlemény közzétételét kéri az MVSZ hivatalos
csatornáin, amelyben elismeri a szakemberek képzésének fontosságát és az új szakembereknek a
tanfolyamon és a vizsgán nyújtott erőfeszítéseit.
2.

A Versenybíró Bizottság 2019. munkaterve

A bizottság megvitatta a 2019. 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 az Elnökség 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.
1/2019 (01.30) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság megvitatta a 2019. 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.
3.

A 2019. évi továbbképzés előkészítése és a 2018. év tapasztalatainak összegzése

A versenybírói közösségi levelezőlistán és az MVSZ weboldalán meghirdetésre került a 2019. évi
továbbképzés programja és a jelentkezések módja. A továbbképzés idén is a Versenyrendező
Bizottsággal közösen kerül lebonyolításra. Az előzetes jelentkezések alapján a bizottság nagy
érdeklődésre számít, eddig a minősített versenybírók már több mint fele jelezte részvételi
szándékát.
A Titkársággal folyamatos az együttműködés az adminisztráció támogatásával, a helyszínek
előkészítésével, a kávészünetek szervezésével és a welcome ajándékkal kapcsolatban.
A 2018. évi tapasztalatokat a bizottság tagjai a vállalt feladatoknak megfelelően összegzik, és
eljuttatják Böröcz Bencének, hogy a továbbképzés 1. programpontjához készülő beszámolóba
ezeket belefoglalhassa. Böröcz Bence felveszi a kapcsolatot a Fellebbviteli Bizottsággal, hogy az
ottani tapasztalatok is beépülhessenek a képzésbe.

4.

Beszámoló az EUROSAF szakember-csereprogramjának éves találkozójáról

Böröcz Bence képviselte az MVSZ-t az EUROSAF szakember-csereprogramjának 2019. január
12-i, Athénban tartott találkozóján. A képviselet eredményeképpen öt magyar versenybíró
összesen hat versenyre utazhat, és a Magyarország által kínált három versenybírói hely
mindegyikét sikerült betölteni.
A bizottság megismerte a találkozóról készült részletes szakmai beszámolót és az abban szereplő
javaslatokat.
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5.

Versenybírók kijelölésének előkészítése: óvási bizottságok méretei, költségtérítés

A bizottság megkapta a Titkárságtól a kijelölési folyamat alá tartozó versenyek előzetes listáját,
amely alapján megtervezte az óvási bizottságok kívánt méretét. A jelen tervezés célja a program
forrásigényének tervezésére szolgál, a versenynaptár véglegesítése után a bizottság áttekinti a
tervet és szükség esetén módosítja az óvási bizottság méreteit.
A versenybírók egyenruhájával kapcsolatban a Titkárság vizsgálja a 2019. évre elérhető
lehetőségeket. A bizottság célja, hogy a kiemelt hazai versenyekre felkért olyan versenybírók, akik
2018-ban nem kaptak egyenruhát, 2019-ben ugyanolyan, vagy ahhoz nagyon hasonló
megjelenésű ruházatot kaphassanak.
A kijelölési folyamatról érkezett visszajelzések alapján a bizottság bőséges kutatómunkát végzett a
költségtérítések kifizetésének lehetséges módjaival kapcsolatban. A lehetőségekről a bizottság
több ízben egyeztetett a Titkársággal, amely a következő elnökségi ülésre készít a témában
előterjesztést. A versenyekre való jelentkezési felhívásnak tartalmaznia kell a költségtérítések
mértékét és kifizetésének lehetséges módjait.
A versenybírók költségtérítésénél továbbra is szempont kell maradjon, hogy az MVSZ törekedjen a
hatályos számviteli szabályok betartása mellett minden versenybíró számára megadni az
elszámolás módjának önálló megválasztásának lehetőségét oly módon, hogy az egyes
elszámolási módozatok adózás és járulékfizetés utáni azonos térítés kifizetését tegyék lehetővé.
A kijelölési program adminisztrációját a bizottság a 2018. évhez hasonlóan képzeli el. A
versenynaptár véglegesítéséig a bizottság levélváltások formájában aktualizálja a
kommunikációhoz szükséges mintaleveleket.
A Titkárság 2019. február 25-re egyeztetést szervez a kiemelt hazai versenyek rendező
szervezetei és az érintett osztályszövetségek, bizottságok számára. A bizottság ezen az
egyeztetésen tervezi részletesen bemutatni a versenybírók kijelölési folyamatát és a versenyek
szervezésével kapcsolatos, versenybírói tevékenységre vonatkozó szerződéses követelményeket.
A bizottság bízik abban, hogy ezzel a kommunikációval segíti a folyamat kívánt megvalósítását, a
szerepek fontosságának hangsúlyozását, valamint a versenyeken biztosítandó infrastruktúra
meglétét.

6.

Kikért versenyek értékelésének módszertana

A bizottság levélváltásban véleményezte a kikért versenyek szervezésére vonatkozó szerződéses
tartalmakat, és kérte, hogy a 2018. évi változatnak megfelelő elemek szerepeljenek a versenybírói
tevékenységhez szükséges infrastruktúra biztosításához. A bizottság egyeztette a versenyek
értékelésével kapcsolatos módszertanát.
7.

Adatvédelmi tájékoztatók és titoktartási megállapodás véleményezése

Az Elnökség 2018. december 12-i ülésén fogadta el az MVSZ adatvédelmi tájékoztatóit. Az
elnökségi ülésen Böröcz Bence jelezte, hogy az előterjesztett tájékoztatók több helyen nincsenek
összhangban a szervezet más szabályzataival és a versenyszabályok által meghatározott
fogalmakkal, eljárásokkal. Az Elnökség azzal a szóbeli kiegészítéssel fogadta el a tájékoztatókat,
hogy azok tartalmát az elfogadás után rövidesen konzultációra bocsájtja az érintettek számára,
hogy korrigálhatók legyenek a hibák.
A konzultációra még nem került sor, ám az adatvédelmi tájékoztatókra épülve a Titkárság az
összes bizottsági tag számára először 2019. január 21-én egy titoktartási megállapodást, majd
annak javításaként, 2019. január 28-án egy adatkezelésre jogosultak számára készített
nyilatkozatot küldött, amelyet aláírva várnak vissza.
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A bizottság megvitatta a tájékoztatókban szereplő jelentős anomáliákat és közös álláspont
hiányában a tagok egyénileg döntenek arról, hogy a jelenlegi helyzetben aláírják-e a nyilatkozatot.

8.

Felszerelések ellenőrzésével kapcsolatos szabályzat véleményezése

A bizottság a Technikai Bizottság kérésére megvitatta a nagyhajós versenyeken megvalósítandó
felszerelés-ellenőrzések alapjául szolgáló szabályzat tervezetét. A bizottság egyetért az alapvető
szándékokkal, amely szerint szükséges egységes eljárás a felszerelés-ellenőrzésekre és
lehetőség arra, hogy egy óvási bizottság kizárásnál kisebb büntetéssel is sújthasson egy-egy
szabálysértést, de a folyamat megvalósítása és az ellenőrizendő elemek vonatkozásában a
bizottság a különböző megközelítések között nem tudott egységes álláspontot kialakítani.
A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy egyeztesse egy személyes találkozó lehetőségét a
Technikai Bizottsággal, amely során a két bizottság megvitathatja a témát.
További kérdések és témák hiányában az ülést 19:45 órakor bezárták.
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