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HATÁROZATOK TÁRA 
Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottsága 

 
 

2020 
 
 
1/2020 (02.19) 

 
A Versenybíró Bizottság megismerte a 2020. évi munkaterv frissített változatát. 
 
 
2/2020 (02.19) 

 
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. 
 
 
3/2020 (02.19) 

 
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. 
 
 
4/2020 (03.25) 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy az MVSZ elnöksége által a koronavírus okán 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt létrehozott munkacsoportban képviselje a bizottságot. 
A Versenybíró Bizottság a 2020. évi munkaterve vonatkozásában áttekintette és értékelte a 
járványhelyzet feladataira gyakorolt hatását, és elfogadta az érintett feladatok kezeléséhez 
szükséges akciótervet. 
 
 
5/2020 (03.25) 

 
A Versenybíró Bizottság a járványhelyzetre tekintettel elhalasztja az óvási bizottságoknak a 
kiemelt versenyekre történő kijelölését azzal, hogy az első ésszerű időpontban napirendjére tűzi a 
feladatot. A bizottság megvitatta az összeférhetetlenségek adminisztrációjának módját. 
 
 
6/2020 (08.27) 

 
A Versenybíró Bizottság egyeztette a 2020. december 31-én lejáró versenybírói minősítések 
megújításával kapcsolatos folyamatot és teendőket. 
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7/2020 (08.27) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság megvitatta a 2021. évre vonatkozó, a versenyrendszerrel kapcsolatos 
módosítási javaslatai előkészítésének szempontjait. 
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2019 
 
 
1/2019 (01.30) 

 
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. 
 
 
2/2019 (03.26) 

 
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. 
 
 
3/2019 (03.26) 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy készítse el a 42. szabály 
értelmezései magyar fordításának frissített változatát: Beliczay Márton, Gerencsér Gergő és 
Váradi Imre. 
A dokumentumot úgy szükséges elkészíteni, hogy abban látsszanak az előző verzióhoz képest 
javasolt módosítások. A javaslat elkészültének határideje: 2019. június 30. 
A munkacsoport tagjainak díjazásáról – az elvégzett munka mennyiségétől függően – az éves 
munkatervben szereplő forrás terhére, a bizottság a javaslat elfogadásakor dönt. 
 
 
4/2019 (08.21) 

 
A Versenybíró Bizottság elfogadta a Versenybírók felszerelése a kiemelt hazai versenyeken MVSZ 
szabályzat munkapéldányát, és felkéri Böröcz Bencét, hogy az MVSZ Elnöksége elé terjesztéshez 
szükséges további részleteket egyeztesse a Titkársággal, majd az így véglegesített szabályzatot 
terjessze az Elnökség elé. 
 
 
5/2019 (08.21) határozat 

 
A Versenybíró Bizottság egyeztette a 2019. december 31-én lejáró versenybírói minősítések 
megújításával kapcsolatos folyamatot és teendőket. 
 
 
6/2019 (08.21) határozat 

 
A Versenybíró Bizottság értékelte Misley József versenybírói minősítésével kapcsolatos kérelmét, 
és felkéri Böröcz Bencét, hogy a bizottság ülésén egyeztetett tartalommal válaszolja azt meg. 
 
 
 



Oldal: 4/11 

7/2019 (11.13) határozat 

 
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. 

• kérje a versenybírói minősítések közzétételét az MVSZ weboldalán. 

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

 
 
8/2019 (11.13) határozat 

 
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. 
 
 
9/2019 (11.13) határozat 

 
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. 
 
 
10/2019 (11.13) határozat 

 
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. 
 
 
11/2019 (11.13) határozat 

 
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. 
 
12/2019 (12.09) határozat 

 
A Versenybíró Bizottság az előterjesztésben szereplő korlátozásokkal megvitatta a 2020. évi 
munkatervét és a folyamatosan jelentkező feladatok felosztásának módját. A bizottság felkéri 
Böröcz Bencét, hogy a bizottság SZMSZ-e alapján a munkatervet a 2020. januári elnökségi ülésre 
jelentésként nyújtsa be, és kérje az Elnökséget a szükséges források tervezésére és biztosítására. 
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13/2019 (12.09) határozat 

 
A Versenybíró Bizottság értékelte a EUROSAF szakember-csereprogramja iránt érdeklődő 
versenybírók jelentkezését, és felkéri Böröcz Bencét, hogy tájékoztassa az eredményről az 
érintetteket. 
A bizottság az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségesnek tartja, hogy a programmal 
kapcsolatban minden szakember számára hozzáférhető irányelvek legyenek elérhetők, ennek 
elkészítését – lehetőség szerint az érintett társbizottságok közreműködésével – a 2020. évben 
tervezi. 
 
