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Papp Gábor tájékoztatta az Elnökséget, az ülés napirendi pontjairól a legfontosabb
feladatokról. Elmondta, hogy a beszámolóra fel kell készülni, megnézni a tavalyi számokat.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn hangfelvételt indított és elmondta, hogy az elnökség eldöntheti,
hogy szószerinti jegyzőkönyvet vagy kivonatot szeretne.
Balázs Gergely javasolta, hogy a hanganyag is legyen hozzáférhető.
Papp Gábor nem gondolja, hogy a hanganyagot is meg kell osztani, de az elnökség
természetesen hozzáférhet a felvételhez.
Az elnökség abban maradt, hogy a hanganyagot mindenképp archiválni kell a szerverre.

1. Általános ügyviteli tájékoztató
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy a szövetség ügyeiről ad majd tájékoztatást és mi
az, aminek éppen prioritása van. A szerverre feltölti az aktuális számlaegyenleget, minden
alkalommal. Ez a keretösszeg, ami rendelkezésre áll. Jelen pillanatban 6 millió forint és közel
3900 € van a számlán. Folyamatban vannak az előző évi elszámolások, valamint a
szerződéskötések az EMMI-vel. Minden dokumentumot beküldtünk, összeget még nem
folyósítottak. Összesen 48 177 233 forint. Ezeket 2021. február 28-ig tudja felhasználni a
szövetség, amely így stabil lábakon áll. Utánpótlás edzőkre havi 98 ezer forintot költünk ez két
edző bére. Kovács László a korábbi 250 ezer forint helyett kapja most a 98 ezer forintot
ugyanazért a munkáért. Ludvigh Zoltán a másik edző.
A Világjátékok felkészülésre el lett küldve egy javaslat. A többit pedig a költségvetés
elkészítése közben kell felosztani.
Balázs Péter megkérdezte, hogy mikorra várhatók a támogatások.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy a szerződés megkötése után kb. egy hónap.
Nagyjából augusztus lehet a dátum.
Papp Gábor megkérdezte, hogy a július 30-ig szóló programok szerepelnek e, ebben a
kimutatásban. Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy nem, ezek már lezárultak. Az
egyetlen folyamatban lévő ügy, a tagszervezetek támogatása 100ezer forinttal. 27-en adtak
be kérvényt ezért ennyi tagszervezet kapja ezt az összeget.
Balázs Gergely megkérdezte, hogy az Utánpótlás edző program dedikáltan mit is jelent.
Kiterjed ez a többi szakágra is – kérdezte.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy az EMMI-n keresztül zajlik már több mint két éve.
Az előírás, hogy legyen szakirányú végzettsége az edzőknek.
Balázs Gergely megjegyezte, hogy kicsit gyorsasági orientáltnak tűnik neki.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy Ludvigh Zoltán azért került képbe, mert a
szövetségnek szüksége lenne egy búvár sporttal kapcsolatos szakmai anyag elkészítésére és ő
ebben az időszakban vállalja ennek az anyagnak az elkészítését is, amellett, hogy az edzői
munkát is elvégzi. Összességében a működési támogatás 2020 januártól 2021 február 28-ig
tart, ezekre a költségekre eddig 3 millió forintot költött a szövetség 17,5 millió forintból -az
irodára és a működéssel kapcsolatos költségekre.
Adrienn megkérdezte, hogy ki igényelne @buvar.hu -s email címet. Illetve a költségvetésben
szeretné feltüntetni majd az Elnökséggel kapcsolatos költségeket (telefon flotta). Ide tartozna
a kiküldetéseknek a kezelése, meghatározhatna az Elnökség egy keretet a tagoknak, akár a
szakbizottsági tagoknak is.
Papp Gábor azt kérte, hogy tegyen rá javaslatot az iroda. A munkavégzésnek a feltételei
legyenek meg ,arra törekedni kell – tette hozzá. Egy koncepció legyen összefoglalva, hogy az
Elnökségi tagoknak, milyen költségei merülhetnek fel a feladatokkal kapcsolatban. Szeretné,

ha a hivatalos kommunikáció buvar.hu -s email címről zajlana, a maga részéről ő szeretne ilyet.
A flottába bekerülés egyéni döntés legyen.
Balázs Gergely szeretné megtartani az egyetemi email címét.
Balázs Péter javasolta, hogy ettől függetlenül a hivatalos kommunikáció, akkor is legyen
buvar.hu-s, az irodán keresztül.
Papp Gábor szeretné, ha gabor.papp@buvar.hu lenne a címe. Legyen mindenkinek buvar.hus email címe és jelezzék, hogy milyen címet használnak a napi kapcsolattartásra. Mindenkinek
lehet fordítva.
Szabó Attila fontosnak tartja ezt, mert ez is arculat része és ez más helyen is fontos lehet majd,
öltözésben, viselkedésben.
Papp Gábor megkérdezte, hogy a költségekre ki tesz majd javaslatot.
Bácsi Krisztina elmondta, hogy ő nem tehet rá javaslatot, de nagyon szeretné, ha lenne egy
szabályozás ezzel kapcsolatban, amit a későbbiekben lehet követni. Egy elvet fel kell állítani,
ami követhető az ellenőrzés során. Az hogy tavaly 600ezer forint lett elköltve magánautó
használatra, az nem elfogadható.
Papp Gábor megkérdezte, hogy hogyan születnek ilyen szabályzatok.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy ennek egy Elnökségi határozatnak kell lennie. A
költségvetést elkészíti az iroda.
Balázs Péter elmondta, hogy Krisztina szerinte arra gondol, hogy egy főre legyen megszabva,
hogy mennyi költsége lehet évre vagy hónapra lebontva, ami a munkavégzéshez szükséges.
Papp Gábor elmondta, hogy ez egy koncepció és az érdekli, hogy ki tehet erre javaslatot.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy amikor már az iroda költségtervezésnél látja a
számokat, akkor tesz majd egy javaslatot erre. A sportdiplomáciával kapcsolatban korábban
volt egy ilyen határozat, hogy az utazásaikra volt egy évi 200 ezer forintos keret (szállás,
útiköltség). Akinek a saját nevén van gépjármű azt tudjuk elszámolni, illetve azt tudjuk bevenni
a flottába, akinek nem céges telefonja van.
Balázs Gergely elmondta, hogy lehetne különbséget tenni az Elnökségi tagok között ezen a
téren.
Balázs Péter megkérdezte Bácsi Krisztinát, hogy milyen tételeket lát, amit szabályozni kellene.
Bácsi Krisztina elmondta, hogy az előző érában voltak problémák. Ezért szeretné az
irányelveket.
Kövy Bence elmondta, hogy kell egy olyan működési szabályzat, amiben le van írva mondjuk,
hogy Bp – Eger közötti utat lehet elszámolni.
Szabó Attila azt gondolja a hallottak alapján, hogy nem volt költségvetési terv, ha volt akkor
csak módosítást kell eszközölni.

