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Az elnökség határozatképes.
Balázs Péter megnyitja az Elnökségi ülést.
1.

Ügymeneti témák



Miklós Adrienn elmondja, hogy Holzmüller Anikó gyermeket vár, így júniusa 30- ig
tölti be a Sportreferensi pozíciót. A versenyrendezéssel kapcsolatos feladatokat Miklós
Tamás látja el. Az iroda munkájának átszervezését május 31- ig meg kell oldani. A
későbbiekben derül ki, kell-e új munkatársat felvenni.



Kifejti, hogy az iroda munkavállalóinak nem feltétlenül az előző Elnökségi ülésen
felvetett egyszeri jutalom jelentene hosszútávú megoldást. Javaslatot tesz arra, hogy
Holzmüller Anikó bérét március elsejétől bruttó 155. 375 Ft- ra emeljék, Árvai
Andreáért pedig április elsejétől 180.500 Ft- ról 210.500 Ft- ra. Ezáltal kerülne
kifizetésre feléjük az a jutalom, amelyet Zelenák József már többször felvetett.
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Javaslat:
Miklós Adrienn javasolja, hogy az Elnökség emelje meg az iroda két munkavállalójának,
Holzmüller Anikónak és Árvai Andreának a bérét, részükre így biztosítva azt a jutalmat,
amelyet a Világkupa megrendezésében való részvételükért kapnak.
HATÁROZAT:
1/2018 (IV. 25.) Az Elnökség az iroda két munkavállalójának, Holzmüller Anikónak és
Árvai Andreának a bérét megemeli, így biztosítva számukra azt a jutalmat, mely a
Világkupa megrendezésében való részvételükért jár.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.
2.

A 2018- as első Közgyűlés előkészítése, pénzügyi beszámoló- Miklós Adrienn



Miklós Adrienn sérelmezi, hogy a könyvelő az Elnökségi ülés előtt 15 perccel küldte át
az anyagot, amely első ránézésre átláthatatlannak tűnik.



A technikai oldal által leadott dokumentumok alapján elkészült a 2018- as terv.



A holnapi napon a könyvelővel egyeztetésre kerül sor, így várható, hogy az Elnökségi
tagok holnap megkapják a kész tervet.



Google Drive- ra feltöltésre került a Közhasznúsági Jelentés, ami Szövetségről, annak
tevékenységeiről és az ott dolgozókról számol be. Mindez a könyvelő által készített
szakmai beszámolónak egy írásos melléklete lesz majd.



A pénzügyi beszámolóban a 2017- re vonatkozó rész üres, mivel a könyvelő által
készített anyag vállalhatatlan és átláthatatlan.



A tervben fel lettek tüntetve a tényszerű bevételek, amivel a Szövetség számolhat.



A technikai oldal bevételei számai a technika által megadott adatokon alapulnak. A
végösszeg, amivel a technikai oldal számolhat 2018- ban 11 millió Forint.



A pályázati összegek a támogatásoknál kerülnek feltüntetésre.



Külön szerepelnek az MBSZ működési összegei.



Jelentős változások a versenysportban jelennek meg. Külön kell feltüntetni a
Világjátékokra kapott összeget, amit célzottan csak arra lehet elkölteni. A
Felzárkóztatási Program ugyancsak célzott támogatás. A későbbiekben ezt szeretnék
Balázs Péterrel bemutatni.
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Miklós Adrienn várja a javaslatokat a tervezethez, amelyeket beépítve, kiegészítve a
könyvelő javításaival holnap elkészülhet a végleges tervezet.



Az MBSZ gazdálkodása rendben van, pozitív mérleggel nyitott a 2018- as év.



Igen jelentős kiadás az éves banki költség, ami 6- 800 ezer Forintra rúg. Ez nincs
arányban a bevételek összegével, ezért javasolja, hogy keressenek más bankot a
jelenlegi Gránit Bank helyett.



Amennyiben az Elnökség egyet ért, vállalja, hogy utána néz más bankok számlavezetési
díjainak is. A Gránit Bank működés szempontjából is nehézkes, mivel nincs bankfiókja,
nehezen elérhető.

Javaslat:
Miklós Adrienn javasolja, hogy az MBSZ kérjen be a jelenlegi bankot leváltandó célzattal más
bankoktól ajánlatot, hogy a bankköltségek csökkenthetőek legyenek.
HATÁROZAT:
2/2018 (IV. 25.) Az Elnökség felkéri a Titkárságot arra, hogy ajánlatokat kérjen be más
bankoktól, mivel a jelenlegi banki költségek nagyon magasak.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.


