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1.

Hazai rendezésű CMAS nemzetközi versenyek – Nyíri Iván


Nyíri Iván előterjeszti, hogy részt kíván venni a CMAS Közgyűlésén, több téma
kapcsán is. Az MBSZ alapító okirata úgy szól, hogy a Szövetség elnöke
képviseli a szövetséget nemzetközi fórumokon.



A jövő évi Világkupát az MBSZ rendezi meg, amelyre a Minisztériumtól
támogatást fognak kérni.



Amivel foglalkozni kell jelen ülésen, az az Európa Bajnokság. A CMAS
júliusban szeretné megtartani, de a Szövetség nem tud sem uszodát, sem szállást
szerezni abban a hónapban, csak augusztusban.
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A Világbajnokság megrendezési jogáért több ország is harcol, köztük Kolumbia
és Spanyolország is.



Az Szövetség Alapszabályával a jogász már foglalkozik, minden pontot
megvizsgál, hogy jogszerűek- e a megfogalmazások. Nyíri Iván javaslatait már
továbbította felé, Zelenák József pedig hamarosan elküldi a jogásznak az általa
javasolt módosításokat. Megjegyzi, hogy sok munkaórát töltött az Alapszabály
módosításával.



Miklós Adrienn javasolja, hogy az Alapszabálymódosítások elfogadására a
rendkívüli Közgyűlésen kerüljön sor, ami a rendes Közgyűlés napján
lebonyolítható volna.



Visszatérve az eredeti témához, ami a Világjátékok 2022- ben esedékes
megrendezése, Elnök úr megjegyzi, hogy a CMAS maximálta a versenyzőktől a
részvételért beszedhető díj összegét, amibe nem biztos, hogy a megrendezés
költségei, az egri szálloda és teljes ellátás, valamint az uszoda árai beleférnek
majd. Így véleménye szerint jelezni kell a CMAS- nak, hogy a versenyt az
MBSZ csak akkor tudja megrendezni, ha az ehhez szükséges díjat be tudja
szedni a részvevőktől.



Magyarország csak augusztusban tudja az EB- t megrendezni. Mellette pedig
hosszútávúszó versenyt is kell rendezni, aminek helyszínéül Holló Győző
Nyékládházát javasolja.



Balázs Péter felveti, hogy jó volna, ha a hosszútávúszás és tájolás egyszerre, egy
nyílt vizes versenyen kerülne megrendezésre, mert a szükséges dolgok a két
verseny esetében megegyeznek. Emellett a sport divingesek is próbálkoznak
nyílt vízre jönni.



Jelenleg az uszonyosúszók programja egy nap alatt lezajlik, a pálya berendezése
és bontása 3 millió Forintba kerül.



Nyíri Iván javasolja, hogy emeljék meg az uszonyosúszók nevezési díját olyan
mértékben, ami fedezheti a költségeket.



Zelenák József felveti, hogy az Elnökség írja meg ezt a CMAS- nak levélben,
amit Nyíri Iván elutasít, hiszen 4 nap múlva részt fog venni a Közgyűlésen.



Zelenák József elmondja, hogy az Elnökség 5 fő részvételével, az Ellenőrző
Bizottság jelenléte mellett, a múlt ülésén már szavazott arról, a Szövetség nem
vesz részt a közelgő CMAS Közgyűlésen. Erről Elnök úr nem tud. Zelenák
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József szerint jegyzőkönyvezve is lett a döntés. Az Alapszabályban pedig nincs
leírva, hogy az Elnök berekesztheti az ülést.


A szavazás az után történt, miután Nyíri Iván távozott és bezárta az ülést, így ő a
döntést nem tekinti érvényesnek.



Zelenák József szerint az Elnök nem rekeszthet be egy Elnökségi ülést, ha az
Elnökség egyébként határozatképes.



Zelenák József és Nyíri Iván között parázs vita alakul ki a beszédstílusról és a
hangnemről. Nyíri Iván elmondja, hogy 17 évig küzdött a higgadt, emberi
hangnem kialakításáért a Szövetségben.



Megállapodnak, hogy erről a kérdésről jelen ülés folyamán még egyszer
szavazni fognak.



A Főtitkár kéri, hogy tegyék félre a személyeskedést, hiszen fontos döntéseket
kell meghozni. A Minisztériumhoz április 29- ig meg kell érkeznie az MBSZ
versenyrendezésre vonatkozó előterjesztésének, különben a Szövetség nem kap
támogatást. El kell dönteni, akarja- e vagy sem a Szövetség az EB és VB
rendezés jogát. Amennyiben igen, akkor a feltételekről is döntésnek kell
születnie. Jelen pillanatban a 2019- es uszonyosúszó verseny élvez prioritást. A
CMAS 650 Euróban szabta meg a beszedhető díj összegét. Ebbe kell beleférnie
a Szövetségnek. Ezért is fontos az állami támogatások elnyerése, bevonása.