Balázs Péter ezt cáfolta. Volt költségterv, de azt túllépték. Legyen egy szabályozás mögötte.
Papp Gábor elmondta, hogy mindenki tehet javaslatot, azzal egyetért, hogy legyen
szabályozva.
Papp Gábor elmondta, hogy Elnökségi ülés havi egyszer lesz és a hónap második keddjén
általában. Ezt a mait kick-offnak tekintené és javasolná, hogy a következő ne egy hónap múlva
legyen.
Balázs Péter elmondta, hogy az Elnökségi üléseken élni kellene a technikai eszközökkel.
Nyugodtan csatlakozhat online, ha valaki nem tud ott lenni a helyszínen.
A következő Elnökségi ülés 2020. július 21-én lesz 15 órakor.
Balázs Péter azt javasolta, hogy legyen egy kitűzött határidő az anyagok feltöltésére. Papp
Gábor megkérdezte Dr. Zakarné Miklós Adriennt, hogy lehet-e a meghívóban szereplő
napirendi pontok mellett, új pontokat megtárgyalni. A főtitkár asszony javasolta, hogy egy
héttel korábban kerüljenek fel azok a pontok, amelyeket meg szeretne tárgyalni az Elnökség,
a javaslatokkal együtt és ebből készül el majd a meghívó a napirendi pontokkal. Az ülésen a
tényeket kellene megbeszélni és elfogadni.
Papp Gábor az egy hetet kicsit hosszúnak érzi.
Szabó Attila javasolta, hogy legyen egy napirendi pont mindig operatív feladatok néven, ahol
az ad-hoc dolgokat is meg lehet tárgyalni.
Papp Gábor javasolta, hogyha a napirendi pont javaslatokat egy közösen szerkeszthető
dokumentumba töltsék fel.
Balázs Péter szerint egycsatornásítani kellene a napirendi pont beküldést.
A buvar@buvar.hu email címre kell küldeni a napirendi pont javaslatokat és Holczmüller Anikó
rendszerez majdi. Az anyagokat, azonban az FTP-re kell felölteni mondta Papp Gábor.
Főtitkár asszony javasolta, hogy az FTP-n a könyvtár struktúra, úgy nézzen ki ahogy a
meghívóban a napirendi pontok.
Balázs Péter azt javasolta, hogy név szerint legyen mindenkinek egy mappája és oda töltsék fel
az anyagokat.
Szabó Attila javaslata szerint szakmánként legyenek a mappák és oda kerüljenek fel a
dokumentumok.

2. Sportbizottsági feladatok
2.1 Világjátékok felkészülési támogatás felosztása (Javaslat_1)
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy a javaslatot Kovács László készítette, amit ki is
küldtek az érintett edzőknek. A támogatás 5,5 millió forint. Első körben ennek az összegnek a
felét osztanánk szét és később a versenyszezon elindulása után a maradék 50%-ot újból szét
lehet osztani. Ezt kizárólag uszonyosúszók kaphatják a világjátékok felkészülésük
támogatására. Az edzőktől nem érkezett negatív visszajelzés.
Balázs Péter kérdezi a támogatással kapcsolatban, hogy Dimák Dávid miért nem kapott
támogatást, mert váltóban tudnák kvalifikálni magukat.
Kövy Bence válaszában jelezte, hogy Dávidnak nincsen szintideje a többi úszónak van.
Veress András elmondta, hogy felháborodhatott volna rajta, de úgy gondolta, hogy ötvenezer
forinton nem fog.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy azt is döntheti az Elnökség, hogy ez így nem jó és
a következő elnökségi ülésre kerüljön egy új javaslat a napirendre.
Veress András azért nem szeretné megvétózni, mert érintett, szerinte lehetne még finomítani
az elveken.
Balázs Péter szerint a szakmai bizottságokra kell bízni az ilyen döntéseket és ha a szakma
egyetért, akkor kell megszavaznia az Elnökségnek.
Papp Gábort aggasztja, amit András elmondott és azt javasolta, hogy küldjék vissza
újragondolásra a szakbizottságnak.
Veress András megjegyezte, hogy amikor a támogatás fel lett osztva két részre, akkor még úgy
volt, hogy a Világjátékok 2021-ben lesz és a második körre tudtuk volna ki az aki megy.
Papp Gábor megkérdezte, hogy ez a második kör a most következő versenyekre vonatkozik-e.
– Igen.
Balázs Gergely megjegyezte, hogy akkor lenne elégedett, hogyha a szakbizottság konszenzusra
jutna ezzel kapcsolatban. Papp Gábor javasolta, hogy Kovács Lacival egyeztetve a bizottság
vizsgálja felül a javaslatot, hogy jók e a kritériumok.
Balázs Péter elmondta, hogy nagyon fontos, hogy megalakuljanak újra a szakbizottságok, mert
az Elnökség lemondásával megszűntek. A következő ülésen a szakbizottságok névsorait el kell
fogadni.
Kövy Bence elmondta, hogy szakbizottságok működését leíró szabályzatot aktualizálja, mert
változott az Alapszabály. Vízalatti fotós szakbizottság nincs, technika alatt van. Kérdés, hogy
van e értelme, ilyen szakbizottságot létrehozni.
Papp Gábor felteszi a kérdést, hogy mit kell tenni az Elnökségnek, hogy megalakuljon egy
bizottság? A sportalelnököt megbízhatjuk, hogy hívja össze?

