Jegyzőkönyv
Magyar Búvár Szakszövetség
Elnökségi ülés
2018. október 17.

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II/201.
Jelenlévők:
Dr. Nyíri Iván

elnök

Balázs Péter

sport alelnök

Zelenák József

technikai alelnök (SKYPE)

Kovács László

sport szakági referens

Holló Győző

elnökségi tag

Meixner Zsolt

elnökségi tag

Miklós Tamás

elnökségi tag

Szalai László

elnökségi tag

Miklós Adrienn

főtitkár

Az elnökség határozatképes.
Nyíri Iván megnyitja az Elnökségi ülést.
 Elnök úr megjegyzi, hogy a jegyzőkönyvek elkészítése eddig nehézkes volt, időbe
tellett, míg a Szövetség eljutott oda, hogy a honlapon megjeleníthető, mindenki
számára elérhető jegyzőkönyv készüljön.
1. A Felzárkóztatási Program támogatási rendszerének bemutatása– Kovács László
 A Felzárkóztatási Program az EMMI által nyújtott pénzösszeggel gazdálkodik. Az
EMMI általa adott előírások és szabályok szerint kellett a felosztást elkészíteni.
 Kovács László elmondja, hogy jelenleg a Magyar Úszószövetségben hasonló
programok kialakításán dolgozik, ami segíti az MBSZ- ben végzett munkáját.
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 A Program részei: Műhely Támogatás, Utánpótlás Program, Poseidon és a Titán
program.
 Az EMMI előírásai között szerepel, hogy a cél a búvár sportágban és a
versenyzésben résztvevők valós létszámának növelése, illetve a versenyek
színvonalának növelése és a jobb eredmények elérésének elősegítése egy
egyértelmű támogatási rendszer által.
 Jelenleg az uszonyos és búvárúszó sportág a húzó ágazat a Szövetségben. A hoki,
rögbi és a tájolás számára is átjárhatóságot próbáltak biztosítani a Program által.
Az egyéni sportágak és a két csapat sportág más elbírálásban részesül.
 A Műhelytámogatási Program lényege az, hogy minden korosztály magyar
bajnoki szereplését figyelembe véve kidolgozásra került egy ponttáblázat,
amelyek a Titán és Poseidon Program nevet viselik.
 A Poseidon Program célja a tehetségek kiválasztása és támogatása.
 A Titán Program a tehetséggondozásra fókuszál.
 Mindkét Program célja a jelenlegi versenyzők minél hosszabb idejű versenyben
tartása, azaz, hogy a fiatal versenyzők megmaradjanak a magas minőségű
sportolók pedig továbbra is vonzónak találják a sportágat.
 Az Utánpótlás Program a létszám növelésére törekszik. Az MBSZ- ben jelenleg
sok olyan egyesület van, amelyek eddig nem vettek részt uszonyos és
búvárúszásban, őket a pályázatok által be lehet vonni. Ezeknek a kluboknak is van
sportolója, aki eljöhetne pontszerző vagy bajnoki uszonyos versenyekre, így az
egyesület anyagi forráshoz jutna. Így tudná a Program házon belül biztosítani a
sportolók átjárhatóságát a spotágak között.
 Kovács László megjegyzi, hogy külsős gyerekek bevonása az úszó sportágból a
legvalószínűbb, amire volt is már példa. Ez a Program erre ad lehetőséget a
klubok és az egyesületek számára.
 Balázs Péter és Szalai László számára nem egyértelmű, hogy melyik program mit
takar, kiket támogat. A Titán Program úgy is szerepel a vázlatban, mint ifjúsági és
junior korcsoportot segítő program, másutt felnőtt és junior szintet említ. Kovács
László válaszban ismét felvázolja a programok lényegi elemeit. A felnőtt szint
azok miatt a versenyzők miatt került feltüntetésre, akik ezen a szinten is
eredményesek. A junior korú versenyzők akár felnőtt versenyeken is
eredményeket érhetnek el, ami motiváló lehet számukra. Az úszó sportban is volt
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erre példa: Gyurta Gergő, aki olimpiai 2. volt és nem indulhatott felnőtt
versenyen. Lényegi elem a korosztályok rugalmas kezelése és átjárhatósága.
Példaként

