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EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről 

 
 

Időpont: 2019. november 13. 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, 

Beliczay Márton (videokonferencián) 
 
 
Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes. 
 
A napirend Egyebek pontjához az alábbi javaslat érkezett: 

• Tusnai Gabi: a társbizottságokkal szükséges és elvárt együttműködések lehetősége. 
 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
A bizottsági tagok a 2-5. napirendi pontok vonatkozásában nyilatkoztak a velük szemben fennálló 
összeférhetetlenségekről. Az egyes döntések megvitatásában az érintett bizottsági tagok nem 
vesznek részt. 
 
Böröcz Bence az alábbiak szerint tájékoztatta a bizottság tagjait az előző bizottsági ülés óta eltelt 
időszak olyan eseményeiről, amelyek nem szerepelnek önálló napirendi pontokban. 

• A 2020. évi Versenyrendelkezésekhez a bizottság 2019. szeptember 11-én kapta meg az 
összegzett javaslatokat véleményezés céljából. A bizottság 2019. szeptember 26-ra 
összeállította írásos véleményeit, az első egyeztető ülésre 2019. szeptember 30-án került 
sor. A még nyitott kérdésekben a következő egyeztető ülés 2019. november 19-én lesz, 
amelyhez ha felkészülési anyag érkezik, azt a bizottság levelezéssel vitatja meg. 

• A Nádas Cup sorozattal kapcsolatban a bizottság 2019. augusztus 27-én kelt levele alapján 
2019. október 1-jén egyeztetett az Optimist Osztályszövetség, a Titkárság és a Versenybíró 
Bizottság. Habár az egyeztetésről részletes emlékeztető készült, a 2019. október 10-i 
elnökségi ülésen azt leszámítva, hogy három elnökségi tagok megbíztak egy javaslat 
kidolgozásával, lényegi előrelépés nem történt. A bizottság képviselte magát az Nádas Cup 
témájában szervezett edzői egyeztetésen és az Optimist Osztályszövetség szülői fórumán 
is. Az egyeztetésekről készült emlékeztetőt – ahol az elérhető – a bizottság tagjai 
megkapták. A bizottság továbbra is fenntartja az augusztusi levél tartalmát, és várja az 
Elnökség iránymutatását. 

• Az óvási határidő kiterjesztésének lehetőségéről megfogalmazott, a K&F panel által is 
véleményezett World Sailing Q&A-hoz beküldésre került a kérdés, miután a World Sailing 
éves konferenciáján elfogadott szabálymódosítások nem adnak egyértelmű választ. 

• A kiemelt versenyeken közreműködő versenybírók felszerelésére vonatkozó szabályzat 
tervezetére a bizottság nem kapott még visszajelzést a Titkárságtól. 

• A bizottság 2020. évi forrásigényét a Titkárság kérésére 2019. december 10-i határidővel 
szükséges benyújtani. Tekintve, hogy a versenynaptár egyeztetésére még nem került sor, 
a tervezésben még sok a bizonytalanság. 
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Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása: 
 
1. 2019. évi versenyek tapasztalatai, versenyek értékelése 

 
A bizottság áttekintette a 2019. augusztus második fele óta lezajlott versenyek versenybírói 
tapasztalatait. Egy jelentős eset került megvitatásra, amely az egyik Országos Bajnokság egy 
támogató személyt érintő 69. szabály szerinti eljárásra vonatkozott. Az óvási bizottság az üggyel 
kapcsolatban keletkezett összes dokumentumot továbbította a Magyar Vitorlás Szövetség illetékes 
szerveinek, így a témában elsősorban a Fegyelmi és Etikai Bizottság megállapításait várjuk. 
 
A támogatott ifjúsági osztályok kikért versenyeire vonatkozó megállapodásokba a Versenybíró 
Bizottság korábban a 4.13, 4.14 és 4.16 pontok belefoglalását kérte. Ezek a követelmények 
szavatolják ugyanis, hogy a versenyekre az MVSZ által kijelölt versenybírók el tudják látni a 
feladataikat. A követelmények teljesülésének visszamérése céljából a versenyekre kijelölt óvási 
bizottságok elnökei egy a bizottság által készített online űrlapot töltöttek ki. Az űrlap kitöltésekor az 
elnökök a teljes óvási bizottság megfigyeléseire hagyatkoztak. Az így beérkezett visszajelzéseket 
a bizottság kiértékelte, és 2019. november 4-én a Titkárság részére eljuttatott egy összegző 
jelentést. Az értékeléshez kapcsolódó eljárást, az összegzéskor alkalmazott irányelveket, valamint 
az értékelések indoklását a jelentés tartalmazza. 
 
A visszajelzések alapján a bizottság két módosítást kért a 2020. évre tervezett 
megállapodásokhoz, ezeket a 2019. október 15-i határidőig eljuttatta a Titkárságnak. Az Elnökség 
a 2019. október 24-i ülésén nem fogadta el a 2020. év megállapodások szövegét, további 
átdolgozást kért. 
 