Dr. Zakarné Miklós Adrienn igennel válaszol. Kik lehetnek a tagjai kérdezte Elnök úr.
Balázs Péter elmondta, hogy korábban próbálkozott azzal, hogy mindenki a tagja volt, de alig
volt valaki aktív. Próbálta úgy csinálni, hogy az összes bizottság ugyanúgy néz ki, de nem voltak
aktívak a bizottságok sem.
Papp Gábor megkérdezte, hogy hány fős egy szakbizottság.
Kövy Bence elmondta, hogy az Uszonyosúszó szakbizottság félig-meddig már megalakult. 4 fő
1 vezető és 3 tag. Arra gondolt, hogy mindegyik szakbizottságot jó lenne így felépíteni és a
vezető szava dönt.
Balázs Péter elmondta, hogy a Sporttörvény alapján mindenkinek egyenlő szavazata van.
Kövy Bence erre úgy reagált, hogy akkor páratlan lesz azaz 5 fős bizottságok lesznek. A
működési szabályzatba Balázs Péter szerint az van, hogy mindenki a tagja a bizottságnak, aki
tagszervezete a szövetségnek. Kövy Bence azt szeretné, hogy azok legyenek a bizottságokban,
akik dolgozni is szeretnének benne.
Balázs Péter szerint az is lehetséges, hogy mindenki a tagja de 5 főnek van szavazata. Ha
megvan teremtve a fórum, akkor bárki hozzászólhat.
Papp Gábor szerint a szakbizottságnak is hasonlóan kellene működni, mint egy választott
szervezetnek. Szeretné, ha átlátható lenne a tagszervezetek felé a folyamat. Megkérte a
sportalelnököt, hogy a következő ülésre tegyen javaslatot a kritériumrendszerrel
kapcsolatban a már összegyűlt emberekkel megvitatva és elmondta, hogy e mellet nézzük meg
hogy a szakbizottságok új rendszere, hogyan épüljön fel.
Papp Gábor megkérdezte, hogy kit tekinthetünk, szakbizottsági tagnak.
Kövy Bence elmondta, hogy a vezetője Kovács László mellette, Kókai Dávid, Gurisatti Róbert
és Szabó László. Veress András, az összeférhetetlenség miatt nem szerepel.
Balázs Péter elmondta, hogy az Alapszabály szerint az Elnökségnek, csak a vezetőket kell
megszavazni. Onnantól kezdve a saját működési rendjüket ők határozzák meg, amit az
Elnökség később jóváhagy. Papp Gábor kérdezte, hogy szakbizottsági vezetőket ki javasolja az
Elnökség felé. Többen is válaszolták, hogy az alelnökök. Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta,
hogy valamennyi sportágban kell létrehozni bizottságot.
Papp Gábor azt kérte, hogy 21-re legyenek szakbizottsági elnök jelöltek.
Papp Gábor elmondta, hogy az alapszabály és a működési szabály felülvizsgálatát külön kell
kezelni.
Papp Gábor arra kérte a főtitkárt, hogy legyen egy gyűjtés azokról a szabályzatokról illetve
pontokról, amelyeket felül kell vizsgálni. Például a szakbizottságok létrehozása, működése,
vezető megválasztása, kompetenciái.