Senánszky

Petrát

említi,

aki

junior

korában

már

felnőtt

világversenyeken is győzött.
 A táblázat ezen elvek szerint került összeállításra. Két sportág került előtérbe, az
uszonyos és búvárúszás, valamint a tájolás. Kovács László utána nézett, hogy
melyik sportágat hány fő űzi. Külön kellett kezelni a csapat és az egyéni
sportágakat.
 A tájolás speciális sport. A legtöbb fiatal uszonyos és búvárúszóként kezdte.
Átgondolandónak tarja, hogy a létszám növelésének egyik hatékony módja lehet
az úszók megszólítása. A jelenleg tárgyalt Programok vonzóvá teheti a búvár
sportágakat azok számára, akik az úszó sportágtól elfordulnak. Jelenleg a
vízilabda szívja fel a nem kirobbanóan sikeres úszókat, a Program módosíthatná
ezt a tényt.
 Balázs Péter szerint sem lehet egyben kezelni az egyéni és a csapatsportokat,
hiszen sok sportoló mindkét oldalon szerepel. Kérdés, hogy személyesen az ő
eredménye hova számolódik?
 Kovács László szerint a jelenleg tárgyalt rendszer pont erre a kérdésre ad választ
az átjárhatóság megfogalmazásával. Az uszonyos úszó sportág jó alap lehet egy
sikeres rögbi vagy hoki pályafutásban.
 Utánpótlásban és Műhelytámogatásban a pontrendszer úgy alakult ki, hogy
figyelembe vették az indulók számát is. Balázs Péter hozzáteszi, hogy a
világversenyeken is alacsony a nehéz számokban indulók aránya.
 A cél egy minőségi bázis létrehozása, amit a többi sportág is kamatoztathat.
 Balázs Péter aggálya az, hogy uszonyosúszásban tökéletesen működhet a
rendszer, de tájolásban kevésbé, mivel nincsen béka és cápa korosztály. Kérdés,
hogy hogyan lehetne a búvár sportágakba bevonzani fiatalokat? Az előtérben
érthető okokból az uszonyosúszás szerepel, de miért lehet vonzó pl vízi hokisnak
lenni? Mindenképpen szükség van olyan Programokra, amelyek más sportágakat
is támogatnak.
 Kovács László azt gondolja, hogy az uszonyos sportág felől egyszerű a rögbi vagy
a hoki felé nyitni. Egy alap Működési Támogatási összeget el lehet különíteni
erre, valamint a nemzetközi versenyek után is támogatásban részesülnének.
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 Balázs Péter nem ért egyet azzal, hogy mindenkit uszonyosúszásra csatornázzanak
át.
 Meixner Zsolt szerint a vízi hokisok az edzésórákat sem úgy fogják alakítani,
hogy sima pályát ússzanak faltól falig, inkább egy komplett medencét bérelnek ki.
 Balázs Péter megjegyzi, hogy a hokisok és a rögbisek krall uszonnyal úsznak,
nem delfinuszonnyal. 1- 200 métert lehet vele úszni, ami egy irányba tolja el a
teljes uszonyosúszást.
 Kovács László elmondja, hogy jelenleg az uszonyosúszás az a sportág, ami a
pénzt hozza a Szövetségnek. A Felzárkóztatási Programban az MBSZ
egyértelműen az uszonyos és búvárúszó sportág eredményessége miatt
részesülhet. Egy EB esetében 15 nemzet alatt nincs EMMI támogatás.
 Utánpótlás sportágban jelenleg 2 edző működik, jövőre még két fővel bővül az
edzői gárda. Jelenleg Gurisatti Róbert neve merült fel, aki mindkét sportágat jól
ismeri. Egyik fő feladata az volna, hogy alakítson ki egy mindenre vonatkozó
elvet, ami a speciális elemeket is tartalmazza. Az alap Működési Támogatást
minden sportág megkapja. Balázs Péter rákérdez a döntési elvre, hogy mi alapján
kapják a támogatást a sportágak? Kovács László elmondja, hogy nemzetközi és
országos versenyek, valamint a versenyzők pontjai szolgáltatják az alapot. Jelen
táblázatban ez nincs benne, ez egy másik témakör.
 A működést támogató összeget el kell különíteni.
 Egy évben akár két nyílt napot is lehet szervezni, az egyik a Sportágválasztó lehet.
Mindezt az MBSZ tudná támogatni meghatározott szakmai előírások alapján.
 Balázs Péter hozzáteszi, hogy nagy eredmény volt a tavalyi Diákolimpia házi
versenyeként megrendezett számos iskolai verseny. 300 gyermek ismerkedett
meg az uszonnyal való úszással. Eredményként említi, hogy a diákolimpiai
sportágak között maradt az uszonyosúszás. A meglevő egyesületek motiválása is
egy fontos vonal, de új egyesületek megtalálása is cél.
 Kovács László egyetért, de elmondja, hogy nincsenek új egyesületek. A
Diákolimpia pedig, mint verseny, semmi hasznot nem hozott, sem a versenyzői
létszám tekintetében, sem az egyesületek létszámában. A Diákolimpia
hasznossága nem mérhető. Sőt, a versenyzői létszámban csökkenés tapasztalható
tavaly óta. Ráadásul idén 16 millió Forint került szétosztásra.
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 Balázs Péter elmondja, hogy a 16 millió Forint szétosztásáról nagyon gyorsan
kellett dönteni, ami a higgadt átgondoltságot megkérdőjelezi. Kérdés az, hogy az
egyesületeket motiválni, vagy pedig szankcionálják- e annak érdekében, hogy
növeljék a versenyzői létszámot. Támogatást csak a versenyzők száma alapján
kaphat a Szövetség.
 Nyíri Iván visszakérdez, hogy mi alapján gondolja Balázs Péter, hogy a 16 millió
Forint nem volt átgondoltan szétosztva? Balázs Péter válasza az, hogy az
egyesületek, akik a pénz felhasználták, nem jól költötték azt el. Nyíri Iván szerint
ez nem azonos az elosztás bírálásával. Balázs Péter hozzáfűzi, hogy abban is
tévedtek a Főtitkárral, hogy nem a versenyengedélyek számát kellett volna
figyelembe venni, hanem a versenyen való indulók számát. Egy klub két
versenyen két számban indíthat versenyzőt.
 Jelen táblázat az eredményességet díjazza, a versenyzői létszám növelésére az
Utánpótlás Program ad forrást.
 A Főtitkár szerint a jelenleg tárgyalt pontrendszer motivációt jelenthet a
kluboknak, hiszen több pénzhez úgy juthatnak, ha minél több versenyen indítanak
el minél több versenyzőt. Jobban megéri majd kibérelni a támogatásból egy kis
buszt, amivel 5 helyett 15 főt visznek versenyre, és utánuk kapnak pontokat.
Felnőtt korosztályban ráadásul 1- 8 helyezésig jár pont, és sok versenyszámban
nincs is nyolc induló. Gyermek korosztályban a helyzet sokkal jobb.
 A jelenlegi táblázatban a 12. helyezett is feles szorzót kap.
 Holló Győző azt gondolja, a Programtól ne várjanak gyors változást, hiszen már
2018 második félévében járnak. Megjegyzi, hogy a gyöngyösi házi versenyen
seniorokkal együtt több, mint 120 versenyző volt jelen 3 klub részéről. Úgy látja,
a Program eredményessége 2- 3 év múlva látszik majd igazán. A
versenyengedélyek sem hiába születtek, aki azt anno megvette, annak nagy része
el is indult versenyen, azonban van, hogy közbeszól egy lebetegedés. Jelenleg
kevés a verseny, a második félévben 2 versenyen elindulni 2 számban nincsen
lehetőség. Így, ha a versenyeken való indulás az alapfeltétel, az a versenyek
hiányában gond lesz. A Főtitkár elmondja, hogy nagyon sok a versenyengedély
és kevés az adott versenyeken indulók száma. A számok mégis azt mutatják, hogy
megéri versenyengedélyt vásárolni. Holló Győző szerint ez a Szövetségnek is
hasznára válik.
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 Nyíri Iván a beszélgetés lényegét összefoglalva elmondja, hogy a 16 millió Forint
az Elnökség legjobb tudása szerint felelősen lett szétosztva. A következő
időszakban pedig sokkal nagyobb segítséget kéne adni a kluboknak, hogy az
elvárásoknak megfelelően tudjanak teljesíteni. A pénzeket sokkal hasznosabban és
eredményesebben kell a kluboknak felhasználni. A Program 2. éve érinti a
Szövetséget, kifutás kell ahhoz, hogy az eredmények megjelenjenek. Apró
pozitívumok már most is látszanak.
 A Főtitkár elmondja, hogy a Programok által a kluboknak segítséget nyújt

a

Szövetség abban, hogy mire fordíthatják az összeget. A Minisztérium felé a
Szövetség két lehetőséggel élhet: vagy programokat teremt, vagy a kapott
támogatást szétosztja a klubok között, akiknek a pénzzel el kell számolniuk.
Jelenleg nincs irányított pénzköltés, a kapott összeget mindenki arra költi, amire
akarja, nem programszerűen.