Zelenák József megjegyzi, hogy remélhetőleg egy újabb bizottsággal, a Tudományos
Bizottsággal is számolni kell, amelynek költségeit a technikai oldal tervezi be.



Az Uszonyos Világkupa, Hoki Európa Bajnokság a bevétel és kiadás oldalon is
megjelennek. A Tájékozódási EB a non- profit oldalon van feltüntetve.



A Felzárkóztatási Program pénzével a klubok maguk gazdálkodnak. Így a Szövetség
tényleges feladatköre: az országos bajnokságok szervezése, a nemzetközi licencek, a
versenyiroda működtetése és a minősítési rendszer.



A víz alatti hoki pénzösszegét korrigálták 500 ezer Forintra, mivel ők nem tudnak olyan
keretösszeggel számolni, ami lefedi a létszámukat.



A nemzetközi versenyeztetés az a Felzárkózási Program része.



Miklós Adrienn megemlíti Kovács László nevét, aki jelenleg az Úszószövetségben
tevékenykedik és maga is uszonyosúszó volt. Ő lehetne a Felzárkóztatási Program
sportszakmai vezetője. A vele történt egyeztetés során kiderült, hogy elvállalná ezt a
munkát. Az elmúlt hónapok során már sokat dolgozott a Szövetség sportoldali ügyeivel.
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Árvai Andrea távozásával ő volna az a személy, aki, mint Sportszakmai Referens a
Felzárkóztatási Programot működtetné.


Kovács László nem napi 8 órában dolgozna az MBSZ- nek, hanem mintegy külsősként.
Az irodának valószínűleg rajta kívül is szüksége lesz plusz egy fő munkavállalóra.



Jelenleg 4 fős az iroda és nagyon sok feladatot lát el, olyat is, ami a klubok feladata
volna, mint például a klubszintű versenyeztetés. Ahhoz, hogy a munka hatékonyan
működjön a jövőben is, a feladatok átszervezésére van szükség.



Zelenák József javasolja, hogy vezessenek be ügyfélfogadási időt, amely más
szövetségekben is egy jól bevált módszer.



Balázs Péter részletezi, hogy mi lesz Kovács László konkrét feladatköre a
Szövetségben. Kovács László uszonyosúszóként kezdte Kaposváron, majd úszásba
kezdett és edző lett. Jelenleg a budaörsi klub vezetője. Tudatosan olyan embert kellett
találni szakmai vezetőnek, aki nem búvárkörökből jön. Szerencsés egybeesés volt, hogy
a Minisztérium is őt ajánlotta. Kovács László nagyon örült a Szövetség megkeresésének
és azonnal munkához látott. Kidolgozott egy támogatási rendszert az uszonyosúszókra,
ami a többi sportágra is tovább vihető. Az adatbázisból igen aggasztó adatokat nyert ki a
versenyzők versenyeken való részvételi számait illetően.

Ő ugyan nem fog tudni

minden versenyen jelen lenni, de ígéretet tett arra, hogy igyekszik versenyekre elmenni.


Zelenák József szót ejt a megemelkedett kártyadíjról, melyeknek a postaköltségük is
nőtt. Javaslatot tesz a 7000 (csillagos kártya) és 9000 Forintos (szakbúvár kártya)
kártyadíjak helyett egységes 9000 Forintos kártya bevezetésére, ami még így is
alacsonyabb, mint más hasonló Szövetség kártyáinak díja. A kártyák a CMAS- tól
érkeznek, egyik felükre az MBSZ nyomtat, amihez sikerült egy kártyanyomtatót is
beszerezni.



Szalai László nem javasolja a 7000 Forintos kártyadíj megemelését, mivel a tanfolyam
árához képest már az is egy magas ár kategóriájú kártyának számít.



Zelenák József elmondja, hogy az oktatási egységcsomagok ára az elektronikus
tananyagra áttérve csökkeni fog. Más szervezetkben 45- 50 Euro a regisztrációs díj, ami
a 9000 Forintnál lényegesen több.



Balázs Péter javasolja, hogy ezt a fontos kérdést az Egyebekben tárgyalják meg.
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Javaslat:
Balázs Péter javasolja, hogy az Elnökség hagyja jóvá Kovács László személyét a
Sportszakmai Vezető pozícióra.
HATÁROZAT:
3/2018 (IV. 25.) Az Elnökség 2018 május 3- tól felkéri Kovács Lászlót a Magyar Búvár
Szakszövetség Sportszakmai Referensének.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.