A további versenyek esetében a bizottság nem tud hasonlóan megalapozott értékelést készíteni, 
és ennek nem is látja értelmét. Azért kiemelten fontos az értékelés megalapozottsága, mert nem 
világos, hogy a különböző érintett szereplők értékeléseinek összegzését követően mi az Elnökség 
szándéka a létrejött adatokkal. Ezzel párhuzamosan javasoljuk, hogy az értékelésben érintett 
bizottságok a Versenybíró Bizottsághoz hasonlóan gondosan vizsgálják meg a megállapodás 
tartalmát, hogy a benne szereplő követelmények helyénvalók-e.  
 
 
2. Versenybírói minősítések megújítása 

 
A regisztrált versenybírók jelentős részének (azt a csoportot kivéve, akik tavaly vizsgáztak) 2019. 
december 31-ig jár le a versenybírói minősítése, ezek megújítása idén szükséges. Az érintett 
versenybírói minősítések megújítására 2019. október 31-ig lehetett jelentkezni. 
 
A megújítással kapcsolatos értesítést 2019. augusztus 25-én, e-mailben kapták meg az érintett 
versenybírók. A beküldött jelentkezéseket Tusnai Gabi folyamatosan gyűjtötte és összesítette. Az 
összesítés alapján a megújításra még nem jelentkezett versenybírókat négy alkalommal 
emlékeztettük e-mailben: október 9-én, október 21-én, október 27-én és október 29-én. 
 
A 2019. október 31-i határidőig a 98 megújításra jogosult versenybíró közül 81-en jelentkeztek. 
 
Az új versenybírói minősítési szintek meghatározásához a beérkezett jelentkezéseket a bizottság a 
Versenybírók minősítési rendszere szerint egyenként értékelte. 
 

7/2019 (11.13) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság megállapította a 2020. január 1-től érvényes versenybírói 
minősítéseket. 
 
A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy 

• frissítse a versenybírói közösségi levelezőlistára feliratkozókat, majd a 
tájékoztassa a versenybírói közösséget az új minősítésekről. 
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• kérje a versenybírói minősítések közzétételét az MVSZ weboldalán. 

• köszönje meg versenybírói minősítésüket nem megújító szakembereknek a 
sportért végzett tevékenységét. 

 
 
3. A 42. szabály bíráskodásával kapcsolatos kategóriák megállapítása a 2020. évre 

 
A Versenybírók minősítési rendszerének 5.3(b) pontja szerint a versenybírókat az MVSZ 
Versenybíró Bizottsága évente sorolja be a kategóriákba. A következő évadban érvényes 
kategóriákba sorolást a bizottság minden év december 31-ig végzi el a szerzett gyakorlat és a 
referenciaigazolások alapján. 
 
A bizottság az ülésen már az új minősítési szintek alapján áttekintette a versenybírókat, és 
frissítette a 2020. évre érvényes kategóriákat. 
 

8/2019 (11.13) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság megállapította a 2020. évre a 42. szabály bíráskodásával 
kapcsolatos kategóriákat. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy intézkedjen a 
versenybírók minősítésének frissítéséről és a 2020. évben a 42. szabály 
bíráskodásában gyakorlott versenybírók tájékoztatásáról. 

 
 
4. Részvétel az EUROSAF szakember-csereprogramjában 

 
Az EUROSAF szakember-csereprogramjának következő találkozójára 2020. január 10-11-én kerül 
sor Dublinban. 
 
Versenybírók küldése szempontjából kívánatos, hogy az elmúlt két év jelentkezési folyamatát 
kövessük, azaz a teljes versenybírói közösséget megszólítva jelezhessék a szakemberek a 
részvételi szándékukat. A jelentkezéseket követően a bizottság ezeket három kategóriába sorolja: 
a jelölt még nem áll készen, részvétele támogatott vagy részvétele útiköltség térítésével 
támogatott. „Sok” jelentkező esetén a bizottság jogosult prioritásokat felállítani, amely illeszkedhet 
a potenciálisan megszerezhető versenyek számához vagy a rendelkezésre álló költségvetéshez. 
 
Versenybírók fogadása szempontjából a versenynaptár egyeztetésén javasolt a program céljának 
és működésének rövid ismertetése, és megnyitható pozíciók egyeztetése. 
 
A bizottság javaslata alapján az MVSZ delegáltjának feladata, hogy a szakbizottságok által javasolt 
szakemberekkel kapcsolatba lépve egyeztessen az általunk célzott versenyekről, valamint a 
rendező szervezetek felé közvetítse a külföldről fogadott versenybírókat. 
 

9/2019 (11.13) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy értesítse a versenybírói 
közösséget a EUROSAF szakember-csereprogramba való jelentkezési lehetőségről és 
annak folyamatáról. A Versenybíró Bizottság a 2020. januári találkozón Böröcz Bencét 
javasolja az MVSZ delegáltjának. 