14/2019 (12.09) határozat 

 
A Versenybíró Bizottság támogatja, hogy az MVSZ versenyszervezési követelményei 2021-től 
mindenki számára elérhetően jelenjenek meg. Ha a javaslat elkészítésére az Elnökség az érintett 
bizottságok között munkacsoportot hozna létre, a Versenybíró Bizottság készen áll a megkívánt 
létszámú tagok delegálására. 
A Versenybíró Bizottság megvitatta a versenyzői versenyértékelések versenybírói tevékenységre 
vonatkozó tartalmát. 
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2018 
 
 
1/2018 (01.16) 

 
A Versenybíró Bizottság megvitatta a 2018. 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. 
 
 
2/2018 (03.21) 

 
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. 
 
 
3/2018 (03.21) 

 
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. 
 
 
4/2018 (03.21) 

 
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. 
 
 
5/2018 (10.24) 

 
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. 
 
 
6/2018 (10.24) 

 
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 
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szükségességét, és ha úgy ítéli meg, a következő bizottsági ülésen tegyen javaslatot a szabályzat 
módosítására. 
 
 
7/2018 (11.29) 

 
A Versenybíró Bizottság elfogadta a Versenybírók minősítési rendszere, a Versenybírók etikai 
szabályzata és az Óvási bizottságok kijelölése a kiemelt hazai versenyekre című szabályzatoknak 
a 2019. január 1-jén hatályba léptethető változatát. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy a 
dokumentumokat jóváhagyásra terjessze elő az MVSZ Elnökségénél. 
 
 
8/2018 (11.29) 

 
A Versenybíró Bizottság megállapította a 2019. évre a 42. szabály bíráskodásával kapcsolatos 
kategóriákat. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy intézkedjen a versenybírók minősítésének 
frissítéséről és a 2019. évben a 42. szabály bíráskodásában gyakorlott versenybírók 
tájékoztatásáról. 
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2017 
 
 
1/2017 (09.19) 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy az ülésen elhangzottaknak megfelelően 
véglegesítse a versenybírói minősítések 2018-2019. évekre való megújításáról szóló értesítést és 
annak mellékleteit. Ezt követően a bizottsági levelezőlistán értesítse ki a szakembereket a 
folyamatról. A bizottság felkéri a Titkárságot, hogy az MVSZ weboldalán is tegye közzé a felhívást. 
 
A kiértesítés határideje 2017. szeptember 24. 
 
 
2/2017 (09.19) 

 
A Versenybíró Bizottság a következő óvási bizottság kijelölését javasolja a szervező bizottságnak 
a 49. Kékszalag 1. és 3. számú óvásának tárgyalására: Regényi Zsolt (elnök), Náray Vilmos, 
Váradi Imre. 
 
 
3/2017 (09.19) 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a 
versenybírók kiemelt hazai versenyekre való kijelölésének folyamatára: Böröcz Bence (elnök), 
Beliczay Márton és Gerencsér Gergely. 
 
A javaslat tartalmazza legalább az alábbiakat: 

• a kijelölés a Versenybíró Bizottság feladata, 

• adminisztrációs kapcsolat a Titkársággal, 

• a kijelölés alá tartozó események az utánpótlás osztályok ranglista versenyei és Országos 
Bajnokságai (a következő években opcionálisan bővíthető az események köre), 

• gondoskodjon az N függelék szerinti nemzetközi versenybíróságok esetéről, 

• részletesen írja le a kijelölés folyamatát (javasló és véleményező szereplők, figyelembe vett 
kritériumok), 

• tegyen javaslatot a tisztségviselők működési költségeinek fedezésére, 

• a javaslat foglalkozzon a kijelölést érintő összeférhetetlenségi kérdésekről, valamint érintse 
a kijelölt szakemberek összeférhetetlenségének vizsgálatát is. 