Miklós Adrienn elmondja, hogy legutóbb azért hívta őt fel Kovács László, hogy orosz,
ukrán és olasz versenyjegyzőkönyveket kérjen, mivel feltűnt neki, hogy 12- 16 éves
korban a lányok szintideje nagyon erős és tudni szerette volna, hogy a vezető
országokban ez tendencia-e. Ez Kovács Lászlüó a szakmai felkészültségére mutat.



A Közgyűléshez kapcsolódó anyagokat e- mailben küldi el a Főtitkár, amihez szükség
van még a technikai és sportbeszámolóra.



Jóvá kell hagyni a Közgyűlés időpontját, amiről 30 nappal korábban ki kell értesíteni a
tagszervezeteket.



Miklós Adrienn javasolja, hogy az Alapszabály rendbetételére egy rendkívüli
Közgyűlést hívjanak össze, amelyet ugyanaznap tartanának, a rendes Közgyűlés után. A
rendkívüli Közgyűlés meghívóját 15 nappal előtte kell kiküldeni.



Az Elnökség tagjai hosszasan egyeztetnek az időpontot illetően.



Helyszínként felmerül a Lion’s Garden.



Balázs Péter rákérdez a technikai oldal beszámolójára, amely még nem készült el,
Zelenák József még egy napot kér.



Hiányzik a 2018- as válogatott keret a hokitól, a rögbitől és a tájolás
versenybeszámolója.



Zelenák József felveti az Év Sportolója és Év Edzője díjátadás kérdését, amit le lehetne
bonyolítani a Közgyűlés alkalmával.
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Javaslat:
Balázs Péter javasolja, hogy a Közgyűlés május 29- én, a Lion’S Gardenben kerüljön
megrendezésre, délután 4 órakor, a rendkívüli Közgyűlés pedig 6 órakor.
HATÁROZAT:
4/2018 (IV. 25) Az Elnökség a soron következő Közgyűlést 2018 május 29- én, délután 4
órakor rendezi meg a Lion’s Gardenben.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.
3.

Az Alapszabály módosítását érintő javaslatok áttekintése



A Szövetség jogásza átnézte, a jogilag helytelen megfogalmazásokat kihúzta és
Elnökségi

tagok

javaslatait

beépítve

módosításokkal

együtt

visszaküldte

az

Alapszabályt, amelyet most az Elnökség megvitat.


Előzetesen írásban Nyíri Iván, Zelenák József, Szalai László és Balázs Péter fűzött az
Alapszabályhoz javaslatokat.



Az Alapszabálynak egy olyan iránymutatásnak kell lennie, amit nem kell évente
megváltoztatni. A lényegi elemek megléte fontos. A jogász a megjegyzéseit pirossal
jelölte.



Nagy Norbert távozik.



Zelenák József indítványozza, hogy május 8- án a jogásszal üljenek le mind azok, akik
szeretnének ebben a munkában részt venni és előzetesen beszéljék át az Alapszabály
módosítását, mielőtt az Elnökség elfogadja.



Nyíri Iván jelzi, hogy ezt a megbeszélést ő is szeretné végighallgatni majd.



Az első megjegyzés, amit Zelenák József fűzött az Alapszabályhoz az apnea fogalmával
foglalkozik. Ő a CMAS javaslatát emelné be a szövegbe.



Balázs Péter szerint az a megfogalmazás nem pontos. Ehhez a véleményhez Meixner
Zsolt is csatlakozik.



„A Magyar Búvár Szakszövetség állami feladatokat vállal át a civil törvény alapján,
egyedüliként a búvár sportágban.” A Főtitkár szerint a jogász azt javasolja, hogy az
ilyen általános érvényű megfogalmazások kiegészítésbe kerüljenek be, különben
nagyon hosszú lesz az Alapszabály.
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Balázs Péter és Zelenák József támogatja, hogy a mondat így szerepeljen az
Alapszabályban, megelőzve ezzel azt, hogy szervezetek jöjjenek létre ugyan ezen céllal.
A Főtitkár a szövegben szerepelteti a lélegzetvisszatartással és légzőkészülékkel
kifejezéseket.



