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Az Elnökség határozatképes.
Nyíri Iván megnyitja az Elnökségi ülést.
1. Pénzügyi és ügymeneti tájékoztató– Miklós Adrienn


Az iroda működését érintő kérdések: a Főtitkár és a munkatársak is a
törvénynek megfelelően december 1-től szabadságaikat kiveszik. A főtitkár
tervei szerint a jövőben is bejár majd az irodába a kisbabája megszületéséig.



December 20-tól január 4-ig az iroda működése szünetel. Ez két hét
szabadságot jelent az iroda dolgozói számára. Kéri, hogy az Elnökség fogadja
el a javaslatot.



Zelenák József kéri, hogy az iroda zárva tartásáról minden tagszervezetet és
oktatót értesítsenek ki, hogy a regisztrációjukat időben, legkésőbb december
15- ig adják le. A Főtitkár vállalja a levél megírását, valamint a weboldalon is
megjelenítik az iroda zárva tartásának időpontját.
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Az MBSZ a jövő évben is részt vesz a Felzárkóztatási Programban, konkrét
összegekről januárban kap tájékoztatást a Szövetség. A Kiemelt Edző Program
is tovább működik jövőre, ami kb havi nettó 100 ezer Forintot jelent két edző
számára.



A Világkupa támogatása kérdéses, az jutott el a Szövetséghez, hogy ebben az
évben nem jut rá keret. Mivel egyre több szövetség pályázik nemzetközi
versenyek megrendezési jogára, jelenleg a Minisztérium nem tud biztos választ
adni a támogatás megadására az MBSZ számára. A pályázati anyagok
megírása tavaly december végére esett, idén erre nem lesz lehetőség.



Az iroda zavartalan jövőbeni működése kérdésessé vált a Főtitkár asszony
szülési szabadságra való távoztával. Két fővel valószínűleg nem végezhető a
mindennapi ügymenet. Jelenleg Holzmüller Anikó helyére keresnek munkaerőt
napi 6 órában június 30- ig, amíg Anikó vissza nem tér az irodába. Zelenák
József Brankovits Sárát javasolta a pozíció betöltésére. A Szövetség bruttó
140. 000 Ft- os fizetést ajánl fel a leendő munkaerő számára. A Főtitkár kéri az
Elnökséget, hogy támogassák a javaslatot.

Javaslat:
Miklós Adrienn javasolja, hogy a titkárság létszámát Holzmüller Anikó
visszatéréséig bővítsék plusz egy fővel. A munkavégzés napi hat órában, bruttó
140.000 Ft- ért, 2019. június 30- ig, határozott időre szól.
HATÁROZAT:
1/2018 (XI. 29.) Az Elnökség elfogadja, hogy Holzmüller Anikó
munkakörét 2019 június 30- ig határozott időre szóló szerződéssel, napi
hatórás munkavégzés mellett, bruttó 140.000 Forintért Brankovits Anna
Sára fogja betölteni.
A határozatot az Elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan


elfogadta.

Nyíri Iván rendezni javasolja Miklós Adrienn fizetésének kérdését. Mivel az
előzőekben költségtakarékos módon, számlával oldották meg a Főtitkár
fizetését, a szülési szabadság és a gyes alatt valamiképpen kompenzálni kell
ezt számára.
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Főtitkár elmondja, hogy a CSED- es időszakban az államtól nem kapja meg azt
a pénzt, ami járna. A könyvelők kiszámolták a ténylegesen járó és a jövőben
kézhez kapandó összeg különbségét.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy a Szövetség ne hozza anyagilag hátrányos helyzetbe
a Főtitkárt gyermeke születése okán azért, mert eddigi fizetése a Szövetség
számára költségtakarékos módon került megállapításra. Javasolja, hogy a
számlázás rendszere továbbra is megmaradjon.
HATÁROZAT:
2/2018 (XI. 29.) Az Elnökség elfogadja, hogy Miklós Adrienn gyermeke
születése után is kiszámlázhatja eddigi fizetését.
A határozatot az Elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan


elfogadta.