 
A javaslat térjen ki arra, hogy a bizottság más szabályzatokban és a kiemelt versenyek 
szervezésével kapcsolatos szerződésben milyen módosításokat javasoljon, hogy a folyamat 
integrálható legyen az MVSZ szabályzatainak környezetébe. 
 
A javaslat elkészültének határideje: 2017. október 31. 
 
 
 
 
4/2017 (09.19) 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a 
versenybírók viselkedésére vonatkozó irányelvekre: Tusnai Gabi (elnök), dr. Szunyogh Zsófia és 
Váradi Imre. 
 
A javaslat vegye alapul a World Sailing hasonló témájú dokumentumait és tartalmazza legalább az 
alábbiakat: 

• elvárt hozzáállás, 
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• összeférhetetlenség, 

• költségek és szállás, 

• alkoholfogyasztás és dohányzás, 

• részvétel társasági eseményeken, 

• öltözködés, 

• kapcsolattartás a médiával, 

• a közösségi médiában tanúsított magatartás. 
 
A javaslat elkészültének határideje: 2017. október 31. 
 
 
5/2017 (09.19) 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a Magyar 
Vitorlás Szövetség kérdezz-felelek programjának létrehozására: Gömöry Ágnes (elnök), Beliczay 
Márton és Náray Vilmos. 
 
A javaslat vegye alapul a World Sailing hasonló szolgáltatásának működését és tartalmazza 
legalább az alábbiakat: 

• a szolgáltatás célja, 

• a programban egyelőre csak versenybírók kérdezhetnek (későbbi bővítés lehetősége), 

• a kérdések beküldési módja és a válaszok közzétételének helye, 

• a válaszok nem hivatalos szabályértelmezések és a válaszok nem módosíthatnak létező 
szabályt, 

• a válaszokat publikálás előtt a Versenybíró Bizottság hagyja jóvá, 

• kapcsolódás a World Sailing Q&A szolgáltatásához. 
 
A javaslat azonosítson legalább nyolc tapasztalt versenybírót (akik közül legfeljebb ketten a 
Versenybíró Bizottság tagjai), akik felkérését fontolja meg a Versenybíró Bizottság a Q&A 
csoportba. A javaslat térjen ki a csoport működésének folyamatára is (döntéshozatal és 
kapcsolattartás módja). 
 
A javaslat elkészültének határideje: 2017. október 31. 
 
 
6/2017 (11.06) 

 
A Versenybíró Bizottság elfogadta a Versenybírók minősítési rendszerének a 2018. január 1-jén 
hatályba léptethető változatát. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy a dokumentumot 
jóváhagyásra terjessze elő az MVSZ Elnökségénél. 
 
 
7/2017 (11.06) 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a 
referenciaigazolás formátumára és a versenybírói kompetenciáknak (értékelési követelményeknek) 
a Versenybírók minősítési rendszerében felsorolt minősítési szintek szerinti leírására: Beliczay 
Márton (vezető), Gerencsér Gergely és Tusnai Veronika. 
 
A munkát a World Sailing hasonló dokumentumaira kell alapozni és a javaslat (legalább) két 
dokumentumot tartalmazzon: a referenciaigazolást és a kitöltéséhez kapcsolódó útmutatót. Az 
útmutató(k) legalább az alábbiakról írjon vagy írjanak: 

• Útmutató a referenciát kérő részére (lehet külön dokumentum) 

• Útmutató és tanácsok a referenciát készítő részére (lehet külön dokumentum) 

• Értékelési követelmények részletezése (lehet a referenciát készítő részére készülő 
útmutató dokumentum része) 
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• A referenciaigazolás benyújtásának határideje a verseny befejezését követő egy hónap. 

• A referenciaigazolás a versenybírók oktatási programjának és tanulási folyamatának része. 

• A referenciaigazolás tartalmát minden esetben meg kell osztani a referenciát kérővel. 

• A referenciaigazolásokat ezt követően az MVSZ bizalmasan kezeli. 

• Jelentős összeférhetetlenség esetén nem adható referencia. A jelentős 
összeférhetetlenség ilyen értelemben vett meghatározása. 

 
A dokumentumokat úgy kell elkészíteni, hogy a Versenybíró Bizottság számára lényeges 
információk érkezzenek a versenybírói közösségtől, amelyek segítenek a minősítési szintek és 
kategóriák következetes megállapításában. 
 
A javaslat elkészültének határideje: 2018. január 14. 
 