Előfordulhat, hogy egy klub nem megfelelően

számol el, ami miatt a pénzt vissza kell fizetnie.
 Balázs Péter hozzáfűzi, hogy volt olyan klub, aki pár emberre költötte a pénzt,
azok világversenyekre való felkészülésére és külföldi edzőtáborozásra, mások
pedig 30- 40 gyermek versenyeztetését finanszírozta belőle. A programokban pont
az a jó, hogy meghatározott célokra lehet felhasználni.
 Szalai László megkérdezi, hogy a jövő évi program alapja az idei év eredményei
lesznek? Kovács László válasza igen, kivétel a jövőre induló Utánpótlás Program.
Nyáron nagyon szép eredmények születtek tájolásban mind felnőtt, mind ifi
oldalon.
 Kovács László elmeséli, hogy több ízben beszélgetett Nagy Márkkal, akitől
megtudta, hogy a klubok versenyeken való részvétele számos esetben
komolytalan volt, visszalépések történtek. Ezt kimutatások is alátámasztották. A
versenykiírásban szerepelt, hogy a versenyzőnek orvosi engedéllyel kell rajthoz
állnia, ami több esetben nem volt meg, emiatt sokan nem álltak rajthoz. Pár
egyesület nagy összegű büntetést is kapott emiatt. A klubok, versenyzők sok
esetben a sportághoz méltatlan módon fogták fel a versenyzést.
 Az egyesületek vezetői a jövő héten ezzel kapcsolatban és más témát érintve is
tájékoztatást fognak kapni.
 Jelenleg 700 Forint körül alakul egy pont átlagos pénzbeni értéke. Kovács László
nem javasolja a magasabb összeget. 700 Forint nevezési díj versenyzőnként a
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verseny komolyságát is megadja, valamint a szankcionálást is lehetővé teszi.
Jelenleg az MBSZ büntetésekből származó kintlévősége közel 300 ezer Forint.
Emellett a versenyek számát is meg kellene növelni.
 Holló Győző és Meixner Zsolt szerint is kevés az a verseny, ahol pont gyűjthető,
ezen változtatni kell.
 Kovács László elmondja, hogy sok városban működőképes az, hogy a versenyt
rendező egyesület ingyen kap medencét a várostól, valamint sok versenybíró
maga a szülő. Ezek mind költségcsökkentő tényezők. Ő maga jelenleg is rendez
úszóversenyt, így jó látja, hogy a nevezési díjakból fedezhetőek az egyéb
költségek, így egy versenyt ki lehet hozni nullszaldósra. Az Utánpótlás
Programban egy leigazolás 10 ezer Forintot ér. Egy versenyző 4 számban tud
elindulni, egy leigazolás pedig 2000 Ft. 4800 Forintból lehet egy gyermeket
versenyeztetni, ami után 10 ezer Forint támogatás jár. A klub 5000 Forintot nyer
egy leigazolt, versenyen elinduló gyermek után, aki négyszer indul.
 Balázs Péter szerin a nevezési díj emelése bonyolult kérdés. A Szövetség nem kap
ingyen uszodát, így a kecskeméti klub rendezi meg az OB- t. Emiatt megemelt
nevezési díjból a kecskeméti klub, és nem az MBSZ profitál majd. Ennek
átalakítsa nagy feladat.
 A Főtitkár javaslata, hogy a Szövetség szabja meg, hogy a versenyt rendező
kluboknak a befolyó nevezési díjakból kell mindent finanszírozni, az MBSZ pedig
nem fizet semmit.
 Balázs Péter szerint az egyik oldalon spórolunk másik oldalon pedig a klubokra
terhelünk mindent, ami után ők még támogatást is kapnak.
 Kovács László szerint a versenyek komolyanvétele csak így valósulhat meg.
Speciális esetekben ettől el lehet térni és a klub megállapodhat a Szövetséggel,
miben kér segítséget, miben nem.
 Miklós Tamás utal arra, hogy a megemelt nevezési díj egyúttal versenyszínvonal
emelkedést is jelenthet, amin a résztvevőknek presztízs részt venni.
 Szalai László megjegyzi, hogy jelen programban az áll, hogy az MBSZ
megszabja, hogy mely versenyeket preferál, melyeken kell versenyzőt indítani a
kluboknak. A többi versenyen ki fog indulni?
 Kovács László válaszában kifejti, hogy a megfogalmazás az összes versenyre
vonatkozik, amelyek az MBSZ- en keresztül vannak engedélyeztetve. Ha
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bejelentkezik egy klub, hogy szeretne versenyt rendezni, akkor a klub
megállapodik a város vezetőivel és azután lehet arról tárgyalni, ki mit ad, mit
nem.
 „Tartalmi elbírálás: 2019- től az Országos Bajnokságon kívül egy naptári éven
belül kettő erre kijelölt pontszerző verseny. „
Balázs Péter, Meixner Zsolt és Szalai László szerint a baj ezzel az, hogy a többi
versenyre nem mennek majd el a klubok. Kovács László szerint a versenyzők
éremért, sikerért és szintet úszni járnak versenyre és azért, hogy kijussanak a
nemzetközi versenyre. Ez az alaptézis változatlan. Ha pedig egy klub Utánpótlás
Program részese akar lenni, akkor el kell mennie több versenyre is, mert akkor tud
csak új gyerekeket behozni. Így a többi verseny sem fog kevesebbet érni, ugyan
úgy meg kell majd rendezni és részt is vesznek majd rajta versenyzők. De
legalább a két versenyen biztos, hogy ott lesznek a versenyzők.
 Holló Győző szerint a mondatot el kéne törölni. Bármely, az MBSZ által
engedélyezett versenyen való indulás- amibe a klubversenyek is beletartoznakugyan annyit kell, hogy érjen, míg a kiemelt versenyek problémát okoznak.
Kovács László elmondja, hogy a sport így működik. A versenyek súlyozottak.
Holló Győző szerint, ha a program célja a létszámnövelés és minél több
gyermeket versenyeztetni, akkor, ha a két kijelölt versenyen nem tud részt venni
az adott gyermek, bukik a támogatás, más versenyen elindulnia pedig nincs
értelme. Kovács László azt javasolja, ha minden verseny ilyen, a fél pontokat el
kell törölni.
 Kovács László a Főtitkártól tudta meg, hogy jelenleg a versenyeken üresek a