Miklós Adrienn elmondja, hogy a Sporttörvény a versenysportról szól, így a szabadidős
búvár tevékenységet érintő kérdésekre nem ad választ.



A következő felmerülő kérdés, hogy a CMAS IOC által minősített szervezet, vagy sem.
A jogász ígéretet tett ennek ellenőrzésére.



„Az MBSZ célja, hogy Magyarország területén kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi
és ellenőrzi a búvár tevékenységet.” Balázs Péter más szövetségek Alapszabályaival
összevetve javasolja, hogy ez a mondat szerepeljen az Alapszabályban.



Az MBSZ feladatai több pontban is szerepelnek, a jogász összefésüli ezeket a részeket.



Állami szerveket nevesíteni nem szükséges az Alapszabályban. A Nemzeti
Sportszövetség

nevesítésének

szükségességére

Miklós

Adrienn

rákérdez

a

későbbiekben.


K pontban szerepel, hogy az MBSZ gondoskodik a búvár versenyzők nyilvántartásáról.
A mondat a sportágban tevékenykedő minden sportolóra vonatkozik. Más az a
versenyző, akinek versenyengedély van, és más a búvár sportban tevékenykedő
sportoló, aki bármilyen keretek között kapcsolódik a Szövetséghez, de nem feltétlen
rendelkezik versenyengedéllyel.



Zelenák József megjegyzi, hogy tisztázni kell, mi a sporttevékenység. A
Sporttörvényben szerepel a szabadidős sporttevékenység, akkor is, ha az nem szervezett
keretek között zajlik.



Külön pontban szerepel, hogy az MBSZ ellátja a sportág fogyatékosainak sportjával
összefüggő feladatokat.



A versenyszerű sportolókat az MBSZ tartja nyilván és ad részükre versenyengedélyt,
amennyiben megfelelnek a sportegészségügyi és az MBSZ által meghatározott
sportszakmai követelményeknek. Zelenák József szerint erre a pontra hivatkozva írhatja
elő az MBSZ azt, hogy kinek milyen orvosi vizsgálat szükséges. Az elektronikus
regisztrációt az oktató csak úgy indíthatja el, ha mellékeli az érvényes orvosi papírokat.
Jelenleg a nyilvántartásban ez nem szerepel, de törekedni kell arra, hogy a jövőben ez
megvalósíuljon.
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Miklós Adrienn szerint ebben a pontban a versenysport és a szabadidős sport nem
összekeverendő.



Zelenák József javaslata az, hogy minden magyarországi működő búvároktatási
szervezetnek regisztrálnia kellene az MBSZ- nél, amely kiad egy kártyát arról, hogy az
adott személynek az adott évre szóló érvényes orvosi engedélye és biztosítása van.
Külföldi szervezeteknél ez így működik, ráadásul ez plusz bevételt is jelentene a
Szövetségnek. Holló Győző szerint ez nem tudna kötelező érvényűen működni
Magyarországon, de mint lehetőség, szerepelhet az Alapszabályban.



„A nemzeti válogatott keretek működtetése során az MBSZ- nek sportszervezetekre
vonatkozó szabályzatokat is alkalmaznia kell. „



Nyíri Iván javaslata, hogy az éves tagdíj növekedjen 40 ezer Forintra.



Több Elnökségi tag ellenzi a tagdíj emelését.



A sporttevékenységet folytató szervezetek egységesen sportszervezetekként jelennek
meg a szövegben.



A Sporttörvény előírja, hogy: „A tagfelvételt az Elnökségtől írásban kell kérni, az
Elnökség a soron következő Elnökségi ülésen köteles a kérelemről dönteni. A
tagfelvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a jogszabályban és az alapszabályban
meghatározott feltételeknek megfelel. A tagsági viszony az Elnökség döntése napján jön
létre.”



Maradjanak a Szövetség tagjai olyan tagszervezetek, akik ugyan nem vesznek részt a
versenysportban, de más aktivitást kifejtenek az MBSZ tevékenységében (szabadidős
búvároktatás).



Vita alakul ki arról, hogy jó- e ez a megfogalmazás és mit takar az „egyéb aktivitás”,
amit egy szervezetnek ki kell fejtenie ahhoz, hogy tag lehessen. Ugyanakkor a cél a
meglévő tagok megtartása és új tagok előtt a kapuk megnyitása. Jelenleg is van olyan
tag, amely nem vesz részt a versenysportban.



Balázs Péter felveti, hogy jelenleg nincs részletezve az Alapszabályban, hogy hogyan
tud a Szövetség kizárni egy tagot.