Nyíri Iván elmondja, hogy a Tájolós Európa Bajnokság végső mérlege pozitív
lett. A záró összeg 1.000.000 Ft plusz. Javasolja, hogy a sikeres
versenyrendezésben résztvevők jutalomban részesüljenek. Felkéri Szalai
Lászlót arra, hogy tegyen javaslatot, kik kapjanak jutalmat.



A Főtitkár kiemeli Szalai László teljesítményét a verseny megrendezésével és
lebonyolításával kapcsolatban.



Holló Győző kompresszora tönkrement a verseny során, újat kell vennie,
amelynek költsége saját kalkulációja alapján 5000 Euró körül lesz.



Zelenák József javasolja, hogy ne egy adott összeget határozzanak meg a
kompresszorvásárlásra, hanem várják meg a Holló Győző által benyújtott
számlát és azt térítse meg a Szövetség.



Továbbá javasolja, hogy a leendő egri kompresszor legyen a Szövetségé,
amelyet az összes rendezvényen lehet majd használni. A kompresszor
kezeléséről, karbantartásáról az egri Búvár Klub gondoskodjon. Felkérné
Szalai Lászlót, hogy nézzen utána a kompresszor áraknak, és egy jó minőségű
gépre essen majd a választás. Ez utóbbi javaslatot az elnökség nem támogatta.
A versenyen tönkrement kompresszor pótlására vásárolt új kompresszor is
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Holló Győzőé lesz, azzal, hogy azt – mint eddig is, éveken keresztül, a
Szövetség azt térítésmentesen, szabadon használhatja.


Nyíri Iván javaslata az, hogy Holló Győző egy olyan megfelelő paraméterekkel
rendelkező kompresszort vásároljon, amit a Szövetség tagjai bármikor
térítésmentesen használhatnak a Szövetség rendezvényein.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy Holló Győző egy olyan megfelelő paraméterekkel
rendelkező kompresszort vásároljon magának, amit a Szövetség tagjai
bármikor térítésmentesen használhatnak a Szövetség rendezvényein.
HATÁROZAT:
3/2018 (XI. 29.) Az Elnökség elfogadja, hogy a Holló Győző által vásárolni
kívánt kompresszort a Szövetség tagjai térítésmentesen használhatják a
Szövetség rendezvényein.
A határozatot az Elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan


elfogadta.

Dr Balogh Tamás javasolja, hogy az MBSZ készítsen egy okiratot, amelyben
megfogalmazzák, hogy a kompresszor árának kifizetése az egri Klub
kártalanítását szolgálja, az eredeti és új kompresszor ára közötti különbségre
tekintettel a Szövetség használati jogát a felek elismerik. Ő maga vállalja az
okirat elkészítését.

2. Beszámoló a Technikai Bizottság 2018- as munkájáról, valamint a 2019- es
tervekről- Zelenák József


Zelenák József elmondja, hogy elindult az elektronikus regisztráció. Az
irodában beszerzésre került és működik a kártyanyomtató gép. Az elektronikus
felület lehetővé teszi a papíralap mellőzését.



Lezajlott a Fogyatékkal Élő Búvárok Búvár Oktatói Tanfolyama, amelyen
svájci búvároktatók is jelen voltak. A tanfolyam sikeresen zárult.
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A Főtitkár hozzáteszi, hogy a Fogyatékos Diáksport Szövetségen (FODISZ)
keresztül sikerült segítőket találni. Ők szívesen együttműködnének a jövőben
is az MBSZ- szel, akár anyagok elkészítésében is.



Nyíri Iván javasolja, hogy előzetesen dolgozzanak ki egy koncepciót az
együttműködésre vonatkozóan.



A tanfolyamon 7 oktató szerzett minősítést, mellyel Magyarországon elindult
ez a fajta oktatóképzés.



Zelenák József tervezi, hogy a jövőben konferenciát szervez Magyarországon,
hiszen Ausztria, Szlovénia, Svájc és Németország, ahol ez a tevékenység már
működik, mind közeli országok. Egy workshop megszervezését látja a
leghatékonyabbnak.