lelátók. Az MBSZ- nek pedig meg kell mutatnia, hogy ha esetlegesen kijön az
EMMI-től egy ellenőr egy versenyre, hogy a sport nem érdektelen, hiszen tömeg
van. A két kirakatverseny az OB mellett jó arra, hogy a Szövetség büszke lehessen
rá. A helyszín meghatározása is nagyon fontos.
 Nyíri Iván szerint az MBSZ a jelenlegi helyzethez képest jobb helyzetbe kerülhet
a javaslat által. Jelenleg is megteheti bárki, hogy nem megy el a versenyre. A
gyerekek nem csak a sportért, hanem saját magukért is elmennek a versenyre,
azért, hogy bizonyítsanak, hiszen sportolók.
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 Meixner Zsolt szerint az edző felelőssége is, hogy ki milyen versenyen vesz részt,
vagy nem vesz részt. Két versenyre elviszi majd, az összes többire pedig nem
feltétlenül nevezi be a versenyzőt, mivel azért nem jár támogatás.
 Balázs Péter abban látja a problémát, hogy a javasolt rendszer kiemel két rendező
klubot. Kovács László elmondja, hogy nem a Szövetség jelöli ki a klubot, hanem
pályázaton fog eldőlni, melyik klub rendez meg egy versenyt. Az alaptézisen,
hogy miért visz egy versenyzőt versenyre az edző, a pályázat nem változtat.
 Holló Győző ellenzi a javaslatot. Az ő tapasztalata az, hogy a versenyzők
létszáma évről évre nő. Valamint felmerül az a probléma, hogy ha az edző
megcéloz egy versenyt a versenyző elérhető legjobb eredménye érdekében, és az
nem kijelölt verseny, akkor nem fog elmenni, taktikai okokból. A legjobb az
volna, ha minden verseny valamilyen pontérétket érne. A hirtelen váltás a régi
rendszerről nem vezet jóra. Elmondja, hogy az edzők sokat fejlődtek az évek
során, nagy részük nem taktikázik, hanem sok versenyen indítja el a sportolóját.
 Kovács László nem tud vitázni Holló Győzővel. Ő évek óta kívülről figyeli a
sportágat, míg Holló Győző testközelben éli azt át. Kovács László az adatok
alapján mást lát. Magyar Bajnokságon üres futamok vannak. A színvonal szerinte
nagyon alacsony ahhoz képest, mint amikor még ő maga is versenyzett. Nagyon
sok más sportág van, ami elvonja a gyerekeket. Egyetért azzal, hogy évek
kellenek ahhoz, míg a rendszer kiforrja magát.
 Nyíri Iván leszűkít a kérdést: ha nincsen két kiemelt verseny az év során, miben
változik a Felzárkóztatási Program? Kovács László válaszában kifejti, hogy a
Felzárkóztatási Programot ez a kérdés nem érinti. A két kiemelt verseny ötlete ara
az esetre vonatkozóan fogalmazódott meg, ha egy csapat nem tud elmenni a
magyar bajnokságra. Példaként említi Gurisatti Róbertet, akinek bezárt az
uszodája. Ha eltörlik a két kiemelt verseny elméletét, akkor az adott csapat nem
kap pontot, és a Műhelytámogatásból sem tudja fedezni a költségeit. Ez egy
mentőöv lenne azoknak az egyesületeknek, akik egy komolyabb magyar
bajnokságot hagynak ki. Így, ha valaki az OB- n nem teljesít, még van két
lehetősége.
 Balázs Péter elmondja, hogy az eddigi rendszer szerint, aki az OB- n nem vett
részt, az nem tudott indulni a számában. A válogatott versenyzőknek ott kell
lenniük az OB- n.
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 Kovács László megjegyzi, hogy ő klubról és nem egyéni versenyzőről beszél. A
csapat szempontjából ne legyen nagy hátrány az, ha az adott pontszerző sportoló a
magyar bajnokságon nem tud rajthoz állni. Ő maga, mint edző, átélt már ilyen
helyzetet, ami miatt sokkal kevesebb támogatásban részesült a csapat.
 Holló Győző szerint, ha egy csapat kihagyja az Ob- t, amögött súlyos okoknak
kell állni, hiszen ez után kapja a támogatást. Szalai László megjegyzi, hogy itt
nem egy csapat, csak egy versenyző távolmaradásáról van szó, aki miatt a csapat
pontot kapna.
 A Főtitkár lemondja, hogy ha megvalósul a kiemelt verseny elve, az kedvet csinál
más kluboknak is a versenyrendezés megpályázásához. Emellett pedig más
versenyekre is el fog menni a csapat a kiemelteken kívül, hiszen a versenyek egy
éves időtartam alatt kerülnek megrendezésre, nem szoros egymásutánban.
 Balázs Péter szerint fontos eleme a programnak a két kiemelt verseny, melyek az
OB- vel egyenrangúak lehetnének. A Szövetség szabná meg a versenyrendezés
mikéntjét, hogyanját, amivel pedig emelni lehet a versenyzői létszámot. A
helyszín tekintetében pedig van 5- 6 variációs lehetőség, melyek száma a jövőben
nőni fog. Jelenleg például a dunaújvárosi uszoda áll felújítás alatt.
 Kovács László felhívja a figyelmet arra, hogy meg kell határozni a két kiemelt
verseny dátumát, figyelembe véve az az évi világverseny és a magyar
bajnokságok időpontjait.
 Javasolja, hogy hozzanak létre Edzőbizottságot. Balázs Péter szerint ez már
létezik, csak más az elnevezése: Uszonyos Bizottság. A lényeg az, hogy az aktív
edzőknek legyen szakmai fóruma. Ők határozhatnák meg a versenyek időpontjait,
így több lehetőség volna szintet úszni.
 Holló Győző továbbra sem ért egyet a javaslattal.
 Meixner Zsolt kérdést tesz fel. A világjátékok egy külön támogatási rendszerrel
működik. Miért szerepel a programban kiemelt pontként? Hiszen arra külön
összeg kerül felosztásra, amelyet a klubok felkészülésre és eredményességük után
kapnak meg. Jelen program alapján a világjátékokra készülő klubok még nagyobb
támogatásban részesülnek. Ez jelenleg kb 2 klubot érint. Debrecen egyetlen
embert utaztat, és nem 40 gyermekre költi, ami szerint ez nem jó irány. Kovács
László válaszában kifejti, hogy az MBSZ- t a világjátékok teszik színvonalassá.

