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EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről 

 
 

Időpont: 2020. február 19. 17:30 
Helyszín: Magyar Sport Háza 
 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 3. 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 nem érkeztek javaslatok. Böröcz Bence javaslatára a meghívóban 
szereplő napirendi pontok tárgyalásának sorrendje a következők szerint alakul: 1, 3, 4, 2, 5. 
 
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 2020. január 30-i ülésén elfogadta a 2020. évi Versenyrendelkezéseket és a 
kikért versenyekkel kapcsolatos megállapodások szövegét. A Versenybíró Bizottság utóbbi 
témában benyújtott előterjesztését nem volt szükséges tárgyalni, mert a megállapodásokat 
lényegében a korábbi tartalommal fogadták el 2020-ra. Ezzel biztosított az óvási 
bizottságok kijelölésének programja a kiemelt hazai versenyeken. 

• A Versenyrendező Bizottsággal és a Titkársággal egyeztetés történt a versenyzői kártya 
mintájára tervezett tisztségviselői kártya (igazolvány) témájában. Szükséges úgy 
módosítani a versenybírók azonosításának módját, hogy a versenyrendezőkkel (és más 
diszciplínák tisztségviselőivel) egységessé válhasson az azonosító formátuma. A 
versenybírók azonosítója ezzel négyjegyűvé válik úgy, hogy a meglévő azonosítók elé még 
egy nullát írunk. A bizottságvezetők véleménye szerint a tisztségviselők esetében nincs 
szükség fényképes igazolványra – az adatbázis tartalmaz minden szükséges adatot –, 
csak azok kapjanak, akik a kedvezmények miatt igénylik. Az egységes adatbázis elkészülte 
után a Titkárság köre-mailben felhívja a tisztségviselők figyelmét a kedvezménykártya 
használatának lehetőségére. A jelentkezők adatainak (név, egyedi azonosító) és fotóinak 
összegyűjtése után legyárttatja a kártyát. 

 
 
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása: 
 
1. A 2020. évi munkaterv pontosítása 

 
Az Elnökség a 17/2020 (01.16) számú határozatával fogadta el a Versenybíró Bizottság 2020. évi 
munkatervét. A munkaterv elkészítésekor még nem volt ismert az Elnökség 2020. évi 
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munkarendje, ezért a bizottsági ülések időpontjai csak hozzávetőlegesek voltak. A dátumok 
ismeretében pontosításra kerültek a 2020. évi bizottsági ülések időpontjai. 
 
A forrásigényben frissültek a 2020. évi versenybírói továbbképzéssel kapcsolatos tervek, ahogy 
azokat azóta ajánlatok támasztják alá. 
 

1/2020 (02.19) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság megismerte a 2020. évi munkaterv frissített változatát. 

 
 
2. Beszámoló az EUROSAF szakember-csereprogramjának éves találkozójáról 

 
Böröcz Bence írásos szakmai beszámolóját az azóta végrehajtott feladatokkal egészítette ki: a 
hazai versenyszervezők megkapták az érkező szakemberek neveit és kapcsolati információit, és a 
kiutazó szakembereink is hasonlóan ismerik a célverseny szervezőinek kapcsolattartóit. 
 
A cseretalálkozón megállapodott kiutazó helyeink közül egy esetben történt visszamondás, a hazai 
nyitott helyek között még egy maradt továbbra is nyitva. 
 
 
3. Óvási bizottságok kijelölésének előkészítése 

 
Óvási bizottságok mérete 
 
A Titkárság előzetesen megjelölte a 2020. évi versenynaptár kiemelt hazai versenyeit, amelyhez a 
bizottság megvitatta az óvási bizottságok szükséges méretét. A versenynaptárban maradt 
bizonytalanságokat azonosítva, a bizottság meghatározta azokat a döntési pontokat, amelyek 
segítségével a versenynaptár elfogadását követően a lehető leghamarabb meghirdethetők a 
versenyek jelentkezésre, javaslattételre. A bizottság az osztályszövetségekkel történt konzultációt 
követően előterjesztést készített az Elnökség felé, hogy az döntésével véglegesítse a Laser és 420 
Országos Bajnokság időpontját. A bizottság pontosította a kijelölési program forrásigényét is. 
 
A kijelölési folyamat adminisztrációja 
 
A bizottság előkészítette a kijelölési folyamat adminisztrációjához szükséges levélmintákat, 
dokumentumokat, és megtervezte a folyamat ütemezését, a részfeladatok felelőseit. A bizottság 
folyamatos kapcsolatban van a Titkársággal a sikeres megvalósítás érdekében. 
 
Versenybírók felszerelése a kiemelt hazai versenyeken 
 
A Versenybíró Bizottság 4/2019 (08.21) határozatával elfogadta Versenybírók felszerelése a 
kiemelt hazai versenyeken MVSZ szabályzat munkapéldányát. A Titkársággal azóta megvalósult 
további egyeztetések alapján a szabályzat véglegesíthető. 
 

2/2020 (02.19) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság előkészítette az óvási bizottságok kijelölésének 2020. évi 
folyamatát, azaz előzetesen meghatározta az óvási bizottságok méretét, áttekintette a 
kijelöléssel kapcsolatos levélmintákat és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, 
valamint elfogadta a Versenybírók felszerelése kiemelt hazai versenyeken című 
szabályzatot. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy a szabályzatot terjessze elő a 
soron következő elnökségi ülésen. 
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4. Az MVSZ SZMSZ-ének véleményezése 

 
Az Elnökség a 2020. január 30-i ülésén a napirend Egyebek szakaszában tárgyalt az MVSZ 
SZMSZ-ének módosításáról. Az itt elérhető munkapéldányt a bizottság köröztette tagjai között és 
összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos észrevételeit.  
 

3/2020 (02.19) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság véleményezte az MVSZ SZMSZ-ének 2020. január 30-i 
munkaanyagát, és felkéri Böröcz Bencét, hogy az összegzett észrevételeket juttassa el 
az Elnökségek. 

 
 
5. A 2020. évi továbbképzés szakmai előkészítése 

 
Böröcz Bence beszámolt, hogy a versenybírói továbbképzés meghívója 2020. január 28-án 
elkészült és folyamatosan, de a vártnál lassabb ütemben jelentkeznek a versenybírók a képzésre. 
A bizottság még legalább két alkalommal emlékeztető levelet küld a jelentkezéssel kapcsolatban, 
valamint kéri a Titkárságot is, hogy az interneten és a közösségi médiában is ismételten tegyék 
közzé a felhívást. 
 
A helyszínnel kapcsolatban minden egyeztetés megtörtént, a továbbképzés lebonyolításához 
szükséges technikai feltételek adottak. 
 
A szakmai tartalom előkészítése folyamatban. A bizottság korábbi tapasztalatok és a 
dokumentációkból elérhető információk alapján az ülésen megvitatta a „Vegyes kihívások” 
programpont tartalmát. Ennek véglegesítését a bizottság tagjai levelezés útján tervezik. A vízi 
bíráskodással kapcsolatos fórumbeszélgetés tematikájának javaslatát a beszélgetés moderátora 
készíti el, majd a beszélgetés résztvevői még a továbbképzés előtt személyesen találkoznak, hogy 
egyeztessék a tartalmat. A soft session előadói a továbbképzés hetében küldik a bemutatóikat, 
hogy azok gyors betöltése biztosított legyen. 
 
 
A következő ülést a bizottság – ha sürgős teendő nem érkezik, munkaterve szerint – 2020. 
március 25-én tartja. 
További kérdések és témák hiányában az ülést 20:00 órakor bezárták. 