 
 
5. Javaslattétel a Fellebbviteli Bizottság összetételére 

 
Németh Miklós 61 évnyi közreműködés után 2019. október 24-én lemondott az MVSZ-ben vállalt 
feladatairól, így a Fellebbviteli Bizottság vezetéséről is. 
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A fellebbezési eljárások a versenybírói döntésekhez szorosan kapcsolódó folyamatok, ezért 
kívánatos, hogy a bizottság javaslatot tegyen az Elnökség számára az új vezető személyére. 
 
A bizottság 2017 őszén levélben foglalta össze azoknak a versenybíróknak a névsorát, akiket az 
ad hoc bizottságokkal működő Fellebbviteli Bizottság munkájába bevonni javasol a 2018-2019. 
évben. A folyamatos működés fenntartása érdekében a bizottság aktualizálta a levelet az abban 
szereplő névsor frissítésével a 2020-2021. évekre. 
 

10/2019 (11.13) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság köszönetét fejezi ki Németh Miklósnak a hosszú évtizedek 
alatt nyújtott folyamatos partnerségért és támogatásáért, a vitorlássportban való 
szerepvállalásáért. A bizottság kéri az Elnökséget, hogy gondoskodjon Miklós szakmai 
munkásságának méltó elismeréséről. 
 
A Versenybíró Bizottság Gömöry Ágnest javasolja a Fellebbviteli Bizottság vezetésére, 
és felkéri Böröcz Bencét, hogy tájékoztassa erről az Elnökséget. 
 
A bizottság azonosította a 2020-2021. évek fellebbviteli tárgyalásaiba bevonni javasolt 
versenybírókat. A neveket levél formájában tudatja a Fellebbviteli Bizottsággal. 

 
 
6. A 2020. évi versenybírói továbbképzés előkészítése 

 
A bizottság a 2020. évi továbbképzés lebonyolítását a résztvevők visszajelzéseit figyelembe véve, 
a korábbi gyakorlattól eltérően, a versenyrendezőktől függetlenül tervezi. A továbbképzés egy 
alkalommal kerül megtartásra, amely időpontját a versenybírói közösség három lehetőség közül 
szavazással dönti el. A lehetőségek mindegyike egy szombati nap, az időbeosztás nagy 
vonalakban az alábbi: 

• 9:00-10:00: Regisztráció, érkezés 

• 10:00-12:00: Délelőtti blokk 

• 12:00-13:00: Ebédszünet 

• 13:00-15:30: Délutáni blokk 
 
A továbbképzés tematikájára és a részletes időbeosztására a bizottság a korábbi 
továbbképzéseken tárgyalt témákat áttekintve készített javaslatot. Kiemelt cél volt, hogy a tematika 
meghatározásakor az egyirányú előadásokat a lehetőségekhez mérten fórumszerű és 
gyakorlatorientált programokkal helyettesítsék. 
 

11/2019 (11.13) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy a 2020. évi versenybírói 
továbbképzés időpontjavaslatait kínálja fel szavazásra a versenybírói közösségben, az 
előzetesen elfogadott tematikához, a bizottság javaslatai alapján keressen előadókat, 
szereplőket, és tervezze meg a továbbképzés költségvetését. 

 
 
7. A 2021-2024. évekre érvényes versenyszabályok fordításának előkészítése 

 
A 2021. január 1-jén hatályba lépő versenyszabályok angol nyelvű szövegét a World Sailing 2020 
júniusában adja át a nemzeti sportszövetségeknek. A bizottság, mint a versenyszabályok magyar 
nyelve fordításáért felelős csoport célja, hogy az MVSZ az angol-magyar nyelvű változatot 
legkésőbb 2020 decemberében adja ki. A bizottság egyetértett abban, hogy a fordítás 
munkamódszerével kapcsolatban az elmúlt két négyéves ciklus eljárását célszerű követni. A 
következő lépésekben a fordításban és lektorálásban résztvevők körét, a költségvetést és a 
részletesebb időbeosztást szükséges meghatározni. 
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8. Egyebek 

 
Böröcz Bence az MVSZ megfigyelőjeként vett részt a World Sailing 2020. évi éves konferenciáján. 
A bizottság megismerte és a bizottsági tagok kérdései alapján megvitatta a szakmai jelentését. 
 
A bizottság fontosnak tartja, hogy saját feladatainak eredményes végrehajtásához megismerhesse 
a tevékenységéhez kapcsolódó további MVSZ bizottságok összetételét és feladatait. Jelen állapot 
szerint nincs hivatalos információnk a Fegyelmi és Etikai Bizottság, valamint a Versenyrendező és 
a Technikai Bizottságok működéséről. 
 
 
A következő ülést a bizottság – ha sürgős teendő nem érkezik, munkaterve szerint – várhatóan 
december második hetében tartja. 
További kérdések és témák hiányában az ülést 20:30 órakor bezárták. 