Elnök úr megjegyzi, hogy a CMAS felé négyszer annyit fizet az MBSZ, mint 6
éve, cserébe pedig semmit nem kap. Fájó pont, hogy a CMAS régen maga
rendelte és fizette ki a doppingvizsgálatok költségét, ezt ma már a versenyt
megrendező ország állja.



Nyíri Iván elmondja, hogy a CMAS felé azzal tud érvelni az uszonyosúszó
versenyt illetően, hogy a CMAS által behatárolt összeget 2 éve határozták meg,
a díjak pedig emelkedtek azóta. Augusztus még főszezon, ami ugyancsak az
beszedhető összeg emelését támasztja alá. Ő ezt személyesen és nem levélben
kívánja a CMAS Közgyűlése elé terjeszteni, ezért feltétlen jelen kell lennie
Phuketen.



Holló Győző felveti, ha a CMAS nem megy bele a költségek emelésébe, akkor
az MBSZ lépjen vissza a verseny megrendezésének tervétől. A Főtitkár nem
javasolja ezt megtenni, mivel két versenyt, a senior uszonyosúszó világkupa és a
rögbi megrendezését már visszamondta a Szövetség.
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Arra kell törekedni a Szövetségnek, hogy az uszonyosúszók versenyét a
legkisebb költséggel és minimális anyagi veszteséggel sikerüljön megrendezni.



Miklós Tamás elmondja, hogy ezek a versenyzők csak az EB 3 napjára fizetnek
költséget, nem 6 napra. Balázs Péter szerint teljes versenydíjat kellene velük
fizettetni.



Nyíri Iván hozzáfűzi, hogy más országnak sikerült kijönnie 650 Eurós
összegből, amit úgy oldanak meg, hogy a szállás és az étkezés színvonala
nagyon alacsony. Ezt pedig Magyarország nem szeretné.



Holló Győző felveti, hogy Nyékládházán van egy vitorlázó bázis, akik
segíthetnek a verseny lebonyolításában.



Nyíri Iván felveti a CMAS 2020- as Közgyűlésének témáját, amire az MBSZ
Budapestet javasolta. Erről is szót fog majd ejteni Phuketen. Azonban
véleménye szerint a főváros túl drága, ezért Eger volna az ideális helyszín, ahol
jó szálloda árakat sikerült kialkudni. Javasolja, hogy a Szövetség mindkét
helyszínt nevezze meg a CMAS felé, a későbbiekben pedig eldől, melyik lenne
az ideálisabb anyagi szempontból.



Zelenák József korainak tartja erről most beterjesztést tenni a CMAS felé, hiszen
szavazni 2019- ben fognak csak róla. Elnök úr elmondja, hogy 2- 3 évvel előtte,
szóbeli egyeztetés alapján dől el, hogy hol rendeznek Közgyűlést. Tehát
javaslattal most kell élni a CMAS felé ezügyben. A 2019- es Közgyűlés
Tomszkban kerül megrendezésre, ami már régen eldőlt.
Javaslat:
Nyíri Iván kéri, hogy az Elnökség szavazza meg azt, hogy a phuketi Közgyűlésen
felveti 2020- as CMAS Közgyűlés két lehetséges helyszíneként Budapestet és
Egert.
HATÁROZAT:
1/2018 (IV. 19.) Az Elnökség felkéri Nyíri Ivánt arra, hogy a soron
következő

CMAS

Közgyűlésen

vesse

fel

a

következő

Közgyűlés

helyszíneként Budapestet és Egert.
A határozatot az Elnökség 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
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Zelenák József azt kéri az Elnökségtől, hogy ne hozzanak most abban döntést,
hogy milyen helyszínen rendezik meg ezt a rendezvényt. Gyűjtsék be az
ajánlatokat és tegyenek írásban javaslatot a CMAS Főtitkárának és Elnök
Asszonyának arra, hogy 2020- ban az MBSZ szeretne Közgyűlést rendezni
Budapesten vagy Egerben.



Nyíri Iván elutasítja a javaslatot, mivel jelenleg csak az elvekről születtet döntés,
nem konkrétumokról.



