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Horváth Róbert aZo2O.június 3-án felmentett Hcp / Course Rating Bizottságának elnöke
vagyok, bekívánom nyújtani pályázatomat, az újonnan megválasztandó Hcp l Course
Rating Bizottság elnöki posztjára.

,,Civilben" egy földmérő és térinformatikai cég tulajdonosa és ügyvezetője vagyok. Fő profilom a

nagyfeszültségű távvezetékek felmérése dokumentálása és a tervezéséhez informatikai támogatás
biztosítása. Ezen kívül még professzionális LiDAR kiértékelés, valamint drónos felmérések
kiértékelése. Ezeken a területen meglévő szakmai tapasztalatom nagyban segíti a pályák felmérését.

A golffal 2008-ban ismerkedtem meg, azóta is játszom amikor időm engedi. Nemcsak a játék maga,

de a hátterei is érdekelnek, ezért 2013-ban elvégeztem az MGSZ bíróitanfolyamát, azóta első
osztályú bíró vagyok, és aktív tagja a bírói testületnek. 201_9 májusától a Bíró Bizottság tagja.

2016-ban elvégeztem az MGSZ Course Rating Szemináriumát, azóta az MGSZ Hcp l Course
Rating Bizottságának a tagja vagyok. 201B-ban elvégeztem az EGA/USGA Course Rating
Calibration Seminar-t, ezt követően az MGSZ Hcp l Course Rating Bizottságának az
el nökéne k vá lasztotta k,

A jelenlegi formában működő bizottság megfelelően működik. Bodor Tibor és Buna Edvin
tagokkal tökéletes az együttműködés, rendszeresek az értekezletek, megbeszélések. A
szakmai feladatokat jól tudjuk szétosztani. Bodor Tibor nagy tapasztalattal rendelkezik
nemcsak mint bíró, de mint HCP szakértő is, aki elég régóta foglalkozik az EGA HCP
rendszerrel. Buna Edvin pedig a Course Rating és pályafelmérésben van nagy
segítségemre. Éppen ezért a Hcp/CR Bizottságot nem kívánom átalakítani.

Amiben változtatni szeretnék a bizottság működésében az a kommunikáció. Nagyon
fontos lenne, hogy az MGSZ vezetése és elnöksége egyeztessen a bizottsággal fontos
szakmai kérdésekben pl.: CBA, WHS, esetleges új szoftver bevezetésében szükséges
funkciók.

Ezen felül a játékosok felé is szükségét érzem egy újfajta kommunikációnak, a tévhitek
és mendemondák tisztázására, illetve az ismeretek felfrissítésére pl.: a pályáknak,,rossz"
a rating-je, EDS leadása, nemzetközi versenyek eredményeinek felvezetése a HCP
történetbe, a WHS rendszer bemutatása, magyarázata. Továbbá szükségesnek tartom,
hogy a bizottságnak legyen hozzáférése az MGSZ Hcp nyilvántartó rendszeréhez, jelenleg
ez nem megoldott, ami nehezíti a munkánkat.

Megválasztásom esetén ugyanazzal az elhivatottsággal, lendülettel és habitussal kívánom
végezni a munkámat, mint eddig,
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