A tanfolyam írásos anyaga komplett, működőképes.



A rendezvényen fotók és tv felvétel is készültek, melyek a CMAS oldalán is
meg fognak jelenni. Zelenák József a magyar nyelvű anyagot az MBSZ
oldalára javasolja feltenni.



Szabvány és Szabályzatügyi Szakbizottság beszámolója. A tatabányai kollegák
elkészítették a tervezetét az MBSZ Szakkollégiumának tételes Szervezeti és
Működési Szabályzatára, melyet mindenki megkapott. A 2019- es tervekben
szerepel az MBSZ SZMSZ- ének átalakítása, valamint az MBSZ Minősítési
Szabályzata, amely jelenleg nagyon foghíjas. A búvároktatókra nincs ilyen
szabályzat, de nagyon nagy a jelentősége a mindennapi életben való
működésben.



Zelenák József elmondja, hogy Magyarországon OKJ- s képzést kell letennie
annak, aki foglalkozni szeretne a búvár spottal. Az, hogy egy adott szakágban
ki végezhet oktatói, edzői tevékenységet, ez az adott Szakszövetségek
hatásköre.



Azok, akik Magyarországon valamilyen minősítést szereznek, meg kell
felelniük az MBSZ Minősítési Szabályzatában foglaltaknak, amelyről egy
vizsga során bizonyságot kell tenniük.



Az Elnökségnek mind az SZMSZ- t, mind a Minősítési Szabályzatot jóvá kell
hagynia.

Az MBSZ jogászához el kell juttatni a szakmai oldal által

összeállított anyagot. Az Oktatói Kollégium működésének, felállításának
szabályait tartalmaznia kell az SZMSZ- nek.
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Nyíri Iván javasolja, hogy az Oktatói Kollégium működési alapelvei az
SZMSZ mellékleteként szerepeljenek.



A Tudományos Szakbizottság még nem kapott teljes jogkört. Balogh Tamás
készített egy beszámolót a bizottság munkájáról, melyet mindenki kézhez
kapott korábban. Az elnök közli, hogy ilyen munkáról szóló tájékoztatás sem
írásban, sem elektronikus úton hozzá el nem jutott, illetve ilyen munka nyomát
az MBSZ honlapján nem látta.



Nagy Norbert megkérdi, hogy az edzők számára lesz-e majd oktatás. A vízi
hokiban jelenleg 3- 4 fő oktató van. Zelenák József válaszában kifejti, hogy ezt
a sportágnak magának kell összeállítania. Mindenki a saját szakmájával járul
hozzá az anyag elkészüléséhez. A Minősítési Szabályzatba a versenyzői
minősítéseknek is bele kell kerülnie.



Zelenák József elmondja, hogy a CMAS- nak minden oktatóra és búvárra
vonatkozóan léteznek szabványai. Az anyagban szerepelnie kell különböző
oktatói és búvár minősítési szinteknek, ennek mintájára kell minden sportágra
lebontva elkészíteni az anyagokat. A Szakszövetség minden szakágában külön
kell majd a minősítéseket megszerezni.



December hónapban még jelentős mennyiségű regisztráció várható. A tavalyi
minősítési zárószámot már meghaladta a Szövetség, melynek jelentős része
szakbúvár minősítés. Elnöki kérdésre elmondta, hogy a végleges számok még
nem ismertek tekintettel arra, hogy az év még nem ért véget, de a tavalyi 487es számot már átléptük, várhatóan az idei zárószám ötszáz felett lesz.



A 2019- es tervek változatlanok.



A Tudományos Bizottság részéről Balogh Tamás beszámol arról, hogy három
jelentős irányvonal létezik ma: a roncskutatásban való magyar közreműködés,
a CMAS-sal való együttműködés, valamint a tudományos anyag gyűjtése,
szervezése, publikációja. A Szent István csatahajó feltáró munkálataiban való
részvétel meghiúsult, a horvát hatóságok ugyanis nem engedélyezték a
merülést. Ilyen irányú kérdésre elmondja, hogy az MBSZ honlapjának
nehézkes működése miatt saját egyesületének a honlapján jelentek meg a
különböző információk a kutatást illetően. Jelenleg egy magyar- horvát közös
expedíció anyagszükségleteit méri fel.
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2018- ban megjelent egy könyv, melynek van búvárrégészeti vonatkozása is. A
könyv a holland Titanic történetét dolgozza fel, mely idén 100 éve süllyedt el.



