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Az elnökség határozatképes.
Nyíri Iván megnyitja az Elnökségi ülést.
1. A Felzárkóztatási Program támogatási rendszerének megvitatása, a táblázat
bemutatása- Meixner Zsolt
 Meixner Zsolt átnézte és kijavította a Felzárkóztatási Program támogatási
elvein alapuló táblázatot. Komoly problémákat talált, mind az elveket illetően,
mind a függvénytáblák működését tekintve. A működési táblázat és az
eredményességi tábla sem volt megfelelően összeállítva. A két táblát sikerült
egyesíteni, a rendszer így működőképessé vált. Munkájának célja az volt, hogy
egy hosszútávon is jól működő táblázat jöjjön létre, ami segíti az MBSZ
munkáját. Felveti, hogy a végső cél az automatizált rendszer megvalósulása
volna, amihez nem kell kézzel hozzányúlni.
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 Felmerül a kérdés, hogy honnan származnak az eredményességi elvek. Zelenák
József bocsájtotta rendelkezésre az Elnökség által elfogadott elvek jegyzékét,
amit Meixner Zsolt beépített a táblázatba.
 A táblázat konkrét celláinak bemutatása. Működési támogatás. A versenyeken
való részvétel pontértékei, amelyek minden sportágban ugyan azok.
 A táblázatban szereplő arany jelvény jelenleg az uszonyosúszóknak jár, de
lehetséges a csapatsportokra való kivetítése is, ennek elveit ki kell dolgozni.
 Balázs Péter elmondja, hogy a mennyiségi és minőségi faktorokról már
folytatott megbeszélést Miklós Adriennel. Fontos volna tudni, hogy a
versenyengedéllyel