10

 A magyar bajnokságokon, vagy a kiemelt versenyeken kötelezően megrendezik az
adott versenyszámokat. Ha egy versenyző elindul, szorzót kap. Ez nem a
világjátékokra vonatkozik.
 Meixner Zsolt összegzi: az OB-n az említett 8 versenyszám megrendezésre kerül,
az abban elért eredmény 3- at, míg a pontszerző versenyen felet ér.

A Főtitkár

hozzáfűzi, hogy ez motiválhatja a gyerekeket a Világjátékokon való elindulásra.
Meixner Zsolt más megfogalmazást javasol a jobb érthetőség érdekében.
 2019- től a mix váltó (2 fiú és 2 lány) kiemelt versenyszámként szerepel a
világversenyeken, ezért jelenik meg a programban. Emellett a csapatépítést is
segíti, hiszen több gyermeket kell a versenyre hozni, mégis kis létszámban.
 Balázs Péter a Működési Támogatás összegeire kérdez rá, amely jelen
Programban a teljes rendelkezésre álló összeget lefedi, nem gondolva az apneára
és a csapatsportágakra. Kovács László elmondja, hogy nem lehet minden
sportágra megfeleltetni a Programot. 4 millió Forintot különítenének el az alap
Működési Támogatásra, figyelembe véve az aktív és leigazolt versenyzők
létszámát, versenyen való indulási arányaikat és a magyar bajnokságokon,
valamint nemzetközi versenyeken valós részvételüket. Az egyesületek az előző év
eredményei alapján kapnának támogatást. Egy Európa- vagy világbajnok ingyen
utazik. Csapatra vonatkozóan is létezik az EMMI által kidolgozott rendszer,
valamint a nyílt napot is támogatná az MBSZ, amelynek összege még kérdéses.
Gurisatti Róbert, mint leendő utánpótlásedző kidolgozná a programot, aminek
segítségével bevonhatnának a sportágba oktatási intézményeket is.
 A Főtitkár részletezi a pénzösszeg felosztását. A Működési Támogatás összege 8
millió Forint. Ebben minden sportág részt vehet. Uszonyosúszás versenyen való
induláshoz van kötve. Az alap Működési Támogatás a rögbire, hokira és a
tájolásra vonatkozik, összege 4 millió Forint. Balázs Péter kéri, hogy ide az apneát
is vegyék be, amennyiben a feltételrendszernek megfelelnek.
 Zelenák József szerint az apnea nem fér bele ebbe a keretösszegbe. A Főtitkár
elmondja, hogy nincs Országos Bajnokságuk, vagy nemzetközi verseny, ami
alapján támogatást tudnának nekik nyújtani. Zelenák József kifejti, hogy van
igazolt apneás versenyző és járnak is nemzetközi versenyekre, egy fillér
támogatás nélkül. A Főtitkár erről nem tud. Zelenák József tart attól, hogy a
Szövetség az apneát, mint sportágat így el fogja veszíteni, javasolja, hogy kezeljék
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őket külön. Az MBSZ- nek versenyeket kell szerveznie számukra, Ob- t, ahogy a
hokisoknak is. Jelenleg két tagszervezetük tagja az MBSZ- nek. Kifejti, hogy
pillanatnyilag az apnea a legesélyesebb olimpiai búvár sportág. A Főtitkár is
javasolja az apneát külön kezelni.
 A Program az aktív versenyzői létszámot veszi figyelembe, valamint, hogy hány
magyar és külföldi versenyen indulnak el. A tájolásnak és a hokinak van OB- ja, a
rögbinek nincs. Ehhez használnák fel az EMMI által kitalált szorzószámokat.
 A Titán Program támogatási összege 3 millió Forint.
 A Poseidon Program támogatási összege 4, 5 millió Forint. Mindezek az összegek
az eredményesség, a szintidők teljesítése alapján kerülne kiosztásra. A végső cél a
világversenyekre való felkészülés.
 3 szintidő táblázat létezik, a két programban két külön szintidő táblázatot
alkalmaztak. Ezen kívül létezik még a magyar válogatott szintidő táblázata is. Sok
szintidőt nehéz volt meghatározni, az uszonyosúszásban a felnőtt szintidő fölé,
míg a junioroké alá volt lőve. Az elmúlt 3 év eredményeinek átlagát kerekítették
lefelé, azaz az utolsó 3 EB és VB átlagát vették alapul, amely messze elmaradt az
idei év szintjétől. A Szakbizottság döntése az volt a múltban, hogy a szintidők
nem romolhatnak évről évre. Kovács László megpróbált logikus számításokat
végezni a szintidők meghatározására. B szintként a VB 8. helyét vette alapul. A
Titán és Poseidon Programok esetében a hazai versenyeken úszott szintidők
jelentették az alapot.
 A Poseidon Program célja, hogy szintidő darabszám után kapnak az egyesületek
támogatást, minőségjavulás felé irányítva a klubokat.
 A Titán Program személyre szóló támogatást nyújt. Balázs Péter fontosnak tartja
azt, hogy a támogatott személyek listája nevesítve kerüljön fel a honlapra. Kovács
László szerint a támogatás mértékének közzétételét az EMMI elő is írja.
 Az Utánpótlás Program jövőre indul el, összege 3, 5 millió Forint. A gyermek
korcsoport duplán támogatott, hogy a későbbiekben tömegbázist lehessen
létrehozni belőlük.
 Balázs Péter megkérdezi, hogy tudja- e a Szövetség anyagilag támogatni a Nyílt
Nap megrendezését. Nyíri Iván szerint erre nincs forrás.
 Balázs Péter rákérdez arra is, hogy a válogatott világversenyekre való utazását és
jövő működését hogyan fogja támogatni a Szövetség, hiszen idén a
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Felzárkóztatási Program pénzösszegéből oldották ezt meg. Nyíri Iván szerint ez a
jövőben sem fog változni. A Főtitkár elmondja, hogy javaslatként mindenki
kézhez kapta a tervezetet, azaz 100 % támogatásban részesül, aki érmet hozott.
Balázs Péter az összegek forrására kíváncsi. A Főtitkár válaszában kifejti, hogy
erre a célra külön összeget különítenek el, így az a kiadás is tervezhetővé válik,
hogy

mely

versenyzők

milyen

mértékű

támogatásban

részesülnek

a

világversenyekre való kiutazásuk tekintetében.
 Balázs Péter felveti a csapatsportágak világjátékokra történő kiutazásának
támogatását érintő kérdést. A Főtitkár ezt külön kívánja kezelni, hiszen más elvek
alapján kell elbírálni egy csapatsportot, mint egy egyéni sportágat. Erre külön
keretet kell létrehozni. A víz alatt hokisok, a rögbisek és a víz alatti fotósok is
szeretnének világbajnokságra menni. Még nem ismert az összeg, hogy az MBSZ
mekkora összegű Működési Támogatást kap 2019- re. Abból kerülne
finanszírozásra a csapatsportok világjátékokra való kiutazása.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy az Elnökség fogadja el a Kovács László által
kidolgozott

támogatási

rendszert,

amely

a

Felzárkóztatási

Program

pénzösszegének szétosztási elveiről szól. Ez tartalmazza a Működési Támogatást, a
Titán Programot, A Poseidon Programot, valamint az Utánpótlás Programot,
amely kiegészül egy Alap Működési Támogatással, ami a 3 csapatsportág között
kerül szétosztásra, összesen 23 millió Forint értékben.
HATÁROZAT:
1/2018 (X. 17.) Az Elnökség elfogadta a Kovács László által kidolgozott
támogatási rendszert.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
2. A nemzetközi versenyekre való kiutazás támogatása
 Holló Győző felveti, hogy a 2. vonalban szerepelők is dobogós, illetve pontszerző
eredményt érhetnek el. Javasolja, hogy ne 100 % legyen az aranyérmet szerzők és
50 % az egyéb érmet szerzők (2. és 3. helyezés) kiutazási költségének
támogatottsági aránya, hanem 100 % és 75 %. Balázs Péter elmondja, hogy a
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szintidő eléréséért már kapott támogatást az adott versenyző. A Főtitkár szerint
Holló Győző javaslatának megvalósítására nincs keret. A versenyzők mellett az
edzők utazását is ki kell fizetni. Egy Uszonyos EB vagy VB részvétel így 3 millió
Forintos költséget jelent, mellette pedig még tájolós, hoki, rögbi és víz alatti
fotózás világverseny is van. Az első helyezett és a további helyezettek
teljesítménye között nagy a különbség. Így marad az eredeti támogatás: 100 % és
50 %.
 A szintidő úszás az A szintre vonatkozik, csak ennek teljesítésével juthat ki egy
versenyző versenyre. A felkészülés során a szintidő megúszása nem jelent
támogatást. Szalai László felveti, hogy a táblázat szerint néhol összemosódik az A
és a B szintidő (50 uszonyos junior). Kovács László elmondja, hogy az idei év B
szintideje volt a mérvadó. Idei szintidőnél erősebb nem lehet a B szintidő. Az
említett pontot módosítani kell, mert helytelen.
 Balázs Péter javasolja, hogy a Szakbizottság vezetőjének javaslata alapján az
Elnökség döntsön a korosztályváltás a támogatásáról. Nem szabad versenyzőt
veszíteni emiatt, támogatni kell a felnőtt létben, hiszen ez egy nagyon fontos
átvezető időszak. Ezt Kovács László is támogatja. Balázs Péter szerint az edzők
felelőssége az, hogy lássák, mely versenyző nem akar tovább menni, és juniorként
szeretné abbahagyni a sportot. Ő maga is sok ilyen esettel találkozott.
 Kovács László távozik az Elnökségi ülésről, az Elnökség megköszöni a munkáját.