Kéri, hogy az MBSZ honlapjának működtetője segítse a munkáját.



Nyíri Iván megjegyzi, hogy sport és technikai oldalon minden információ
ismert és közzé van téve, a tudományos oldal nem létezik, holott évek óta
kérte, hogy vagy jelenjenek meg anyagok az MBSZ tudományos
munkavégzéséről, vagy szűnjön meg a honlapon a tudományos bizottsági rész,
mert az a négy éven keresztül olvasható felirat, hogy „ az oldal Szerkesztés
alatt”, méltatlan az MBSZ nevéhez és teljesítményéhez.



Zelenák József hozzáteszi, hogy szabadidős sport címke alatt a honlapon 2016os esemény olvasható. Az oldalt használhatatlannak tartja. A Főtitkár szerint a
honlap rossz, mivel minden hírt csak a főoldalon jelenít meg, majd besorolja
egy kategóriába, amely sok esetben helytelen.



Balogh Tamás vállalja, hogy a Szövetség Facebook oldalán teszi közzé a
kutatásokról szóló információkat, híreket, azonban ez nem visz majd tovább a
honlapra, mivel azon nincs megjelentetve a hír.



A Főtitkár javasolja, hogy készítsenek új honlapot, melynek költsége kb
150. 000 Ft.



Balogh Tamás kéri, hogy az új honlap kezelése ne az adminisztrátor
kizárólagos jogköre legyen, azaz aki hírt akar megjelentetni rajta, az
megtehesse. Vállalja, hogy a Tudományos Szakbizottság híreit, eseményeit a
jövőben feltölti és kezeli a honlapon. Ezzel kapcsolatban az iroda munkatársai
jelzik, hogy ez az opció eddig is nyitva állt mindenki előtt.



Zelenák József kéri, hogy az új honlap adminisztrációját ne egy külső cég
megbízásával, hanem házon belül próbálják meg megoldani, a honlap
kezelésével és műszaki ellenőrzésével együtt.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy a jövő évtől egy jobban

működő, új honlapot

hozzanak létre, ennek előkészületeként pedig kérjenek be árajánlatokat.
HATÁROZAT:
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4/2018 (XI. 29.) Az Elnökség elfogadja, hogy az MBSZ 2019- ben egy új,
jól működő honlapot fog létrehozni és működtetni.
A határozatot az Elnökség 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan

elfogadta.