A Civil Törvény szerint egy tagszervezetnek egy szavazata van a Közgyűlésen.



Tiszteletbeli cím visszavonásának kérdése. A jogász szerint erről fegyelmi határozatnak
kell születnie.



A jogász szükségesnek tartja az MBSZ-t érintő kézbesítsek szabályainak kidolgozására.
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A beterjesztett javaslatokról a tagokat legalább egy hónappal korábban írásban értesíteni
kell. A jogosult egyéb személyeket, szerveket az MBSZ honlapján keresztül való
közzététellel tájékoztatja az Elnök, vagy a helyettesítésére jogosult vezető
tisztségviselő. Magát a tájékoztatást a Főtitkár teszi meg, amire az Elnök, vagy a
helyettesítésre jogosult tisztségviselő szólítja fel.



Az Elnökség hívhatja össze a Közgyűlést, akár rendkívülit is. Az Elnökség bármikor
összehívható az Elnökségi tagok által.



A Meghívó tartalma. A napirendi pontok részletes feltüntetése, amelyhez kapcsolódóan
a Közgyűlésen résztvevők megfogalmazhatják véleményüket.



A megismételt Közgyűlés egy órán belül hívható össze.



Az éves Közgyűlésen el kell hangozni az MBSZ éves pénzügyi beszámolójának.



A Közgyűlés hatásköre. Az MBSZ szerződéskötéseinek jóváhagyása nem az Elnökség,
hanem a Közgyűlés hatásköre. Balázs Péter gondolata az, hogy a nagy arányú költéseket
köteles legyen az Elnökség a Közgyűlés elé vinni.



Vita alakul ki az összeg meghatározását illetően, amely költés összegének jóváhagyását
a Közgyűlés elé kell vinni.



Az Ellenőrző vagy Felügyelőbizottság semmiféle anyagi juttatást nem kaphat az
összeférhetetlenség miatt.



„A Közgyűlés a Számvitelről Szóló Törvény szerint az éves beszámolóról az Ellenőrző
Testület írásos jellemzése hiányában döntést nem hozhat.”



A Közgyűlésről hanganyagot kell készíteni, és megőrizni a közgyűlés befejezésétől,
illetve a jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatalától számított 30 napig.



Hivatalos tisztégviselők megválasztása. Zelenák József javaslata, hogy a Közgyűlés
válassza meg az Elnököt, a Technikai alelnök, az Elnökségi tagokat és a Tudományos
Alelnököt. A tudományos tevékenység egyre elismertebb és magasabb presztízsű lesz
Európa szerte, azonban Holló Győző vitatja, hogy Alelnöki szintre kell- e emelni. A
Tudományos Alelnöki poszt végül kihúzásra kerül az anyagból.



Az Elnököt 2/3- os szavazati többséggel lehet megválasztani. Nyíri Iván javasolta ennek
eltörlését, az Elnökség elutasította a javaslatot, mivel azt a Sporttörvény is előírja.



MBSZ rendkívüli Közgyűlése. Az MBSZ Elnökének a Közgyűlés rendkívüli ülését az
erre vonatkozó írásbeli kérelem vagy határozat kézhezvételétől számított legkorábban
15 és legkésőbb 30 napon belüli időpontra kell összehívni. A Közgyűlés összehívásáról
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mindig az Elnökség dönt, de az Elnök, vagy egy Elnökség általa megbízott
tisztségviselő hívja össze, mert a meghívón az ő aláírása szerepel.


Ha az Elnökségen belül egy pozíció megüresedik, fel kell tölteni.



A Búvároktatói Kollégium Elnökének kinevezéséről az Elnökség döntsön a Technikai
Alelnök javaslata alapján, kivéve a CMAS Búvároktatói Kollégiumot.



Zelenák József javaslata, hogy az állami bizottságok működésére meghatározott
pénzügyi keretek felhasználásáról az Elnökség döntsön. A Főtitkár megjegyzi, hogy
erről az éves költségvetésben már döntött az Elnökség.



Az Elnökség döntsön a hazai és nemzetközi szervezetekbe való képviselő, tisztségviselő
jelöléséről.



Az MBSZ Elnökségének feladata a munkaáltatói jogok gyakorlása az MBSZ által
foglalkoztatottak tekintetében. Jelenleg az Elnöké ez a jogkör. Vita alakul ki, hogy
maradjon- e így vagy változzon a munkáltatói jogokat gyakorló személye. Az Elnökség
saját magának szeretné ezt a jogkört.