Javaslat:
Balázs Péter indítványozza, hogy a korosztályváltást elősegítendő a Szakbizottság
javaslatára az Elnökség hagyja jóvá a nemzetközi versenyeken való részvétel
szakszövetségi támogatását.
HATÁROZAT:
2/2018 (X. 17.) Az Elnökség határozott arról, hogy a jövőben az MBSZ dönt a
korosztályváltók nemzetközi versenyekre való kiutazásának támogatásáról.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
3. Nyíri Iván beszámolója a külügyminisztériumi értekezletről
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 A Külügyminisztériumban újonnan felállt Sportdiplomáciai Főosztály vezetője, a
volt sport újságíró, Iglódi Nagy István tartott egy színvonalas előadást.
 Elnök úr elkérte tőle az előadás szinopszisát, amit jelen ülésen kioszt az Elnökség
tagjainak, illetve szkennelve Zelenák Józsefnek is eljuttatják. A mennyiben a
benne foglaltakat az állam végrehajtja, akkor nem csak búvár szövetségnek
használhatják az MBSZ- t, hanem nagyon sok sportágban tudják majd előre vinni
a magyar sport nemzetközi tekintélyét és a magyar sportszervezés hatékonyságát,
ami jelentős gazdasági haszonnal is járna.
 2014- ben a sárkányhajósok 6000 fővel szerveztek világbajnokságot, a Matyéren. Úgy tűnik, a kormány nem csak pénzt ad a spotnak, hanem a szervezési
oldalon is mögé áll. Nyíri Iván bízik ennek sikerében.
4. Jövő évi Víz Alatti Fotó Világbajnokság Tenerifén
 Násfay Béla levelet írt a Magyar Búvár Szakszövetségnek, melyben egy
tehetséges fiatal fotósnak, Lőrincz Ferencnek kér támogatást.
 Nyíri Iván kéri az Elnökséget, hogy támogassák a kezdeményezést, így talán
sikerülhet nemzetközileg is elismert szintre hozni ezt a tevékenységet. Anyagi
oldalon a Működési Támogatásból látja ezt megvalósíthatónak.
 Zelenák József támogatja a kérést. Hozzáfűzi, hogy kiválasztási rendszert kellene
létrehozni a búvárfotósok számára is, ahogy az minden más sportágban is megvan.
Nincs olyan OB, ami számukra kerülne megrendezésre és tényleges kiválasztást
jelentene. Az ott indulókból lehetne a magyar válogatottat létrehozni. A jelenleg
megrendezésre kerülő Országos Bajnokság nem felel meg a CMAS alapelveinek.
A CMAS fotós szabványai lefordításra kerültek, mindenki számra elérhetőek.
Mindamellett, hogy támogatja az ifjú tehetség kiutazását, szeretné, ha ez volna az
utolsó olyan eset, amikor az Elnökség dönt a támogatásról és nem egy OB- n elért
eredmény. A cél az, hogy legyen egy hazai rendezésű Országos Bajnokság, ami a
CMAS elvek szerint jön létre. Kéri, hogy erről fogalmazzanak meg udvarias
hangvételű és támogató levelet Násfay Béla részére, amit az Elnökség minden
egyetértő tagja aláír.
 Nyíri Iván helyesli a javaslatot.
 A Főtitkár elmondja, hogy él Tenerifén egy magyar állampolgár, Frank Pötze, aki
szintén szeretne részt venni a versenyen a videós kategóriában. Ő a teljes költséget
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maga állná. Azt kéri, hogy a Szövetség nevezze be őt, így ő viselhesse a CMAS
logót.
 Zelenák József és Balázs Péter felhívja a figyelmet, hogy szerezzenek be
információkat a fiatalemberről, hogy vajon miért nem indul német színekben.
 Zelenák József elmondja, hogy a fotózás egy csapatsport, minimum két fő
szükséges hozzá. Ebben a sportágban az asszisztens szerepe is nagyon fontos.
Hallgatólagosan megjegyzi, ha a tenerifei utazás költsége magas, akkor legalább
az egyik résztvevő utazását támogassák. Ha azonban a keretbe mindkét fő utazása
belefér, akkor mindkét személy utazását támogatni javasolja. Valószínűsíthető,
hogy pár 100 ezer Forintról van szó, a nevezési díjak pedig alacsonyak.
 Nyíri Iván azt javasolja, 250 ezer Forintot szánjanak a célra. Ezzel Zelenák József
is egyetért.
 Balázs Péter felhívja a figyelmet arra, hogy az uszonyosúszás versenyre való
kijutási támogatása maximálisan 200 ezer Forint per fő, ugyanezt az összeget
javasolja elfogadni jelen esetben is. Zelenák József módosítja álláspontját és
egyetért a 200 ezer Forintos támogatás összegével.
 A Főtitkár javasolja, hogy az összeg ne haladja meg azt a keretet, mint amelyet
bármilyen más, érmes sportágban versenyző utaztatására szán az MBSZ, azaz a
költségek 25 %- a, maximum 200 ezer Forint.
 Holló Győző kérdi, hogy a Szövetség kap- e az elkészült fotókból, illetve kérhete.
 Balázs Péter szerint a támogatás feltételei között meg kell említeni, hogy az
MBSZ jogot szerez arra, hogy használja az elkészült fotókat.
 Nyíri Iván elmondja, hogy a CMAS által megrendezett világbajnokságon készült
fotók a CMAS tulajdonjogát élvezik. Publikációkor minden fotóra rákerül a
CMAS logó, mellette pedig a fotós neve is meg van jelenítve. Ez a világversenyek
alapszabályában is benne van.
 Mexiner Zsolt szerint a tulajdonjogot nem lehet elvenni, ezzel Zelenák József is
egyetért.

Javaslat:
Nyíri Iván anyagi támogatásra javasolja az Elnökségnek Ifj. Lőrincz Ferenc
részvételének támogatását a 2019- es Víz Alatti Fotó Világbajnokságon Tenerifén,
16

maximum 200 ezer Forint értékben azzal a kitétellel, hogy ez az utolsó olyan
fotózást érintő támogatás, amely úgy születik az MBSZ elnöksége szintjén, hogy
közben a víz alatti fotós társadalom nem a CMAS rendszere szerint rendezi meg
az éves Országos Bajnokságot.