 Balogh Tamás távozik az ülésről.
3. A Sport Bizottság javaslatai- Miklós Adrienn
 Balázs Péter jelenleg Tallinban van, Tájolós Szakbizottsági ülésen vesz részt.
 A 2019- es sportesemény naptár tervezete elkészült, minden sportág megküldte
a versenyek listáját.
 Fontos kérdés a külföldi versenyzési kérelem, ugyanis sok esetben úgy utaznak
el külföldi versenyre a válogatott versenyzők, hogy arról a Szövetség nem tud.
Elkészült egy formanyomtatvány, amelyben részletesen fel van tüntetve, hogy
az adott versenyző mikor és hova, milyen versenyre utazik, mettől meddig tart
a verseny, illetve beszámolót is kell készítenie az eseményről.
 A Csúcs hitelesítési jegyzőkönyv, mint formanyomtatvány az uszonyos
úszókra vonatkozik, abban az esetben, ha valaki csúcsteljesítményt ér el
külföldi versenyen. Enélkül nem fogadható el az eredmény. Mindkét
formanyomtatvány bevezetését 2019- től javasolja a nemzetközi versenyeken.
 A Felzárkóztatási Program véglegesítéséhez szükség van egy szerződésre a
klubokkal, amely a kapott támogatásra vonatkozik és amelyben minden
követelmény megnevezésre kerül.
 Mivel a Felzárkóztatási Program javarészt az uszonyos úszásról szól, így a
hoki, rögbi és a tájolás feladata az, hogy a Felzárkóztatási Program 4 millió
Forintos támogatásának felosztásáról saját egyediségüket figyelembe véve
döntsön.
 A 2018- as Felzárkóztatási Program lezárult, a legtöbb egyesület megfelelően
használta fel a támogatási összegeket. Jövőre csak a versenysportban is aktív
klubok részesülnek a támogatásban. A 2019- es pénzösszegekről az
egyesületek év elején fognak értesülni.
 Az Utánpótlás Program pénzeit negyedévente kapják meg az egyesületek, a
Működési Támogatást pedig a 2018- as eredmények alapján. December 16- án
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zajlik az utolsó verseny Kecskeméten, annak végeztével értesülnek az
összegekről a klubok.
 Nyíri Iván javasolja, hogy a Főtitkárral együtt beszéljenek ismét a
Minisztérium Főosztályvezetőjével és az Államtitkárral az anyagi források
folyamatosságáról a Világkupa tekintetében.
 A 2019- es versenynaptárban már szerepelnek a nemzetközi versenyek. Ki kell
küldeni a kluboknak a tervezetet, hogy jelezni tudják, ha szeretnének versenyt
rendezni.
 Az Elnökség nem kapta kézhez a tervezetet, mivel a titkárság egyik nyomtatója
sem működik jól. Nyíri Iván javasolja, hogy az elhasználódott, elöregedett,
mára működésképtelenség határán lévő régi két gép helyett szerezzenek be egy
nagyobb fekete fehér és egy kisebb színes (vagy egy mindkettő funkcióra
képes) új nyomtató(ka)t.
 Zelenák József támogatja a javaslatot, kéri, hogy nézzenek utána az áraknak és
vegyenek két új nyomtatót: egy színes tintasugarasat és egy nagy teljesítményű
fekete- fehér. Ehhez határozzon meg az Elnökség egy keretösszeget.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy a Szövetség vásároljon egy megbízható színes
nyomtatót és egy nagyteljesítményű fekete- fehér nyomtatót, maximum 500.000
Ft értékben.
HATÁROZAT:
5/2018 (XI. 29.) Az Elnökség határoz arról, hogy az MBSZ két új
nyomtatót fog vásárolni, maximum 500. 000 Forint értékben.
A határozatot az Elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan

elfogadta.

Javaslat:
Nyíri Iván elfogadásra javasolja a 2019- es versenynaptárt.
HATÁROZAT:
6/2018 (XI. 29.) Az Elnökség elfogadja a 2019- es versenynaptárt.
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A határozatot az Elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan

elfogadta.

4. A Magyar Búvár Szakszövetség 50 éves jubileumi rendezvénye- Nyíri Iván
 A korábbi elnökségi határozat ellenére i nem készült el a meghívottak listája.
Ennek megfelelően a létszám ismeretének hiányában helyszínt nem lehetett
foglalni.
 Helyszínnek javasolja a József- hegyi barlangot, időpontnak pedig májust,
júniust nevezi meg.
 Az MBSZ bejegyzésének 50 éves évfordulója 2019- ben lesz.
 Az Elnök kéri, hogy mindenki készítse el a saját ismeretségi körén belül és
rendszeréhez igazodó meghívottak listáját.
 Zelenák József szerint képtelenség pár hónap alatt összeírni a listát. A
meghívandók jelentős részének elérhetősége nem ismert. Javasolja, hogy
április végén legyen a lista leadási határideje. Javasolja azt is, hogy június első
hetében, hétvégi napon rendezzék meg az eseményt. Nem tartja jó ötletnek az
Elnök által javasolt helyszínt, helyszűke miatt.
 Nyíri Iván ennek megfelelően kéri, hogy a sport alelnök és a technikai alelnök
április 30- ig készítse el az általuk meghívni javasoltak listáját.
 Zelenák