2.2 Versenynaptár 2020 elfogadása
Uszonyosúszás versenynaptár. A tájolós versenynaptár már elfogadásra került. Papp Gábor
feltette a kérdést, hogy a többi szakágnak van-e?
Kövy Bence elmondta, hogy egyelőre nincs, még nem tudta velük felvenni a kapcsolatot.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy augusztus eléjéig kell leadni az NVESZ részére az
aktualizált versenynaptárat a 2021-es évivel egyetemben.
Kövy Bence elmondta, hogy nem lesz rövidpályás OB.
Veress András elmondta, hogy a szakma egyetért vele, hogy nincs értelme rövidpályás
versenyt tartani, sokkal hasznosabb volna egy hosszúpályás verseny az év végén.
Balázs Péter elmondta, hogy korábban egy igen költséges verseny volt és a létszám elfogyott.
Veress András elmondta, hogy az uszonyosúszós világtalálkozóra, nem minden emberrel
mennek el a klubok, mert drága.
Papp Gábor megkérdezte, hogy az OB-n miért nincs ifjúsági korcsoport a világtalálkozón miért
van.
Kövy Bence elmondta, hogy a második pontban van gyerek, ifi, felnőtt és hogy legyen mezőny
ezért visznek mindenkit. Hozzátette, hogy Gurisatti Róbertnek volt az az ötlete, hogy itt mivel
a cápa, serdülő korosztály felfele versenyez – ettől függetlenül ő külön díjazná őket a Fabó Éva
emlékverseny keretein belül.
Papp Gábor megkérdezte, hogy a Búvársuli kupa minden korcsoportra vonatkozik-e. Igen.
Veress András elmondta, hogy a kupaversenyeken a rendező határozza meg, hogy milyen
versenyszámokat szeretne a versenyen, milyen korosztálynak.
Balázs Gergely felteszi a kérdést, hogy az utolsó ponttal kapcsolatosan, akkor azt tudjuk csak,
hogy lesz valami minden korosztálynak, de nem tudjuk hol. – Igen jött a válasz.
Papp Gábor megkérdezte, hogy mire vonatkozik a kvalifikációs verseny.
Kövy Bence elmondta, hogy az EB-re VB-re kvalifikációt szerezhetnek itt a sportolók. Veress
András elmondta, hogy elvileg októberben szeretne a CMAS EB-t rendezni, mindkét
korosztálynak (UP, felnőtt) - Lignanóban. Hozzátette, hogy abban állapodtak meg, hogy
célszerű minél előbb beindítani a versenyszezont, mert a gyerekeknek ez fontos (edzés
verseny nélkül).
Balázs Péter elmondta, hogy tájolós EB sem lesz, 2021-re lett elhalasztva.
Papp Gábor megkérdezte, hogy ki szervezi a kvalifikációs versenyt.
Kövy Bence elmondta, hogy Egerben Holló Győző, 1 napos rendezvény lenne – Dobó Kupa.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy vezető váltás volt az uszodában és tartozása van
a klubnak.

Kövy Bence elmondta, hogy azt a visszajelzést kapta, hogy a verseny 99% hogy
megrendezhető.
Papp Gábor megkérdezte, hogy a bizonytalanságokkal együtt elfogadható e így a
versenynaptár.
Balázs Gergely elmondta, hogy az Országos Bajnokság-Fabó Éva emlékverseny nyilván
szövetségi rendezés, ha OB és egyben egy kupaverseny is.
Kövy Bence elmondta, hogy Adriennel és Róberttel még egyeztetnek a költségekről, de
támogatandó a kedvezményezés. Elvileg egy úszással nem lehet két eredményt elérni.
Balázs Péter elmondta, hogy az OB-nak kell lennie a prioritásnak.
Veress András elmondta, hogy az egri VK mintájára oldaná meg, külön versenyszámokkal
mehetne a Fabó Éva verseny.
Papp Gábor elmondta, hogy az OB legyen elfogadva a Fabó Éva emlékverseny a későbbiekben
kerül elfogadásra, a Búvársuli kupát is elfogadhatjuk, a Dunaújvárosi OB is rendben van.
HATÁROZAT:
1/2020 (VI. 30)
Az Elnökség elfogadja a 2020-as versenynaptár javaslatot.
Az Elnökség a határozatot 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.

3. Technikai Bizottság feladatok
Szabó Attila egy gondolatébresztőt mondott a szervezeti működési szabályzattal, és az
Alapszabállyal kapcsolatban. A technika oldaláról tartalmaz gondolatokat a javaslata.
Alapszabályban is szeretne majd változtatásokat eszközölni. Fontosnak tartja a
szakbizottságokat. A legfontosabb a Coviddal kapcsolatos bizottság. Nagyon fontos ebben a
dologban lépni, mert ez a betegség olyan szövődményekkel járhat, ami ronthatja az
életminőséget. A hivatásos búvárok körében ő már tart is előadásokat. Ha az MBSZ úgy
gondolja, felajánlotta, hogy az MBSZ nevében is tarthatja ezeket. Úgy gondolja, hogy a vírus
miatt, a búvárkodást más orvosi alapokra kellene helyezni. Magyarországon nincs felügyeleti
szerve a búvár orvoslásnak. A háziorvosok nem megfelelően járnak el véleménye szerint és a
végrehajtók nem jogosultak vizsgálni azt, hogy ki állította ki a papírt. A búvár szervetek sem
jogosultak erre. A sportorvosi kör kicsit közelebb van, ahhoz amit szeretnénk. Azt szeretné
elérni, hogy a Magyar Orvosi Kamarával ill. a SOTE-val egyeztessen magyar búvár szakorvos,
aki ilyen képesítéssel rendelkezik. Úgy gondolja, hogy minél hamarabb rendelkeznünk kell,
egy olyan specialistával, aki tudja, hogy adott esetben, kit hova kell elküldeni vizsgálatra, akár
teljeskörű jogosultsággal. Balázs Gergelyt kérte meg, hogy tudományos alelnökként,
amennyiben tud segítse ezt a munkát. Szabó Attila elmondta, hogy Dr Göbl Annával vette fel

