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BESZÁMOLÓ 
 
 
 

a MESZ Versenybíró bizottsága 2014. évi tevékenységéről 
 
 
1. A Versenybíró Bizottság tagjai 
 

A  Versenybíró Bizottság tagsága 2014-ben személyi változáson esett át.  
 
A 2013. március 21-én megválasztott bizottság tagjai: 

Frohner Ilona dr. 
Rockenbauer Gabriella 
Mészáros László dr. 
Vácy Emese 
Till Zsolt dr. 

 
- 2014-ben (október 18-ig) nem volt tényleges bizottsági ülés, az addig az Elnökség elé 
beterjesztett határozatokat egyedül a bizottság vezetője dr. Till Zsolt hozta meg a bizottsági 
tagok megkérdezése és tudta nélkül.  
 
- A 2014. szeptember 11-én az új bírói névsor beterjesztése kapcsán - amely négy országos 
bíró (Jenei Zsuzsa, Kisfaludi Júlia, Stegmayer Éva és Seregély Gábor) visszaminősítését is 
tartalmazta - a bíróbizottság három tagja bizottsági ülést javasolt, amelynek a tagokkal 
egyeztetett időpontja október 20-ig nem került meghatározásra.   
 
- A bizottsági tagok közül Vácy Emese szülés miatt távol volt az eseményektől, Mészáros 
László dr. pedig október 3-án beadta lemondását a tagságról.  
 
- Az Elnökség 14/10/15 /07 és / 08 számú határozatában dr. Till Zsoltot felfüggesztette, új 
megbízott elnököt jelölt ki Pénzes László személyében, és elrendelte a testületi ülés 
összehívását a bíróbizottság újraválasztása céljából.  
 
- A versenybíró nyilvántartás felülvizsgálata a 2014. október 18-i bizottsági ülésen – Pénzes 
László mb. vezetővel – megtörtént, és a tisztújító testületi ülés időpontja is meghatározásra 
került.  
 
A Versenybíró Testület a 2014. november 29-én ülésén bizalmat szavazott az új Bizottságnak, 
amelynek tagjai: 

Frohner Ilona dr. 
Raffaj Katalin 
Rockenbauer Gabriella 
Stegmayer Éva 
Nagy Csaba 
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A bizottság összetételét a 14/12/17/05. számú elnökségi határozat hagyta jóvá.  
Az új Versenybíró Bizottság tevékenységét csak 2014. november 29-én kezdte meg.  
 
 
2. Bizottsági ülések és határozatok 
 

Az 1. pontban rögzítettek események szerint bizottsági ülés 2014-ben először csak Pénzes 
László megbízott vezetővel zajlott le, 2014. október 18-án. Határozatok ez alkalommal nem 
születtek, a versenybíró nyilvántartás felülvizsgálatát és a tisztújítás időpontjának 
meghatározását végezték el. Az SZMSZ egyes pontjainak módosítására tett javaslatot 
egyeztette a bizottság, amelyet az ülés jegyzőkönyve részletesen rögzít.  
A 2014. évi bírónyilvántartást az Elnökség a 14/11/14/13 sz. határozatában fogadta el. 
 
A Bíróbizottságot újraválasztották a Bírói Testület tisztújító ülésén 2014. november 29-én, 
amely összetételét az elnökség a 14/11/17/13. számú határozatában fogadott el. 
 
A korábbi bizottság – bizottsági ülés hiányában – nem hozott határozatokat.  
Az Elnökség felé benyújtott határozatokról, amelyekről a bizottság tagjainak sem volt 
tudomása, többszöri kérésünk ellenére sem kaptunk információt a volt bizottsági vezetőtől, 
elektronikusan sem. 
 
Bizottsági ülések: 
 

- 2014. október 18. mb. elnök : Pénzes László 
- 2014. november 29. - a testületi ülés, az újraválasztás után -  Bizottsági ülés 
- 2014. december 5.  

 
 
Bizottsági határozatok:  
 

14/11/29/02.  
A következő versenybíróbizottsági ülés időpontja: 2014. 12. 05. 16:00, helyszíne a MESZ 
által biztosított tárgyaló. 
 

14/11/29/03.  
A következő versenybíróbizottsági ülés napirendi pontjai közé javasoljuk felvenni az SzMSz 
versenybírókra vonatkozó szabályainak módosítását. 
 

2014/12/05/1 
Az SZMSZ 16.§ 5) és 6) bekezdése alapján dr. Petrovszki Ágnes versenybíróvá való 
felterjesztését a bizottság egyhangú szavazással nem támogatja. Az igazolt két gyakorlat 
alapján gyakorlati vizsgára nem bocsátható. Elméleti vizsgáját méltányossági okokból 
elfogadjuk. 
 

2014/12/05/2 
Az SZMSZ módosításához változtatási javaslatokat kérünk a versenybírói testület tagjaitól, 
amelyet a bizottság megvitat.  
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A javaslatok beküldését 2014. december 31-ig kéri a bizottság a versenybíróság levelező 
listájára. 
 

2014/12/05/3 
A többi bizottsággal való kapcsolat kialakítását az elnökség a bizottságok felülvizsgálatára 
hozott határozatáig elnapolja. 
 

2014/12/05/4 
Felkérjük a korábbi bizottság elnökét (dr. Till Zsolt), hogy az átadás-átvétel zökkenőmentes 
lebonyolítása érdekében bocsássa rendelkezésre a működése alatt keletkezett 
dokumentációkat (határozatok tára, versenybíró képzés dokumentációja, iktatási rendszer és 
ülések jegyzőkönyvei) 
 

2014/12/05/5 
A bizottság egyetért az elektronikus szavazással, amelynek határozatát három (3) egyetértő 
szavazat mellett lehet elfogadni. A határozathoz 72 órán belül beérkezett vélemények vehetők 
figyelembe. 
 