Az Elnökség tagjai: Elnök, 3 Alelnök és 5 Elnökségi tag, összesen 9 fő.



Elnökségi tag, vezető tisztségviselő lehet az Elnökségben az, aki büntetlen előéletű
magyar állampolgár, nagykorú éscselekvőképes. Ezen követelményeket a PPK
támasztja alá, és az Alapszabályban foglaltaktól függetlenül alkalmazandó.



A jogász szerint a PTK, BTK és a Civil Törvény szerinti összeférhetetlenségi szabályok
az MBSZ alapszabályát illetően is érvényesek.



Zelenák József felveti az Oktatóim Kollégium Elnökének jelölésére vonatkozó
javaslatát. A Kollégium időpontja előtt 60 nappal érkeznének be a jelölések és 30
nappal előtte mindenkit kiértesítenének erről. A Kollégium tagsága egy saját maga által
összeállított rendszer szerint választana jelöltet, amit előterjesztenének az Elnökség elé,
a végső döntés pedig itt születne meg.



Az Elnökségnek legalább két havonta, de legalább negyed évente ülésezni kell, de lehet
ettől gyakrabban is. Az Elnökségi üléseken elhangzottak jegyzőkönyvezésre kerülnek.



Rendkívüli Elnökségi ülést az Elnök, vagy az Elnökségi tagok egyharmada hívhat
össze.



Elnökségi ülésen az elnök akadályoztatása esetén a helyettesítésére bármelyik Alelnök
jogosult.



Az Elnökségi tag az ülésre hozhat magával egy, a témában érdekelt személyt. A
Főtitkárt ezt csak egy Elnökségi tag beleegyezésével teheti meg.
10



Nyíri Iván javasolta, hogy az előterjesztéseket előzetesen meg kell küldeni az Elnökségi
tagoknak.



Zelenák József javaslata, hogy egy- egy határozat ellenzőinek, valamint a
támogatóknak, és a tartózkodó elnökségi tagoknak a számarányát és neveit vegyék
jegyzőkönyvbe. A név szerinti jegyzőkönyvbe vételt többen vitatják.



Az Elnökségi határozatok kerüljenek megjelenítésre a világhálón. Balázs Péter szerint a
jegyzőkönyvnek is mindenki által elérhetőnek kell lennie.



Szalai László felveti, hogy a felesége a felvett hanganyagot szó szerint ki tudja írni. Az
Elnökség egyetért azzal, hogy próbálják meg ezt a kiírási módszert alkalmazni.



Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással, jelenlévők szótöbbségével, 50 plusz egy fő
hozza meg.



Az MBSZ legfőbb tisztségviselője az MBSZ Elnöke. Az Elnökség az Elnök
közreműködésével vezeti, irányítja a Szakszövetség tevékenységét.



Az Elnök feladatai: az Elnökségi ülések összehívása, vezetése, megválasztása esetén a
Közgyűlés elnöki tisztségének ellátása és az MBSZ képviselete. Holló Győző hozzáfűzi,
hogy az Elnökségi ülés összehívása elnöki, míg a rendkívüli Elnökségi ülés összehívása
Elnökségi feladatkör.



Az Elnöknek aláírási és utalványozási jogköre van, minisztériumi aláírási jogköre
nincsen. Jelenleg a Főtitkár meghatalmazással intéz banki ügyeket. A jogi szakértőtől
meg kell kérdezni, hogy az Elnök akadályoztatása, vagy a Főtitkár akadályoztatása
esetén mi a hivatalos módja az aláírási és utalványozási jogkör átruházásának.



Az iroda a munkáltatói jogait a Főtitkár gyakorolja.



Az Elnök az MBSZ gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben az Elnökség tagjaival
közösen elszámolással és felelősséggel tartozik a Felügyelőbizottság felé.



Az Elnökség felkéri a jogászt, hogy az Elnök jogköreire vonatkozó további pontokat
harmonizálja a jogszabályokkal.



Az Elnökség továbbá felkéri a jogászt, hogy harmonizálja a jogszabályi háttérnek
megfelelően azt is, hogy az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén a ki hívhatja
össze a Közgyűlést, valamint ki rendelkezik aláírási és utalványozási jogkörrel.