a kapcsolatot. Úgy gondolja, hogy minden búvárnak fontos, hogy beteg volt-e és ez lesz e
bármilyen hatással a sportteljesítményére, életére.
Balázs Gergely elmondta, hogy sajnos ő nem tud segíteni ebben, Veress Andrást említette,
hogy talán neki lehet még ilyen kapcsolata. Úgy folytatta, hogy őt személy szerint az zavarja,
hogy mivel versenyző és érintett először el kell mennie sportorvoshoz, majd el kell mennie egy
másik orvoshoz, hogy megkapja a búvárorvosi igazolást. Kötelező évente kiállítani és
ugyanazokat a vizsgálatokat végzik el. Majd utána elmegy még munkaorvosira, mert az ipari
búvárkodáshoz az is kell. Ebben az ügyben minden támogatást meg tud adni.
Balázs Péter elmondta, hogy szerinte aggályos és felül kellene vizsgálni azt, hogy csak az első
minősítéshez szükséges az orvosi vizsgálat. A sportorvosi rendszerbe azonban szerinte nem
lehet belenyúlni.
Balázs Gergely elmondta, hogyha már azt elérik, hogy csak a leleteit kell átvinni már azzal
elégedett lenne.
Szabó Attila elmondta, hogy ezt nem az Elnökség dolga eldönteni, hanem a szakbizottságoké.
Az Elnökség szempontjából az a fontos, hogy bármelyik oktatási rendszerben, bármelyik
szakágban, bármelyik versenyen, teljesen mindegy milyen engedéllyel rendelkezik, azaz orvos,
aki azt az engedélyt kiállította jogosult legyen az engedély kiállítására.
Balázs Gergely egyetért Balázs Péterrel. Szabó Attila elmondta, hogy szerinte az a fontos, hogy
eldöntsék mi a kockázat, hogy képzett búvár e, vagy egészséges-e. Ezt ebben a körben kell
eldönteni szerinte.
Balázs Gergely szerint ezt merülési szabályzat szintjén lehet szabályozni.
Papp Gábor megkérdezte, hogy ezt hogyan lehet végülis szabályozni.
Szabó Attila hozzátette, hogy az ipari búvárkodáshoz szükséges vizsgálatot követően az
eredmények azonnal online elérhetők lesznek.
Balázs Péter elmondta, hogy a CMAS-nak egy nagy hiányossága, hogy nem ellenőrizhető a
kártya.
Papp Gábor megjegyezte, hogy ne lehessen csak úgy búvár tanfolyamot szervezni, a feltétel
és felelősségi rendszert, illetve a felügyeleti jogot át kell vizsgálni.
Szabó Attila elmondta, hogy a búvár bázisoknak is szeretne felállítani egy szakbizottságot és
ezek vezetőit motiválná arra, hogy tudják, hogy mit ellenőriznek.
Szabó Attila szeretne felhatalmazást kérni, hogy eljárjon bizonyos szervek felé.
Együttműködést szeretne sok szervezettel, az utat szeretné kijárni. Szervezetek: rendvédelmi
szervek, sereg, katasztrófavédelmi szervek, ipari és ERDI búvár szervek. Úgy gondolta
végrehajtani, hogy olyan célt tűzne ki, ami mindkét félnek megfelelő. Következő hónap végére
lesz kész a programterv. Szeretné kérni az Elnökséget, hogy azzal segítsék a technikai oldal
munkáját, hogy elmondják a véleményüket, javaslatokat tesznek és problémákat vetnek fel.

Papp Gábor elmondta, hogy nagyon sok feladatot küldött el Attila, arra kérte, hogy legyenek
ezek priorizálva. Azt gondolja, hogy stratégiát kellene elsőként kialakítani.
Balázs Péter elmondta, hogy a sport, technika és a tudomány egymásra épülését fontosnak
tartja. A fő pontok mellé dátumokat kellene kitűzni. Ő is fontosnak tartja a stratégia
kialakítását. A technikai oldalt véleménye szerint tágabbra kellene nyitni (eddig csak a CMAS
búvár oktatás volt)
Szabó Attila elmondta, hogy 2016-ban készített egy stratégia tervet, de azóta nem tudja, hogy
mi történt vele. Akkor már sok információt szerzett, ezek persze azóta módosulhattak. Úgy
gondolja, hogy nem a feladat a sok, inkább a szubjektum az. A feladattervben úgy gondolja,
hogy azokat feladatokat, elindítani kell, nem feltétlenül megoldani mindet egyszerre.
Papp Gábor elmondta, hogy ezek nincsenek összhangban. Most egyelőre meg kell vizsgálni a
számokat és megnézni, hogy mit ért el a szövetség eddig. Meg kell fogalmazni, hogy ehhez
képest mit szeretnénk és ehhez számokat kell rendelni és stratégiát kialakítani. Szeretnénk
hogy sok búvár legyen, szeretnénk felvenni a szervekkel a kapcsolatot, de mit akarunk tőlük –
tette fel a kérdést. Ezt egy összehangolt stratégiában össze kell foglalni.
Szabó Attila elmondta, hogy vezérigazgatóként képes volt nagy volumenű feladatot több ezer
emberrel végrehajtani.
Papp Gábor azt válaszolta, hogy más erőforrásokkal kell egy szövetségben dolgozni és nem
vezérigazgatóként dönti majd el Attila, hanem az Elnökségnek kell ezt eldönteni. A stratégiai
dolgokat pedig a közgyűlésnek kell elfogadni, hogy egyáltalán csinálhatják e, adott
költségvetéssel. Szövetségi szinten azt gondolja, hogy sok a technikai oldal átlal felvázolt
akcióterv, stratégia nélkül.
Szabó Attila elmondta, hogy ez ellent mond az ő elveinek és azt gondolja, hogy amikor a szint
nulla, akkor mindent csinálni kell egyszerre. Sokkal többet kell tenni, mint amit eddig tettek.
Papp Gábor elmondta, hogy nem tudja, hogy mi az, amire igent kellene mondani. Szabó Attila
válaszában elmondta, hogy nincsen ugyan szépen megfogalmazva minden az anyagban, de a
fő irányvonalak le vannak fektetve.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy az Elnökség korábban elfogadott egy olyan sok
oldalas tervet, ami nem lett végrehajtva, ennek veszélyére figyelmeztetett. A lényeg, hogy
biztos alapok legyenek, álljanak fel a bizottságok. Minden területnek legyen egy költségvetés
tervezete pl. szakbizottsági vezetőknek jár-e telefon vagy utazás. Úgy gondolja, hogy egyből a
mélyvízbe ugrani nem szükségszerű, át kell gondolni, hogy kivel és hogyan érdemes dolgozni.
Papp Gábor elmondta, hogy fokozatosan kellene ezeket a feladatokat csinálni. Dr. Zakarné
Miklós Adrienn elmondta, hogy nem szabad, hogy egyszemélyes hadsereg legyen a technikai
oldal. Majd elmondta, hogy el kell fogadni a szakbizottsági vezetőket, hogy tudjanak dolgozni.
Papp Gábor megkérdezte, hogy hány szakbizottságot lehet létrehozni, mert ezeket koordinálni
kell. Szabó Attila elmondta, hogy az ő döntése, hogy akarja e koordinálni, mert ha igen akkor
tudja ezt csinálni.