rendelkezők közül hányan

vettek

részt

fizikailag

versenyen. A búvár sport élete úgy fejlődhet, ha a versenyzők minél több
versenyen vesznek részt, minél több számban, és nem csak a kiváltott
versenyengedélyek száma számít. A Szövetség számára az a fontos, hogy hány
ember versenyzik ténylegesen a versenyengedéllyel rendelkezők közül.
 Hollón Győző hozzáteszi, hogy a Felzárkóztatási Program számára lényeges a
versenyengedélyek száma.
 Az eredményességi tábla adatait Miklós Adrienn bocsájtotta rendelkezésre. A
világbajnoki 3. helyezés felel meg az Eb címnek.
 A Világjátékok külön kezelendők, mert azok külön forrásból, külön
elszámolással működnek.
 Jelen táblázatban a Világkupa pontértéke még nincs letisztázva.
 Vízi hokiban és rögbiben a pontozás elvei kidolgozásra várnak.
 A CMAS versenynaptárban szereplő eseményeket a táblázat részévé kell tenni.
 Felnőttek szorzója 5, az utánpótlásé 2. Csapatsportágaknál a pályán egyszerre
jelenlévők száma szorozva 0, 5, plusz 0, 7 a tartalékosok szorzója.
 Nyíri Iván rákérdez arra, hogy a táblázatban hol találja meg a Búvár
Szövetségbe befolyó pénzösszegeket. A Működési Támogatás összege
kizárólag az iroda működésére fordítható, míg a Felzárkóztatási Program az
utánpótlás nevelésre fordítható. A Világjátékokra kapott pénz egy külön
egység, amely nem része a táblázatnak. A Felzárkóztatási Program összegét a
Minisztérium a Szövetség eredményessége alapján határozza meg, amiben
jelenleg az uszonyosúszók teljesítenek a legjobban, ma ők a húzó sportág. A
jövőt tekintve a Szövetségnek mégis úgy kell a pénzösszegekkel bánnia, hogy
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a Szövetség sportágai között béke uralkodjon. Ezt az elvet javasolja beépíteni a
táblázatba. Az MBSZ minden évben úgy írja meg a jelentéseit a Minisztérium
felé, hogy az ne jelentsen támogatáscsökkenést a jövő évre vonatkozóan.
 Az egyes sportágakban más az EB és VB arány, ezt kompenzálja a
minisztériumi táblázat, amelyben, ha EB nem szerepel 1, 5- ös a szorzó, ha
pedig VB nem szerepel, akkor 2.
 Tájolásban csak EB van, VB nincs, emiatt Balázs Péter nem javasolja ezeknek
a szorzóknak az alkalmazását.
 A válogatott finanszírozása tavaly az uszonyosúszás tekintetében: aki előző
évben is érmet nyert, ebben az évben is A szintet úszott, valamint éremmel jött
haza a világjátékokról, annak a Szövetség 100 %- ban finanszírozta a
költségeit.
 A Felzárkóztatási Program azt veszi figyelembe, mely sportágak szerepelnek a
benne, megnézik az eredményességi mutatókat és a tagok számát. Ezek alapján
osztják szét az pénzt.
 Egységesen, minden sportágra vonatkozóan meg kell határozni a támogatási
szinteket a táblázatban.
 A tájékozódási búvárúszás az egyetlen olyan sportág, amely nem olimpiai
sportágként szerepel a Felzárkóztatási Programban.
 A táblázatnak világosnak, átláthatónak és megmagyarázhatónak kell lennie,
olyannak, amiben az elvek jól kitűnnek és mindenki által egységesen
elfogadhatóak.
 A táblázat alapján minden klub látni fogja, hogy jövőre mit kell tennie a
nagyobb összegű támogatás elnyeréséért.
 Kisebb vita alakul ki a VB-n és Eb-n részt vevő országok átlagos számának
meghatározásával kapcsolatban.
 Nyíri Iván szeretné látni, hogy egy utánpótlás versenyző támogatási összege
hogyan változik sportáganként. Meixner Zsolt válaszában elmondja, hogy ez
eredményfüggő, a rendszer önmaga számolja ki az adott sportág utánpótlás
versenyzőjére eső támogatást.
 Balázs Péter beszámol arról, hogy Miklós Adriennel egyeztetve a
Felzárkóztatási Program 16 millió Forintját két részre bontották. 10 millió
Forint jut a klubok működésére és 6 millió az eredményességre. A cél az volt,
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hogy a Felzárkózási Támogatásból lehessen a versenysport egészét
finanszírozni.
 A klubok részére kiküldendő levelek elkészültek, az összegek beírása van még
hátra. A levél tartalmazza, hogy a Felzárkóztatási Program támogatása mire
költhető el. Egyes tételek megvásárlásához egyedi engedélyt kell kérni.
Mindezt a klubokkal kötött szerződés is tartalmazni fogja.
 Balázs Péter szerint a válogatott támogatása az alaptevékenység része kellene,
hogy legyen. Ez az Alapszabályban is szerepel.
 Holló Győző javasolja, hogy a válogatott támogatására különítsen el egy
összeget a Szövetség más bevételi forrásból. Javaslata 1 millió Ft.
 Zelenák József 2 millió Forintot javasol.
 Zelenák József indítványozza, hogy díjazzák Meixner Zsoltnak a táblázatba
fektetett munkáját. Javaslata: 300.000 Forintot, amelyet Meixner Zsolt nem
vesz fel, de szabadon felhasználhatja a Magyar Búvár Szakszövetség
érdekében.
Javaslat:
Zelenák József indítványozza, hogy Meixner Zsoltnak, a Felzárkóztatási
Program támogatási táblázatának elkészítéséért a Szövetség 300.000 Forintot
fizessen ki. Meixner Zsolt a pénzt nem kívánja felvenni, azt a Szövetség egy
általa meghatározott célra használja fel.
HATÁROZAT:
1/2018 (V. 23.) A Felzárkóztatási Program támogatási táblázatának
elkészítéséért Meixner Zsoltnak az Elnökség 300.000 Forint összeget
szavaz meg, melyet az érintett nem vesz fel, a Szövetség egy általa
meghatározott célra költi el.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan

elfogadta.
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Javaslat:
Nyíri Iván elfogadásra javasolja a Felzárkóztatási Program támogatási
rendszerének táblázatát.
HATÁROZAT:
2/2018 (V. 23.) A Felzárkóztatási Program támogatási rendszerének
táblázatát az MBSZ Elnöksége elfogadta.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan

elfogadta.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy a Szövetség különítsen el 2 millió Forintot a Magyar
Búvár Szakszövetség alaptevékenységével összefüggésben a válogatott keret
működésére.
HATÁROZAT:
3/2018 (V. 23.) A Magyar Búvár Szakszövetség a válogatott keret
működésére 2 millió Forintot különít el.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan

elfogadta.

2. Egyebek
 Zelenák József felhívja a figyelmet arra, hogy május 25- től bevetésre kerül a
GDPR, amelynek előírásai az MBSZ- re is vonatkoznak. Ehhez ki kell kérni
egy számot a NAV- tól, majd Szabályzat elkészítése szükséges, melyben
Szalai László ajánlotta fel a segítségét.
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 Balázs Péter megjegyzi, hogy a Szövetség az Elnökségi ülésein született
határozatokat és jegyzőkönyveket küldje el a klubok számára, illetve azok
jelenjenek meg a honlapon.
 Elnök úr CMAS Közgyűlésről írt beszámolója a honlapon elérhető, a
Közgyűlésen pedig beszámolót tart róla.
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