HATÁROZAT:
3/2018 (X. 17.) Az Elnökség támogatja Ifj. Lőrincz Ferenc részvételét a 2019es Víz Alatti Fotó Világbajnokságon, maximum 200 ezer Forint értékben.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy a most állampolgárosított tenerifei német jelentkező,
Frank Pötze szintén kapjon lehetőséget a versenyen magyar színekben való
indulásra, videó kategóriában.
HATÁROZAT:
4/ 2018 (X. 17.) Az Elnökség határozott arról, hogy támogatja Frank Pötze
Víz Alatti Fotó Világbajnokságon videó kategóriában, magyar színekben való
indulását.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
5. Tagfelvételi kérelmek- Miklós Adrienn
 A Főtitkár előterjeszti a budapesti Kétéltű Béka Sportegyesület tagfelvételi
kérelmét, melynek tevékenysége kimondottan búvár- és úszássport utánpótlás
korosztályban. Láng Balázs az Egyesület utánpótlásért felelős edzője. Minden
feltételnek megfelelnek, dokumentumaikat megküldték.

Javaslat:
A Főtitkár felvételre javasolja az MBSZ tagszervezetei közé a Kétéltű Béka
Sportegyesületet.
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HATÁROZAT:
5/2018 (X. 17.) Az Elnökség felveszi az MBSZ tagszervezetei közé a Kétéltű
Béka Sportegyesületet.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
6. Az 50 éves Magyar Búvár Szakszövetség megünneplése- Nyíri Iván
 Nyíri Iván megkérdezi, hogy az esemény lebonyolítására javaslattevők
utánanéztek- e javaslatuk anyagi vonzatának. Az iroda kalkulációja szerint 4- 6
millió Forintos költségre lehet számítani a rendezvény lebonyolításának
tekintetében. Jelenleg erre az összegre nincs fedezet, így azt a Működést
Támogatásból kellene kigazdálkodni.
 Holló Győző javasolja, hogy ne spóroljanak a költségeken, hiszen 50 év megéri
ezt a pénzt, a méltó ünnepléshez szükséges ez az összeg. Ő maga nem tud
szponzorokat szerezni, mégis szükségesnek látja, hogy az MBSZ belső
elismertségét növelendő ez az esemény méltó módon kerüljön megrendezésre.
Elmondja, hogy a rendezvény már évek óta halasztódik, idén végre illendő
megrendezni.
 Zelenák József javasolja, hogy ezt az évfordulót ne idén ünnepeljék, hanem
jövőre, 2019-ben, hiszen az idő már nagyon szűkös év végéig, valamint az anyagi
fedezet sincsen meg rá.
 Miklós Tamás felveti, hogy akár egy emlékévet is lehetne rendezni, ami több
eseményt takarna, ne ragaszkodjanak egy dátumhoz. A Főtitkár elmondja, hogy
ezt idén kellett volna megrendezni.
 A Főtitkár javasolja, hogy az Elnökség határozzon meg egy keretösszeget a
rendezvény lebonyolítására.
 Nyíri Iván elmondja, hogy a hajó a legolcsóbb és teljesen korrekt, méltó helyszín.
Kérdés, hogy hány főre számíthatnak.
 Szalai László hozzáteszi, hogy a hajón maximálisan 200 ember fér el. A
Laurusban és az Óbudai Rendezvényházban férnek el 300- an, 5, 3 és 4, 1 millió
Forintért.
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 Nyíri Iván szerint a cateringen túl ajándékokat és emlékérmeket is be kell
szerezni. A terembérlet, a vacsora, a catering és az ajándékköltségeket együtt kell
kalkulálni. A legolcsóbb helyszín költsége 3, 8 millió Forint.
 Zelenák József felhívja a figyelmet, hogy a költségekhez plusz 20 %- ot hozzá
kell számolni, mivel mindig felmerülhetnek előre nem látott kiadások. Javasolja,
hogy az MBSZ vonjon be egy professzionális rendezvényszervező irodát, mivel
ez nem egy sport rendezvény. Nyíri Iván szerint erre nincs szükség, a Szövetség
képes egy ilyen jellegű esemény lebonyolítására is.
 Nyíri Iván szerint a létszám ismeretében Miklós Tamás képes lesz megszervezni a
helyszínt és a cateringet, valamint az ajándékokat is be tudja szerezni.
 Holló Győző javaslatában az 50 év során első 3 helyezetteket meg kell hívni.
Emellett pedig a jelenleg működő szervezeteketekből azok vezetőit plusz egy főt
szükséges meghívni. Az Elnökség ezt soknak tartja.
 Nyíri Iván javasolja, hogy az Elnökségi ülés végeztével otthon minden Elnökségi
tag gondolja át, hogy saját ismeretségi köréből hogyan tartja optimálisnak a
meghívottak listájának név szerinti, telefonszámos, e- mailes összeállítását.
Néhány név már eddig is felmerült, mindenki listáját összesíteni kell.
 Zelenák József javasolja, hogy a Szövetség kérjen a Minisztériumtól támogatást
az esemény lebonyolítására. A Főtitkár ígéretet tesz arra, hogy ezt intézi majd.
Elmondja, hogy jelenleg a prioritás a helyszín lefoglalása, hiszen az időkeret
nagyon szűkös. A Szövetség ki tudja fizetni a költségeket, a probléma nem ez.
Valószínű, hogy a Minisztérium is ad majd támogatást.
 Zelenák József kéri, hogy a Szövetség idős tagjait kérjék fel a résztvevők
listájának összeállítására. Holló Győző szerint ez nem jó ötlet, mert akiket ők nem
neveznek meg, azok meg fognak sértődni. Javasolja, hogy az Elnökség maga
állítsa össze a listát. Nyíri Iván ezt ellenzi, szerinte Ludvig Zoltán és Roith
György alkalmasak a feladatra.
 Nyíri Iván szerint az Elnökség dönt és hív meg embereket, ez nem kérdés. Hogy
mi alapján határozza meg a meghívottak listáját, az az Elnökség dolga.
 Miklós Tamás elmondja, hogy a helyszínek választ várnak a következő héten.
 Nyíri Iván javasolja, hogy az Elnökség szavazza meg, hogy az MBSZ 4, 5 millió
Forintot átcsoportosít az esemény megrendezésére, valamint felhatalmazza Miklós
Tamást, hogy a helyszínt december 8, szombat este 4 órára lefoglalja. Javasolja,
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hogy minden Elnökségi tag állítsa össze a saját listáját a javasolt meghívottakról.
Javasolja továbbá, hogy hívják meg a működő klubok vezetőit, a jelenlegi és
valaha volt Elnökségi tagokat, az MBSZ számára fontos jelenlegi és volt
segítőket, amelybe a protokoll személyek, újságírók is beleértendők. A volt világés Európabajnokokat, a világjátékok bajnokait, az Év Sportolóit és a világcsúcs
tartókat is meg kell hívni. A CMAS részéről a protokoll szerint az Elnököt és a
Főtitkárt kell meghívni. Ehhez hozzáfűzi az, hogy az itt tartózkodásukat a
Szövetségnek kell állni. A helyi vezetőket, például Lázár Jánost meg kell hívni.
Egerből a polgármester, a sportbizottság elnökét és Várkonyi Györgyöt, valamint
Dunaújváros és Gyékényes polgármesterét is javasolja meghívni.
 Balázs Péter oktatókat is meghívásra javasol, ennek a listának az összeállítását
Zelenák József vállalja.
 Miklós Tamás szerint egy A és egy B lista összeírása szükséges, az A a lehetséges
meghívottak, a B a végleges meghívottak listája volna. A meghívóknak pedig
tartalmaznia kell majd a visszajelzés dátumát, hiszen a rendezvényen való
részvétel regisztrációhoz kötött. Szerinte ideális volna, ha a saját lista
összeállításánál minimum e- mail címeket tüntet fel mindenki.
 Az Elnök szerint kérdés, hogy más oktatási rendszerek kiemelt oktatóit
meghívják-e. Zelenák József szerint ők mindenképpen kapcsolódnak az MBSZhez, de ez a kérdés csak pár embert érint csak.
 A Főtitkár elmondja, hogy az ültetési rend meghatározásánál is érdemes
figyelembe venni, ki milyen területről jött, vagy kapcsolódik a Szövetség életéhez.
 A Főtitkár hozzáteszi azt is, hogy decembertől már nem jár be az irodába, munkáit
home office rendszerben látja el. Nyíri Iván hozzáfűzi, hogy a Gyed és Gyes
összege miatt szükségessé válik fizetési összegének hivatalossá tétele. A könyvelő
jelenleg dolgozik az összeg kiszámításán.