Balázs Gergely elmondta, hogy az a félelme, hogy ez nem Attilán fog múlni. Ha valaki egy ilyen
szervezetben nem csinál semmit, nem tud vele mit kezdeni az ember. Ez egy ilyen közeg
tapasztalata szerint.
Szabó Attila megkérdezte, hogy el lehete fogadni azokat a bizottságokat, amelyek nincsenek
az Alapszabályban.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy bizottságok bármikor létrehozhatók. Majd Balázs
Péter hozzátette, hogy a technikai oldalon nem szerepel az alapszabályban, hogy bármikor
létrehozhat állandó vagy eseti bizottságot az alelnök.
Balázs Gergely elmondta, hogy most el lehet fogadni azokat, amelyek szerepelnek az
alapszabályban, majd Balázs Péter felolvasta a vonatkozó paragrafust az alapszabályból,
miszerint az Elnökség létrehozhat szakbizottságokat.
Szabó Attila bizonyos részeivel egyetért az elhangzottaknak, de nem mindegyik részével. Átírja
a programtervet és a határidők helyett azt írja hozzá, hogy kezdeményezi, amennyiben ezt az
Elnökség így elfogadja.
Papp Gábor elmondta, hogy az összhangot nem látja ebben. Ezért szeretné, hogy priorizálva
legyenek a feladatok és a stratégia legyen meg előbb.
Szabó Attila úgy látja, hogy az a munkamódszer és azok a célok, amiket kialakítana a
szakbizottságokkal az MBSZ céljait szolgálják.
Papp Gábor erre válaszként, azt mondta, hogy nincs evidencia és ezt stratégiaként kell
lefektetni és ehhez kell hozzárendelni minden mást.
Balázs Péter elmondta, hogy készült korábban egy stratégia, amit megosztana a többiekkel,
hogy nézzék át.
Papp Gábor elmondta hogy a következő Elnökségi ülésen az 5 vagy 10 legfontosabb feladatot
kell meghatároznia az Elnökségnek és így lépésekben haladni ezek alapján.
Balázs Péter elment az ülésről. 5 fő maradt, az Elnökség határozatképes. Szabó Attila elmondta, hogy civil szervezettel való együttműködésben neki is van tapasztalata
és ezért nem is szerepel a tervben. Az van benne, hogy kikkel szeretne együttműködni.
Papp Gábor a top öt feladatot kérné Attilától a következő ülésre.
Balázs Gergely azt javasolta, hogy a vizuális bizottságot a sporthoz kellene áttenni követve a
CMAS-t.
Kövy Bence elmondta, hogy az Alapszabály ezt még nem követi le.
Papp Gábor megkérdezte, hogy a szakbizottsági vezetők kifelé, milyen minőségben lépnek fel.
Szabó Attila elmondta, hogy csak az Elnökség felé illetve az alelnökök felé. A munkamódszerről
azt mondta, hogy tagnak azt hívnak meg akit akarnak. Attila szerint önállóságot kell nekik adni.

Papp Gábor megkérdezte, hogy nem csak tagszervezethez köthető tagjai lehetnek-e egy
szakbizottságnak vagy itt bárki behívható-e tagként.
Szabó Attila szerint igen, még olyanok is, akik jelenleg nem tagjai az MBSZ-nek, de a cél az,
hogy azok legyenek.
Papp Gábor szerint ez aggályos, esetleg olyan dolgokat is megtudhatnának, amiből később
előnyt szerezhetnek. Szabó Attila egyetértett és helyesbített, hogy a meglévő
tagszervezetekből kerüljenek ki a tagok.
Balázs Gergely megkérdezte, hogy mindenki teljesíti-e ezt a feltételt a bizottsági vezetőjelöltek
közül. Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy vannak páran a jelöltek közül, akik CMAS
búvároktatók, de a technikai oldalon ez a kapcsolódás a szövetséghez.
Kövy Bence megjegyezte, hogy van egy olyan bizottság, hogy történeti szakbizottság,
felvetette, hogy ezt össze lehetne vonni a hagyományőrző bizottsággal. Dr. Zakarné Miklós
Adrienn egyetértett ezzel.
Szabó Attila elmondta, hogy ő arra gondolt, hogy egy búvártörténeti kiállítást lehetne, amely
ennek a szakbizottságnak lehetne a feladata kialakítani, de ez nem mond ellent a felvetésnek.
Balázs Gergely csinálná a kiállítást, mint tudományos alelnök.
A történti bizottság, hagyományőrző bizottság lehet.
A felügyeleti bizottság vezetője az, aki nem felel meg a felállított kritériumnak.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy az alapokat kellene most letenni, aztán a
következő elnökségi ülésre, ahol már a költségvetést is tárgyalja az Elnökség, be lehetne kérni
a bizottsági vezetőktől a következő félévre vonatkozó tervezetet (igényel-e utazási
költségtérítést).
Veress András soknak találja a szakbizottságok számát, felvetette, hogy össze kellene vonni
ezeket.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy lényegében mindegyik más-más terület.
Balázs Gergely szerint nem biztos hogy ennyi bizottság hatékony, mert az önkéntesek között
véges számú ember mutat csak aktívitást, ő összevonná.
Papp Gábor megkérdezte, hogy szakbizottsági vezető az csak tagszervezeti delegált lehet-e.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn szerint nem. Technikai oldalon nem minden oktató tagja
szervezetnek.