2014/12/05/6 
A bizottság kezdeményezi új versenybírók felvételét. A toborzáshoz a bizottság felhívást 
készít, és felkéri a MESZ irodát a felhívás közzétételére. 
 

2014/12/05/7 
A bizottság következő ülését 2015. január 10. 15 órára tűzi ki, amelyre meghívja dr. Till 
Zsoltot.  
 
  

3. A 2014. évi tevékenység  

3.1. Dr. Till Zsolt Bíróbizottság Vezetőjének 2014. évi tevékenységéről az alábbiak 
közismertek:  

 

- Bírói képzésben részt vettek és sikeresen levizsgáztak:  
o Bálint Sára,  
o Epervári Mónika,  
o Klausz Orsolya.  
 

Az oktatásban résztvett még Kerekes Kornél, aki 2015-ben vizsgázik. 
 

-   A Bizottság vezetőjének intézkedései nyomán a férfi bírók kaptak egy hosszú ujjú 
inget és nyakkendőt, a női bírók- némelyike - sálat az egységes öltözethez.  

 

- A versenyekre történő bíróbehívást a bizottságvezető kiterjesztette a versenyeken a 
teljes bírói testületre az eddigi elnökbehívás helyett, ebből némi nézeteltérések 
támadtak, a kellő egyeztetések hiánya miatt. 

  

- A 2014-ben rendezett versenyeken – ahol a bírói testület részt vett – a bírói munka 
megfelelően zajlott.  
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3.2. A jelenlegi bizottság a múlt év végén (november 29-én, a megválasztása után) tartott 

megbeszélésén foglalkozott: 
 

- az SZMSZ módosításához szükséges javaslatok bekéréséről a bírói testülettől 
 

- a bizottság működésének gyakorlati megvalósítása témában elfogadták az elektronikus 
levelezés és szavazás érvényességét vitás ügyekben, valamint hogy 3 fő egyetértése 
esetén a javaslat elfogadása történik a bizottság részéről. Mindezt azért, hogy a 
bizottságvezető a tagok vélemény-nyilvánítását, szándékát, pl. ülés összehívására ne 
akadályozhassa meg, ez az eset többé ne következhessen be.  

 

 - tanuló bírók toborzásának megszervezése a klubokon és a szövetségen keresztül.  
 

4. Kihívások, feladatok 2015-re 

- A bírói testület fiatalítása és frissítése céljából a bizottság fontos feladatának tekinti a 
bíróképzést.  

- Ebben az évben 2 fő jelentkezett, és több idősebb bíró már csak ritkán szeretne 
versenyen résztvenni. Sok vizsgázott bíró kimarad, főleg az edzői tevékenységet is 
folytatók, és a fiatalabb korosztályú kezdő bírók. Ez előrevetíti, hogy a közeljövőben 
bíróhiányra lehet számítani. A három évvel ezelőtti 2012-ben a jelentkezők létszáma 27 
volt, 2013-ban 3 fő vizsgázott, 2014-ben is 3 bírói kinevezés volt.  

 
- Vonzóvá tenni a bírói munkát, hogy minél többen jelentkezzenek, és meg is maradjanak, 

ez a feladat, amelyhez több együtt töltött szabadidő, és a jó hangulat biztosítása a 
legfontosabb. Bírói összejövetelek kezdeményezése szükséges, hogy az egységes, jó 
hangulatú testületi légkör kialakulhasson. A versenyeken egyre kevesebb a szabadidő, 
kisebb az esélye a bírói testület – új és régi bírók – kölcsönös megismerésének és 
összeszokásának. 

 
- Feladatunknak tekintjük az egységes bírói ruházat - ingek és blúzok, öltönyök, esőruhák - 

beszerzését. A 2015. OB-re ill. a Jeunesse Kupára tervezzük az egységes öltözetű bírói 
megjelenést. 

 

- A Jeunesse Kupára szeretnénk versenybírókat küldeni marshall beosztásba. 
 

- Kapcsolatot kívánunk tartani a szövetség bizottságaival, kiemelve a versenytechnikai 
bizottságot. A versenyek problémamentes lebonyolítása érdekben szorosabb 
együttműködést látunk szükségesnek, hogy a nemzetközi versenyek rendezéséhez megfelelő 
műszaki és informatikai háttérrel rendelkezzünk – pl. 500-as részidők mérése-. 

 

- Szorgalmazzuk a fiatalabb bírók körében a FISA bírói cím elérését. 
 

- Nagyobb súlyt fektetünk a versenyszabályzat betartatására. Ez a gördülékeny bírói munka 
feltétele, amelyre a versenyeken mindig nagy szükség van.  

 

- A MESZ által rendezett szabadidős versenyeken általában olyan versenybírók dolgoznak, 
akik nem vesznek részt a bírói testület megmozdulásain, nem szerepelnek a szövetség által 
nyilvántartott versenybírói névsorban. Ennek a rendezésére keressük a megoldást.  
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- A nyilvántartási és nevezési rendszer nagy segítség a bíróknak és nagyon várjuk a 
nevezéseknél a szabálytalanságok kizárására való kiterjesztését. (az időkülönbségekre 
gondolva az ifi, serdülő és tanuló számoknál) 

 
- Az SZMSZ módosítási javaslataink elfogadtatása.  
 

- A versenyszabály módosítása – egyeztetések után. 
 
 
 
  
Pécs, 2015. május 5.           
 
 Frohner Ilona PhD 

 MESZ Versenybíró Bizottság 
elnöke 