Javaslat:
Nyíri Iván felhatalmazást kér az Elnökségtől arra, hogy mivel 2018 decemberétől
Miklós Adrienn nem jár be az irodába nap mint nap, így saját időbeosztása szerint
láthassa el feladatait.
HATÁROZAT:
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6/2018 (X. 17.) Az Elnökség beleegyezik abba, hogy a Főtitkár 2018
decemberétől feladatait saját időbeosztása szerint láthassa el.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.

 A Főtitkár felveti, hogy vitassák meg, mi lesz a rendezvény konkrét programja.
 Nyíri Iván válaszában kifejti, hogy rövid hozzászólásokat és beszédeket javasol 35 percben, amelyben mindenki elmondhatja a saját történetét az MBSZ- hez
kapcsolódóan. Meixner Zsolt szerint ehhez szükség van egy moderátorra, egy
konferátorra.
 Balázs Péter Bányász Árpádot javasolja az est levezető gazdájának.
 Holló Győző szerint kellene egy beszéd egy alapító tag által, majd egy másik a
90- es évekről és a jelenlegi Szövetségről, mindez egy óra időtartamban. Ezt
követné a vacsora 2 óra időtartamban és végül a szabad beszélgetések.
 Nyíri Iván javasolja, hogy a rövid felszólalások előre egyeztetett lista alapján
történjenek. Az ünnepi beszéd megtartására a Minisztérium részéről kell felkérni
valamit.
 Nyíri Iván felveti a fogadás gondolatát, vagyis a 11 fős asztalokhoz a szabad
leülést,

szemben

az

ültetett

vacsorával.

Így

egy

pergőbb

eseményt

rendezhetnének, két óra időtartamban. A Főtitkár elmondja, hogy ez nem volna
méltó módja az ünneplésnek.
 Nyíri Iván ismét megjegyzi, hogy alapvetően a rendezvényre nincs elkülönített
pénz, mégis meg kell emlékezni az MBSZ elmúlt 50 évéről. Az Elnökség elegáns,
méltó ünneplésre voksol.
 Nyíri Iván felajánlja saját búvár felvételeit vetítésre.
 A Főtitkár összegzi: maximum 4, 5 milliós költségvetésből kell megrendezni az
eseményt, maximum 200 fő meghívottal.
 Zelenák József Skype- on elköszön, szavazata a méltó ünnepséget illetően igen.
 A Főtitkár elmondja, hogy bruttó 3, 8 millió Forint a hajó bérlési költsége, 700
ezer Forint marad az ajándékozásra, emlékéremre.
21

 Nyíri Iván a költségek csökkentése érdekében ígéretet tesz, hogy Miklós Tamással
személyesen is elmennek a hajóra és igyekeznek megállapodni egy olcsóbb
összegben. Amennyiben a megállapodás sikeres, igyekeznek kieszközölni, hogy
az italt, minőségi egri borokat a Szövetség maga vihesse.
 Szalai László a Ludwig Hajó leírását olvasva felveti, hogy a hajó két zárt szintje
80- 80 fő büféasztalos étkezésének lebonyolítására ideális. Így nem alkalmas a
Szövetség számára a rendezvény helyszínéül.
 Nyíri Iván felveti a Barabás Villát, mint lehetséges helyszínt.
 Balázs Péter a Mammut mögötti felújított lőtér rendezvényközpontját javasolja.
Elnök úr vállalja a helyszínek felkeresését.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, az MBSZ 50 éves fennállásának megünneplését 2018
december 8- án, maximum 4, 5 millió Forint értékben, maximum 200 fő
meghívásával, műsorvezetővel és programmal. A konkrét helyszínt később
határozzák meg.
HATÁROZAT:
7/2018 (X. 17.) Az MBSZ Elnöksége elfogadja, hogy az 50 éves jubileumi
rendezvény 2018 december 8- án, maximum 4, 5 millió Forint értékben,
maximum 200 fő meghívásával, műsorvezetővel és programmal. A konkrét
helyszín később került meghatározásra.
Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozatot egyhangúan
elfogadta.

7.

Egyebek

 Holló Győző felveti a jövő évi OB- k kérdését. 3 OB- t javasol két korcsoportban,
valamint a gyermek, a cápa és béka, egy napos OB lehetne, legutóbb ugyanis
nagyon sűrű volt a program. Szerinte kinőtték a 3 korcsoportos OB- t. A
világkupa szervezése folyamatban van.
 Balázs Péter elmondja, hogy a jövő héten tartanak edzői gyűlést, ahol mindenki,
aki versenyt szeretne rendezni, leadhatja annak tervezetét. A versenynaptárt el kell
kezdeni feltölteni.
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 A Főtitkár a holnapi napon kiküldi az OB kiírást.
 Nyíri Iván megemlíti Irsai Sándor levelét, aminek tartalmát nagyon bántónak
tartja. Véleménye szerint ez a levél az Elnökség és a Szövetség rossz hírét kelti.
Balázs Péternek beszélnie kell vele.
 Balázs Péter elmondja, hogy sokat beszélgetett már vele. Arra van szükség, hogy
az Elnökségi ülések jegyzőkönyvei 15 napon belül mindenki számára elérhetőek
legyenek. Ez az MBSZ Alapszabályában is szerepel. A Főtitkár megjegyzi, hogy a
kérdés rendeződött, egyetlen elnökségi ülés jegyzőkönyve hiányzik még, a többi
elkészült.
 A Főtitkár szerint Irsai úr legtöbbször építő jellegű kritikát fogalmaz meg, ehhez
azonban több információra lenne szüksége.
 Balázs Péter kéri a Főtitkárt, hogy az Elnökségi ülések előtt időben küldje ki az
ülés napirendi pontjait és a hozzá kapcsolódó anyagokat.
 A tájolós EB záró mérlege még mindig nincs meg, mivel egy kompresszor
javítása még folyamatban van.
 A 2019- es Uszonyosúszó EB nem Magyarországon, hanem Görögországban lesz.
 Nyíri Iván bezárja az Elnökség ülését.
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