HATÁROZAT:
2/2020 (VI. 30)
Az Elnökség elfogadja az alábbi szakbizottságokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a Vizuális
bizottság átkerül a Sport alelnök hatáskörébe, valamint a Történti bizottság összeolvad a
Hagyományőrző bizottsággal.
Elfogadott bizottságok:
Oktatási Szakbizottság
Szabvány és Szabályzat Előkészítő Szakbizottság
Zárttéri Merülések Szakbizottsága
Technikai Szakbizottsága
Informatikai és Regisztrációs Szakbizottság
Felügyeleti Szakbizottság
Orvosi Szakbizottság
Rendvédelmi, MH, Katasztrófavédelmi, ERDI szakbizottság
Ipari Búvárok Szakbizottsága
Fejlesztési szakbizottság
Az Elnökség a határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.

4. Tudományos Bizottság feladatok
Balázs Gergely elmondta, hogy felvette a kapcsolatot Balog Tamással, hétfőre beszéltek meg
találkozót, aki átküldött neki sok anyagot, amelyek arról szólnak, hogy mi maradt el.
Tájékoztatta az Elnökséget, hogy a tudományos alelnök automatikusan tagja a CMAS
tudományos bizottságának. A legközelebbi Elnökségi ülésre a Tamással való konzultációt
követően tud majd beszámolni.
Papp Gábor Szabó Attilának elmondta, hogy örül annak, hogy beszélgetéseket folytat a
különböző szervekkel, csak mielőtt tettekre kerül sor, az előtt kell a priorizálást megtenni.
Veress András megkérdezte, hogy az orvosi bizottságnak nem a tudományos alelnök alá kell e
tartoznia. Balázs Gergely ezzel egyetért, hiszen a CMAS struktúrája szerint is így van, de ez
szerinte Magyarországon technikai probléma. Nem lepasszolni akarja, úgy gondolja, hogy
jogilag a merülési szabályzat az ipari búvári tevékenység és a minősítéshez szükséges orvosi
igazolás, ami mind a technikához tartozik.
Balázs Gergely elmondta, hogy nincsenek baleseti elemzések. Ezen lehetne változtatni
véleménye szerint pl. a biztosító társaságoktól információt kérni.
Papp Gábor elmondta, hogy az MBSZ-nek ez a fajta felügyeleti jogköre nincsen, jó lenne ezt
kiterjeszteni, de egyelőre nem így van.
Szabó Attila elmondta, hogy az Alapszabályban ez szerepel.

Papp Gábor megjegyezte, hogy fel kell venni a megfelelő emberekkel a kapcsolatot ezügyben,
ezekben a folyamatokban részt lehet venni, lobbitevékenységet végezni.

5.Egyebek:
5.1 Tagfelvételi kérelem
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy visszautasítani nem lehet, amennyiben a
szervezet teljesíti a követelményeket.
Papp Gábor megkérdezte, hogy van-e bármi ellenvetés.
Nem volt.
HATÁROZAT:
3/2020 (VI. 30)
Az Elnökség elfogadja Az élet is a vízben kezdődött alapítvány tagfelvételi kérelmét.
Az Elnökség a határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.

5.2 Együttműködések ( MUSZ,MSUSZ, MPB, támogatók, szponzorok)
Papp Gábor elmondta, hogy sokan megkeresték az MUSZ,MSUSZ, MPB részéről. Az ilyen
beszélgetéseket mindenki részéről pozitívan veszi, csak azt kéri, hogy ne köteleződjön el senki érdemi
dologban. Beszámolt arról, hogy a fenti szervezetekkel lesz megbeszélése.

Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy hivatalosan az elnök képviselheti a szövetséget
vagy az ő engedélyével más is megteheti.
Kövy Bence elmondta, hogy a birkózó szövetséggel jó kapcsolatot ápol és nekik van egy nagyon
jól kidolgozott támogatási rendszerük és arra gondolt, hogy ezt elkérné tőlük. Egyelőre csak
okulna belőle.
Papp Gábor megkérte Bencét, hogy beszélgessen velük erről és ha kell hivatalos lépéseket
tenni, akkor szóljon.
Veress András elmondta, hogy a Magyar Élet és Vizimentő Szövetséggel lehetne felvenni a
kapcsolatot, mert van egy kapcsolódási pont. Légzőcsöves búvároktatás.
Balázs Gergely elmondta, hogy szerinte jól lehetne velük együttműködni. Hozzátette, hogy ott
elég kemény harcok voltak. De szerinte ez egy szinte kötelező kör.

Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy korábban már fordultak az MBSZ-hez a
vízimentők, hogy versenyzőkre lenne szükségük, mert Világjátékok sportág és Kovács Zsófi járt
ezekre a versenyekre.
Papp Gábor elmondta, hogy az NVESZ programján belül fel lehetne velük venni a kapcsolatot.
Balázs Gergely felvetette, hogy el tudja képzelni, hogy nekik is van Világjátékok felkészülési
pénzük és akár ezzel kapcsolatosan is lehetne velük beszélgetni.