2022- ben a Szövetség VB- t szeretne rendezni, aminek helyszínéül Budapest és
Győr jöhet szóba. Erről az előző Elnökségi ülésen már született döntés. Az
Elnök elmondja, hogy Kolumbiával szóban megállapodtak arról, hogy ők nem
pályázzák meg a 2022- es VB- t, az MBSZ pedig a 2019- est. Azóta annyi
változás történt, hogy a 2019- es verseny Tomszkban kerül majd megrendezésre,
ami miatt Kolumbia újra versenybe száll a 2022- es VB megrendezésével
kapcsolatban. A Szövetség előnye az, hogy már megvan a 2022- es költségvetés,
ami Kolumbiának még nincs meg.



Balázs Péter elmondja, hogy a Szövetség már megegyezett abban, hogy az
uszonyosúszó és a tájolós VB rendezési jogát 2018- tól minden évben
megpályázza. Kérdése, hogy van- e olyan sportág ezeken kívül, aki szeretne
nemzetközi verseny megrendezésére pályázni? Nagy Norbert válaszában kifejti,
hogy a vízi hoki sportág szeretne nyílt EB- t rendezni. Véleménye szerint Eger
ideális helyszín volna. Nyíri Iván javasolja, hogy felveti a témát a CMAS
Közgyűlésen.



Balázs Péter szerint előbb nemzeti versenyt kell rendezni és utána nemzetközit.



Balázs Péter elmondja, hogy az EMMI- től támogatás érkezett a világjátékokra
való felkészülésre. Az

edzőktől

kapott adatok

alapján

a Főtitkárral

összeállítottak egy 4- es felosztást, amelyek közül a legmagasabb kategóriájú
támogatást az a versenyző kapja, aki EB- n és VB- n is részt vett és érmet vagy
helyezést szerzett. Ez jelenleg 6 embert érint, akiknek a támogatása 550 ezer Ft.
A következő kategóriába azok tartoznak, akik részt vesznek világjátékokban de
nagy eredmények nem várhatóak tőlük. Ők 320 ezer Ft- ban részesülnek. A
felzárkózást igénylő fiatalok 200 ezer Ft- os összeget kapnak, míg azokat a
versenyzőket, akik tehetségesek, felnőhetnek a feladathoz, de jelenleg még nem
vettek részt világjátékokon, 100 ezer Ft- tal támogatják.
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Javaslat:
Balázs Péter elfogadásra javasolja az EMMI- től kapott pénz felosztását az
előterjesztett 4 kategória szerint.
HATÁROZAT:
2/2018 (IV. 19.) Az Elnökség az EMMI- től kapott támogatást a
meghatározott rendszer szerint felosztotta.
A határozatot az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.


A Főtitkár elmondja, hogy a pénz beérkezése nyár elejére várható, amelyet
december 31- ig fel kell használni. A klubokkal szerződést kötnek majd, így
azok a támogatást számla ellenében kaphatják meg.



A Főtitkár megemlíti az Utánpótlás Edző Program támogatásának felosztását.
Ennek össze 2 millió 228568 Ft, ami fejenként 92857 Ft/ hó/fő, az edzők
részére. Az előző évben Veres András és Juhos Gergő részesült a támogatásban,
idén pedig Kókai Dávidot és Kovács Lászlót javasolja.



Csak olyan edző kaphat támogatást a programból, aki minimum négy évig aktív
edző volt már és képesítéssel rendelkezik. Ez motivációt jelenthet a hoki és
rögbi edzők számára a szakmai fejlődésre.
Javaslat:
Miklós Adrienn javasolja, hogy az Utánpótlás Edző Program keretén belül idén
Kókai Dávid és Kovács László részesüljön támogatásban.
HATÁROZAT:
3/2018 (IV. 19.) Az Elnökség az Utánpótlás Edző Program támogatásában
2018- ban Kókai Dávidot és Kovács Lászlót részesíti.
A Határozatot az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.



A Főtitkár kifejti, hogy idén 10 Euróról 22 Euróra emelkedett a CMAS licenc
ára, amibe egy biztosítási díjat is beépítettek.



Jelenleg a Szövetségnél 3600 Ft a nemzetközi verseny licenc összege, ezt
javasolja 7500 Ft-ra felemelni.
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A válogatott kerettag licenc díjának fizetése a kérdés. Jelenleg ezt a Szövetség
állja. Aki nem kerül EB- re, VB- re, attól ezt utólag visszakérik.



Zelenák József javasolja, hogy tüntessék fel ezt az összeget a költségvetésben,
mint ráfordítást.
Javaslat:
A Főtitkár javasolja, hogy a Szövetség emelje meg a licenc díjat 3500 Ft- ról
7000 Ft-ra, mivel a CMAS 10 Euróról 22 Euróra emelte a licenc díját.
HATÁROZAT:
4/2018 (IV. 19.) Az Elnökség a licenc díjat 3500 Ft- ról 7000 Ft-ra emeli.
A Határozatot az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.