József

javasolja,

hogy

elnöki

meghívót

küldjenek

ki

a

tagszervezeteknek, a főtitkári fiókból, körlevél formájában. Az előző ülések
egyikén az Elnökség határozott arról, hogy a rendezvény ingyenes, de
regisztrációhoz kötött lesz.
 Nyíri Iván felveti, hogy erre a célra készítsenek egy külön postafiókot:
50ev@gmail.com címmel.
 Zelenák József helyszínként megemlíti Dunavarsányt, a válogatott felkészülő
telepét, mely 1500 ember befogadására képes és kérhetnének támogatásként.
Miklós Tamás vállalja, hogy utána néz a kérdésnek.
 Egy másik helyszínként felmerül Telki is.
 Időpont tekintetében június 1 tűnik megfelelőnek.
 A szabadtéren megrendezendő esemény befogadóképessége nem teszi
szükségessé a létszámkorlátozást. A bográcsétel elkészítésének költségei is
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vállalhatóak. A résztvevők emléktárgyat fognak kapni, a konkrétumokról a
későbbiekben döntenek.
 Zelenák József elmondja, hogy a jubileumi kiadvány biztosan nem készül el a
rendezvény időpontjáig.
 Miklós Tamás javasolja, hogy készítsenek egy motívumot, mely a jövő év
folyamán minden búvár eseményen, versenyen megjelenhetne.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy az MBSZ 50 éves fennállásának megünnepléséről
hozott határozatot 7/2018 (X. 17.) bírálják felül annak kivitelezhetetlensége
miatt, mivel a rendezvény finanszírozása 2019- ben valósul meg. Tagsági
javaslatra nem hajón, hanem a szabadban kívánják megrendezni az eseményt,
melynek lebonyolítására két helyszín is alkalmas lehet. A későbbiekben születik
döntés a konkrét helyszínről. Mivel az MBSZ valós bejegyzésének 50.
évfordulója 2019- ben lesz, így az Elnökség javasolja 2019 június 1- én
megrendezni az ünnepséget.

HATÁROZAT:
7/2018 (XI. 29.) Az Elnökség határozott arról, felülbírálja korábbi
határozatát 7/2018 (X. 17.) az MBSZ 50 éves jubileumi rendezvényét
illetően, melyet 2019 június 1- én rendez meg, szabadtéren. A konkrét
helyszínről a későbbiekben születik döntés.
A határozatot az Elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan

elfogadta.

5. Egyebek


Szakbúvár kártyák árának kérdése. Eddig 7000 Ft- ba került a búvár és 7- 9000
Ft- ba a szakbúvár kártya, amely követhetetlenné vált. Zelenák József a 2019es évtől kezdve egységesíteni szeretné a kártyák árát 9000 Forintban, mely
összeg még így sem éri el más szervezetek kártyáinak díját. A regisztrációs díj
áremelésének indokaként megemlíti, hogy a CMAS a megígértekkel
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ellentétben nem csökkentette a kártyák árait, valamit az előállítási költségek is
nőttek. Mindez a tankönyvek árát nem érinti.


Elmondja, hogy a jövőben elektronikus adathordozón lesz elérhető a tananyag,
és javasolja, hogy az Elnökség tartsa fenn azt a jogát, hogy annak új árat
szabjon majd.



Kéri, hogy a jövőben ne rendeljenek több cd- t és dvd- t, valamint elegendő
merülési táblázat is rendelkezésre áll, az új könyvben új táblázat található. A
nyomtatott kiadványt viszont továbbra is rendeljék meg az átmenetei
időszakra, míg kialakul a végleges rend.



Szalai László túl magasnak tartja a kezdő tanfolyam árához képest a 9000
Forintos kártyaárat.



Technikai oldalon az aktív tagdíj 15.000 Ft, az passzív tagdíj pedig 8.000 Ft
marad.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy az Elnökség fogadja el a megemelt, egységesen
9000 Forintos kártyadíjat 2019 január 1- től.
HATÁROZAT:
8/2018 (XI. 29.) Az Elnökség 2019 január 1- től egységesen 9000 Forintban
határozza meg a kártyadíjakat.
A határozatot az Elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúan

elfogadta.
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