Miklós Adrienn javasolja, hogy az Elnök távollétében az aláírási jogkör az Alelnökökre
szálljon át. Az Elnök egyedül ír alá, ezzel egyenértékű két Alelnök aláírása.



Mivel a Főtitkár nem tagja az Elnökségnek, javasolt a Főtitkárt is bevenni a képviseleti
joggal bíró lehetséges személyek közé. (Szünet.)
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A szünet után Zelenák József felveti, hogy az MBSZ pályázhatna pénzre egy kisbusz
megvétele céljából. A Főtitkár szerint a pályázati pénzből autót nem vehet a Szövetség,
így a szponzoráció volna a megoldás. A Felzárkóztatási Program sem ezt a célt
szolgálja, a tartós bérlettel pedig sok probléma adódhat.



Az MBSZ más tisztségviselőre is átruházhatja a képviseleti jogkörét, javasolt új pont
felvétele.



Szövetség Elnöke az egyetlen személy, akit név szerint fel kell tüntetni az
Alapszabályban, a 3 alelnököt, a Technikai, a Sport és a Tudományos Alelnököket már
nem.



Az Alelnökök vezeti a saját bizottságuk munkáját, valamint koordinálják a bizottságaik
alá tartozó Szakbizottságok munkáját. Felelősek a saját irányításuk alá tartozó
bizottságok tevékenységéért. Képviselik Szakbizottságaik javaslatait az Elnökségben.



Felügyelőbizottság tevékenységét a Felügyelőbizottság Elnöke végzi, irányítja.



A Felügyelőbizottság tagjait megilleti a részvétel és a szavazási jog az MBSZ
Közgyűlésein, valamint tanácskozási joggal részvétel az Elnökségi üléseken.



Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el és az utóvizsgálat sem
vezetett eredményre, a Felügyelőbizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez
fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli Közgyűlés összehívását.



A Felügyelőbizottság egy független szerv, amelyet az Elnökség nem utasíthat
célvizsgálatok elvégzésére.



A Tudományos Bizottság feladatköreibe beletartozik a környezetvédelem.



A Hagyományőrző Bizottság Elnökség alá tartozó Szakbizottság lesz.



Csak olyan Szakbizottság létrehozása a cél, ami működik is. Uszonyosúszó
Szakbizottság, Tájékozódási Búvárúszó Szakbizottság, Apnea Szakbizottság, Víz Alatti
Hoki Szakbizottság és Víz Alatti Rögbi Szakbizottság.



Balázs Péter javasolja, hogy Elnökségi határozattal bármikor megalapítható legyen egy
állandó bizottságon belüli Szakbizottság. Ez lehetőséget adna új sportág Szakbizottsági
felvételére.



A Szakbizottságok vezetőit az adott sportágban tevékenykedő tagszervezetek ajánlása
alapján a Sport Alelnök előterjesztésén keresztül az Elnökség nevezi ki, amely az
Elnökség mandátumának lejárásával megszűnik.



Javaslat, hogy Elnökség hagyja jóvá az Országos Bajnokságot.



Javaslat arra, hogy a Szakbizottságok intézzék a szakmai továbbképzéseket,
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publikációkat, statisztikák elkészítését. A felügyeletet a Titkárság gyakorolja. Zelenák
József célja az volt a javaslattal, hogy a Szakbizottságoknak ne legyen felügyeleti és
döntési jogköre.



A Szakbizottságok az Elnökség előzetes jóváhagyásával és a Főtitkárral történt
egyeztetés szerint közreműködnek a sajtó képviselőivel és az MBSZ támogatóival való
kapcsolattartásban. Ezt a pontot az Elnökség törölte.



Zelenák József javasolja, hogy az SZMSZ- ben szerepeltetni kell, hogy a versenyzők ne
tarthassanak úgy sajtókapcsolatot, hogy arról az MBSZ nem tud.



A Szakbizottság feladat a versenynaptár egyeztetése a többi Szakbizottság vezetőjével
és javaslattétel annak összeállítására, amelyet a sport Elnökön keresztül előterjesztés
után az Elnökség hagy jóvá.



Balázs Péter javasolja, hogy a 6. pont kerüljön törlésre, mivel ez már szerepel a
Szakbizottsági Szabályzatban.



A Technikai Bizottság élén a Technikai Alelnök áll. Az MBSZ állandó bizottsága, mely
a szabadidős búvárspottal, annak szakmai, technikai összefüggéseivel foglalkozik.
Zelenák József szerint a mondat felesleges.
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