Zelenák József elmondja, hogy a díjba beépített biztosítási rendszer kaotikus és
átláthatatlan és nem működőképes. Semmilyen szinten nem váltja ki a
nemzetközi búvárbiztosítást, ezért azt javasolja, ezen a biztosításon felül legyen
minden sportolónak más biztosítása is.



Miklós Tamás felveti, hogy Balázs Péterrel és Szalai Lászlóval egyeztetve a
sportbúvár versenyt szeretnék beemelni a tájolós EB programjába. Ennek keretei
szabályozásra várnak.



Balázs Péter elmondja, hogy ez lenne az első alkalom, hogy a klasszikus
búvároknak tájolós versenyt rendeznének. A szabály nem tér ki arra, hogy hány
fős lehet a verseny, csak azt limitálja, egy csapat hány főből állhat. Ez jelenleg
bővítés alatt áll. A jelentkezők létszámától függ a szükséges bírók száma is.



A tavalyi EB- n 0 jelentkező akadt. Más országok eddigi tapasztalatai szerint is
az érdeklődés mindig alacsony volt. Balázs Péter javasolja, hogy csapatonként 5
főben, maximálisan pedig 60 résztvevőben szabják meg a létszámot. Nyílt EB
keretein belül javasolja megrendezni a versenyszámot.



A CMAS felé jelezni is kellene, hogy az MBSZ ezzel foglalkozik. Ha nem lesz
érdeklődő, az is egy visszajelzés és felhasználható, mint tapasztalat a jövőt
illetően.



Nyíri Iván megjegyzi, hogy felülről nem lehet sportot generálni, a
kezdeményezésnek alulról kell jönnie. Nem javasolja, hogy ebbe az irányba
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menjen el az MBSZ, valamint, ha az eddig megrendezésre került versenyeken
sem volt érdeklődő, feleslegesnek tartja vele próbálkozni.


Balázs Péter megjegyzi, hogy a CMAS felől elvárás, sőt nyomás, hogy ezzel a
sportággal foglalkozni kell. A CMAS ígéretet tett arra, hogy promótálja majd a
versenyt Ázsiában, ahol ez a sportág amúgy is népszerű.



Az EB programja egy fél nappal nyúlik meg amiatt, plusz kiadást nem jelent, a
pálya adott, amiből a legkönnyebbet választották a versenyre.



Zelenák József azt feltételezi, hogy lesznek jelentkezők a versenyre.



Balázs Péter hozzáteszi, hogy hazai versenyen bárki indulhat, aki le van igazolva
búvár sportágban. A versenyengedély díja 2000 Ft, a nevezési díj 3000 Ft volt
tavaly az OB- n.



Zelenák József kérdezi, hogy ezért az 5000 Ft- ért mit kap a versenyző? A
Főtitkár válasza: az EB- n való részvétel lehetőségét.



Nyíri Iván figyelmezteti az Elnökséget, hogy ha megrendezésre kerül a
versenyszám és mégsem vált ki érdeklődést, az visszájára sülhet el és lejárathatja
a Szövetséget. A kérdést illető szavazáson tartózkodni fog.



Holló Győző megjegyzi, hogy az esélyt meg kell adni a versenyszámnak, a
kaput meg kell nyitni, hiszen csak így tudhatja meg a Szövetség, van- e értelme
ezzel foglalkozni a továbbiakban.



A verseny költségeit illetően Miklós Tamás elmondja, hogy 650 Euro a felnőtt
csomagár és 575 a junior. A rendelkezésre álló pénzből ki kell jönnie a verseny
megrendezésének. Optimistán áll a dologhoz, hiszen mindenki ezen dolgozik és
a programon is szűkítettek. Tavaly volt állami támogatás is, idén nincs.



Idén 6 versenynap és egy edzésnap van, a plusz edzésnap fizetőssé vált. A
transzferdíjakat is megemelték.



Nagy probléma, hogy jelenleg nincs elegendő bíró.



Zelenák József szerint tisztességes bért kell adni az embereknek és akkor lesz
elég bíró, a 6500 Ft- os díj nem elég. Balázs Péter erre reagálva elmondja, hogy
az emberek nem a pénzért jönnek Gyékényesre.



Zelenák József szerint, ha az emberek meg vannak fizetve, nem lesz gond a
pályaépítéssel és a bírók létszámával sem.



Holló Győző felajánlotta, hogy a verseny idejére biztosít kompresszort.
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A Szövetség kiküldte a bírói felhívást, amire a gyöngyösiek jeleztek vissza. A
Főtitkár elmondja, hogy jelenleg generációváltás zajlik. Akik eddig önkéntesen
bíróskodtak, már nem tudnak eljönni egy 9 napos versenyre.