 
8/2017 (11.06) 

 
A Versenybíró Bizottság megvitatta a versenybírók kiemelt hazai versenyekre való kijelölésének 
folyamatát és felkéri Böröcz Bencét, hogy az előterjesztésben szereplő, az ülésen véglegesített 
anyagokat a soron következő elnökségi ülésre terjessze elő. 
 
 
9/2017 (11.06) 

 
A Versenybíró Bizottság megvitatta a versenybírók viselkedésére vonatkozó irányelveket és felkéri 
Böröcz Bencét, hogy az előterjesztésben szereplő, az ülésen véglegesített anyagokat a soron 
következő elnökségi ülésre terjessze elő. 
 
 
10/2017 (11.06) 

 
A Versenybíró Bizottság megvitatta a Magyar Vitorlás Szövetség kérdezz-felelek szolgáltatásának 
leírását és felkéri Böröcz Bencét, hogy 

• az előterjesztésben szereplő, az ülésen véglegesített anyagokat a soron következő 
elnökségi ülésre terjessze elő, és 

• az elnökség jóváhagyását követően, a bizottsági ülésen megállapított módon kérje fel a 
K&F panel tagjait. 

 
 
11/2017 (11.06) 

 
A Versenybíró Bizottság megvitatta az MVSZ weboldalán való megjelenés témakörét és felkéri 
Böröcz Bencét, hogy koordinálja a weboldal javasolt struktúra szerinti átalakítását, feltöltését és a 
hiányzó dokumentumok előkészítését, hogy a 2018. évi vitorlásszezonra frissen használható 
tartalom várhassa a versenybírókat és érdeklődőket. 
 
 
12/2017 (12.04) 

 
A Versenybíró Bizottság megállapította a 2018-2019. évekre érvényes versenybírói minősítéseket. 
 
A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy 

• frissítse a versenybírói közösségi levelezőlistára feliratkozókat, majd a tájékoztassa a 
versenybírói közösséget az új minősítésekről. 

• kérje a versenybírókat, hogy nyilatkozzanak, hogy elérhetőségeik megjelenítését 
szeretnék-e korlátozni. (Külön kérés nélkül a versenybírók telefonszáma és e-mail címe is 
megjelenik a listán. A nyilatkozatokra kb. 10 napos határidőt kell szabni.) 
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• a nyilatkozattételt követően kérje a versenybírói minősítések közzétételét az MVSZ 
weboldalán. 

 
További késve érkező megújítási kérelmeket a Versenybíró Bizottság már csak azoktól a 
versenybíróktól fogad el, akik 2017-ben rendelkeztek minősítéssel. Ha ők legkésőbb a 2018. évi 
továbbképzések végéig kérik a minősítésük megújítását, C minősítési szintre jogosultak a 2018-
2019. évekre. Az ezt követően érkező megújítási kérelmeket a bizottság a Versenybírók minősítési 
rendszerére hivatkozva elutasítja. A 2019 végén esedékes megújításkor a bizottság a 
Versenybírók minősítési rendszerében szereplő határidőt alkalmazza, türelmi idő nélkül. 
 
 
13/2017 (12.04) 

 
A Versenybíró Bizottság azonosította a 2018-2019. évek fellebbviteli tárgyalásaiba bevonni 
javasolt versenybírókat. A neveket levél formájában tudatja a Fellebbviteli Bizottsággal. 
 
 
14/2017 (12.04) 

 
A Versenybíró Bizottság azonosította az Óvási bizottságok kijelölése a kiemelt hazai versenyekre 
című szabályzat működéséhez kapcsolódó további feladatokat, valamint megtervezte ezek 
felosztásának és ütemezésének módját. 
 
 
15/2017 (12.04) 

 
A Versenybíró Bizottság javasolja a Titkárságnak, hogy vegye fel a kapcsolatot a World Sailinggel, 
és járjon utána, hogy mi a módja annak, hogy A vitorlázás versenyszabályainak magyar fordítása 
bekerülhessen a World Sailing mobilalkalmazás letölthető dokumentumai közé. 
 
A Versenybíró Bizottság egyetértett az RRS változási és hibajegyzékének szükségességében, és 
a 2017-2020. évek ciklusában azt követően adja ki ezt először, hogy a World Sailing 2017. 
novemberi konferenciáján elfogadott sürgős módosításokat kommunikálják. 