5.3 Átvilágítás, helyzetfelmérés
Papp Gábor elmondta, hogy már beszéltek róla, de feladatot is kellene kiosztani. Pénzügyi átvilágításra
és a Non-profit Kft vizsgálatára gondolt. A következő Elnökségi ülésre készít egy komolyabb anyagot
feladatokkal. Feltette a kérdést, hogy mikor lesznek a tavalyi évről számok.

Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy a mérleget már kérte a könyvelőtől és a következő
ülésre a költségvetés tervezetet megcsinálja.
Szabó Attila elmondta, hogy az Alapszabályban lévő szabályzatokkal kell rendelkeznie, mellé
tenni a számokat és a felügyelő bizottságok felkérni, hogy e szerint járjon el.
Papp Gábor elmondta, hogy van sok szabályzat, amelyeket át kell nézni, hogy mi az, amit meg
kell változtatni. Meg kell nézni, hogy jogilag minden rendben van e. Pl. GDPR szabáylzat vane? Vállalja, hogy összeírja a területeket.
Szabó Attila a Merülési szabályzatot önként bevállalja.

5.4 Stratégia feladatok, akcióterv
Papp Gábor elmondta, hogy a korábbiakban már sok szó esett erről. Szeretné, ha lenne olyan
eseménynaptár, amely nem csak a versenyeket tartalmazza, hanem olyan dátumokat,
melyek az elnökség tagjaira vonatkoznak, az ő általuk képviselt feladatokra. Ebből akár a
következő lépéseket is láthatják majd.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn megkérdezte az Elnökséget arról, hogy támogatják e az
arculatváltást. A másik kérdése, pedig a sportdiplomácia költségekkel kapcsolatos. Mennyire
tartja az Elnökség megfelelőnek az ő létüket: Zelenák József technikai bizottság CMAS,
Moravecz János CMAS Uszonyosúszás Szakbizottság, Balázs Péter Tájékozódási Búvárkodás
szakbizottság, Balogh Tamás CMAS Tudományos Szakbizottság.
Balázs Gergely elmondta, hogy a nemzetközi szövetségnél a tudományos alelnök
automatikusan tagja lesz a CMAS Tudományos Szakbizottságának. A többinél valamiért nem
így van. Balog Tamás írt egy leköszönő emailt és átadta a kontaktokat.
Veress András megkérdezte, hogy visszahívhatók e ezek a személyek.

Dr. Zakarné Miklós Adrienn a szövetség jelölte őket a nemzetközi szövetség választására. A
sportnál úgy van, hogy akik jelentkeztek be is kerültek nem volt szavazás. Két ülésen jelen
kellett lenni. Éveken keresztül járt János ezekre az ülésekre, fizette a szövetség a költségeit,
de egy beszámolót sem kaptunk és nem tudjuk, hogy mit csinált ott. Péter az elnökségi ülésen
beszámolt ill. Zelenák József is. Ha ezt fenntartja a szövetség, akkor velük fenn kell tartani a
kapcsolatot. Fontos mert nemzetközi szinten képviselik a szövetséget.
Szabó Attila elmondta, hogy felveszi Zelenák Józseffel a kapcsolatot ezügyben.
Veress András elmondta, hogy többen kérdezték, hogy miért János képviseli az MBSZ-t
nemzetközi szinten. Ő az uszonyát forgalmazza, azzal üzletel kint. Tőle információ nem jön, a
külföldi edzőktől kell információt kérni. Ha javasolhatunk helyette valakit, akkor utána kell
járni.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn: 21-ig lehet jelölni tagot a nemzetközi bizottságokba.
Papp Gábor azt kérte, hogy a szakterületek mondják meg, hogy hogyan jelöljön a szövetség.
Terv alapján utazzon és tevékenykedjen.
Balázs Gergely megkérdezte, hogy könyvelés technikailag ez hogy van. Arra utal, hogy ezekkel
az emberekkel lehetne önkéntes szerződést kötni, melybe belefoglalható, hogy készítsen
beszámolót.
Papp Gábor azt mondta, hogy a rendszerét kellene felülvizsgálni.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn szeretné, ha az átvilágításba bekerülne ez az ügy és addig a
szövetség a CMAS-al megbeszéli, hogy visszahívhatók e, lehet-e új embert tenni a helyükre.
Ebben az időszakban különösen fontos lenne a nemzetközi kapcsolatokat fenntartani.
Veress András elmondta, hogy szerinte, ha valaki tagja a nemzetközi uszonyosúszó
bizottságnak, akkor legyen a hazainak is.
Kövy Bence megjegyezte, hogy mivel Alapszabályban feltüntetett feladatot lát el, ezért nem
kell vele külön szerződni. Papp Gábor szerint is kellene vele szerződést kötni.
Balázs Gergely szerint, ha van kifizetés akkor kell legyen szerződés.
Papp Gábor megkérte, hogy Szabó Gergővel és a könyvelővel ezt egyeztesse le a szövetség.
Balázs Gergely elmondta, hogyha hivatalos tisztséget tölt be akkor az egy másik dolog, az oké.
Ha nem köthető valaki hivatalos tisztséggel a szövetséghez, hanem egy random ember, akkor
kell a szerződés.
Papp Gábor megkérdezte, hogy az Elnökségi tagoknak van e szerződésük a szövetséggel.
Dr. Zakarné Miklós Adrienn elmondta, hogy szerződés nincs az Alapszabály az, ami előírja a
feladatokat és azt a közgyűlés fogadja el.
Balázs Gergely elmondta, hogy a szerződéssel megkötésével kötelezhető lenne az utazó arra,
hogy beszámolót készítsen.
Papp Gábor megköszönte a részvételt az Elnökség tagjainak. Vége az ülésnek.