Ha viszont

szakembereket hív meg a Szövetség a versenyek lebonyolításra, az nagy
költséggel fog járni.


Miklós Tamás szerint meg kell nézni, hány jelentkező van és annak
függvényében lehet tervezni a kiadási oldalt.



Balázs Péter kéri, hogy a technikai oldal vonódjon be jobban a
versenyszervezésbe.

2. Elnök úr CMAS Közgyűlésen való részvételének kérdése


Az Elnök sérelmezi, hogy miután ő bezárta az ülést és távozott, szavazás történt
az ő Közgyűlésen való részvételéről. Az Elnöknek feladata és kötelessége
bezárni az ülést.



Az Elnök feladata az is, hogy képviselje a Szövetséget a Világszövetség
Közgyűlésein. Jelen utazás költsége 1 millió Forint.



Miklós Tamás elmondja, hogy ő nem szavazott a múlt Elnökségi ülésen, mert
nem volt arról meggyőződve, hogy nem lehetett volna olcsóbb repülőjegyet
venni. Elnök úr válaszában kifejti, hogy 4- 5 hónappal utazás előtt lehet olcsóbb
jegyet is foglalni, de olyan légitársaságoknál, amellyel ő nem szeretne utazni,
mivel azok nem biztonságosak. Saját költségén már megvette a jegyet, tehát el
fog menni a CMAS Közgyűlésre. A kérdés az, az MBSZ fizeti- e az utazási
költséget, vagy annak egy részét.



Megjegyzi, hogy amennyiben az Elnökség elvi és nem anyagi megfontolásból
szavazott, akkor az ügyet a Közgyűlés elé fogja terjeszteni, mivel ez egy
nagyfokú bizalmatlanságot jelez a személye iránt.



Zelenák József véleménye az, hogy az utazás költsége igen magas, és az Elnök
jelenléte nem is indokolt, mert tudomása szerint a CMAS Főtitkárával és Elnök
Asszonyával eddig is sok kérdést tudtak telefonon tisztázni.



Hozzáfűzi, hogy Elnök úr nyolc éve nem tölt be tisztséget a CMAS- ban. A
jelenlegi CMAS vezetés ráadásul nem kedveli Elnök urat és becsületes elveit.
Az unszimpátia kölcsönös. Javaslata az, hogy az Elnök a jövő évi Közgyűlésen
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vegyen részt, idén pedig más Elnökségi tag, más fórumon tartsa a kapcsolatot a
Világszövetséggel.


Nyíri Iván mindenképpen szeretne jelen lenni a Közgyűlésen, hiszen a CMAS
részéről kritika érte az elmúlt években való távolmaradása miatt. Amennyiben az
Elnökség nemleges döntést hoz, az ügyet a Közgyűlés elé fogja vinni.



Zelenák József azt javasolja, az Elnök kiutazása helyett inkább hívják meg
Budapestre a CMAS vezetőségét.



Elnök úr szerint semmilyen döntés nem születik a CMAS Bizottságokban,
minden döntés előzetese, személyes megbeszélések alapján alakul ki.



A Minisztérium állásfoglalása az, hogy csak túrista osztályon lehet utazni. Elnök
úr saját pénzéből vásárolta meg a businnes class jegyet, egészségügyi okokra
hivatkozva.



Zelenák József megemlíti, hogy a vitatott szavazás eredménye jegyzőkönyvbe
került, amit mindenki kézhez is kapott. Nyíri Iván nem kapta meg azt a
jegyzőkönyvet.



Miklós Adrienn hozzáfűzi, hogy a jegyzőkönyvben a határozatok között nem
szerepel a kérdéses pont.



Zelenák József ismét kijelenti, hogy az Elnök nem rekeszthet be egy Elnökségi
ülést, amivel Nyíri Iván vitatkozik. Elnök úr megalázva érzi magát.
Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy az MBSZ Elnöksége CMAS Közgyűlésre való utazási
költségét a Szövetség kifizesse.
HATÁROZAT:
5/2018 (IV. 19.) Az Elnökség határozott arról, hogy a Szövetség elnökének
CMAS Közgyűlésre való utazási költségét kifizeti.
Az Elnökség a határozatot 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.



A Főtitkár kéri, hogy a jövő heti Elnökségi ülésre mind a sport, mind a technikai
oldal készítse el a beszámolóját.



Nyíri Iván bezárja az ülést és felkéri Balázs Pétert, hogy a jövő heti Elnökségi
ülést vezesse le.
10

