Az MBSZ elnökség 2019 október 15-én megtartott ülésének
hanganyag szerinti jegyzőkönyve
NYÍRI IVÁN: ……..Józsi javaslatára beszélnénk meg ezeket a témaköröket, mert egyébként is
ezekről a témákról beszéltünk volna a meghirdetett napirend 7. pontjaban. Úgyhogy, egyrészt
akkor kérdezném, hogy ki az, aki egyetért, hogy az 1.-6. pontokat fölvegyük az elnökségi ülés
napirendjére?
SZALAI LÁSZLÓ: Nem látjuk az 1.-6. pontokat. Tehát hogy………….
NYÍRI IVÁN: Tegnap? Négy nappal ezelőtt megküldte…... Akkor ismételten kérdezném. Ki
az, aki egyetért, hogy az 1.-6. napirendi pontokat fölvegyük a mai elnökségi ülés napirendjei
közé, a megtárgyaló napirendi pontok közé? Ellene? Tartózkodott? Egy tartózkodással felvettük
a napirendi pontok közé. Azt pedig, hogy az 1, 4, 5, 6-ot vendégek nélkül tárgyaljuk meg, az
ugye nem szavazás kérdése, mert személyiségi jogokat tartalmaz, személyinformációkat
tartalmaz, úgyhogy ott elbúcsúznánk a...
ZELENÁK JÓZSEF: Milyen személyiségi jogot sért ez?
NYÍRI IVÁN: Majd el fogom mondani ott, amikor odakerülünk a 7. napirendi ponthoz.
ZELENÁK JÓZSEF: De, úgy hogy tudunk róla dönteni, hogy ha nem tudjuk, hogy mi az, ami
személyiségi jogokat tartalmaz? Mert nincs benne olyan, ami személyiségi jogot sértene.
NYÍRI IVÁN: Ismétlem. Az 1, 4, 5, 6 napirendi pontok személyiségi jogokat érintenek,
személyes információkat tartalmaznak, úgyhogy ott elbúcsúzunk a vendégeinktől. Az elnökség a
vendégek nélkül is tud dönteni, és nem lesz döntés, hanem sok-sok információ lesz ezen
ügyekkel kapcsolatban.
ZELENÁK JÓZSEF: Pontosan azért vannak itt azok az emberek, akik ezeket a kérdéseket
feltették.
NYÍRI IVÁN: Jóska! Ne próbáld szétverni kérlek szépen az elnökségi ülést!
ZELENÁK JÓZSEF: Kérdeztem, Iván.
NYÍRI IVÁN: Én pedig válaszoltam, hogy az 1, 4, 5, 6 pontok személyiségi információkat
tartalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, úgyhogy ezt az elnökség fogja átbeszélni vendégek
nélkül.
ZELENÁK JÓZSEF: De erről az elnökség dönt, Iván.
SZALAI LÁSZLÓ: Elnök úr! Az a baj, hogy épp nincs az SZMSZ-ben, hogy bárkit ki lehetne
zárni bármilyen nyílt elnökségi ülésről. Nem vagyok pontosan tisztában az SZMSZ-nek az
alapszabályival. Zárt üléssé lehet nyilvánítani egy elnökségi ülést, de ezt? Ez így nem. Tehát, ez
így biztos nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. Vagy ha nem zárt üléssé nyilvánítod azt a
részét, amiben ezekben a kérdésekben dönteni kell.

ZELENÁK JÓZSEF: Ezt meg az elnökség döntheti el, hogy zárt ülés vagy sem.
NYÍRI IVÁN: Egy pillanat. Mindjárt fölolvasom.
SZALAI LÁSZLÓ: Csak hogy jogszerűen járjunk el.
NYÍRI IVÁN: Jó-Jó. Fontos. De a Józsi idézte is egyébként……
ZELENÁK JÓZSEF: Igen. Itt van a levelemben.
NYÍRI IVÁN: Akkor olvasd föl, légy szíves!
ZELENÁK JÓZSEF: Valaki elkérte tőlem, úgy látom. Úgyhogy nem tudom idézni, mert valaki
elkérte tőlem. De segít nekem valaki. Nem ez.
NYÍRI IVÁN: Mindjárt megtaláljuk.
ZELENÁK JÓZSEF: Megvan. Tehát:
„Az elnökség üléseihez az alapszabály 23. paragrafus 4. pont. Az elnökség ülései nyilvánosak,
kivéve, ha az elnökségi ülés személyes adatok vagy személyes jogok védelme, valamint
jogszabály felhatalmazó rendelkezése alapján korlátozza, vagy kizárja a nyilvánosságot. A
főtitkár bármely...”
Ez már a részvételre vonatkozik. Tehát, ennyi…..
NYÍRI IVÁN: Megismétlem. Ha az elnökségi ülés személyes adatok vagy személyiségi jogok
védelme, valamint jogszabály alapján korlátozza vagy kizárja a nyilvánosságot. Úgyhogy, erre
hivatkozva majd ugye rögzítve lesz….. Az elnökség fogja érteni, hogy miért vendégek nélkül
kívánom ezeket a pontokat megtárgyalni.
ZELENÁK JÓZSEF: Nem értek egyet ezzel.
NYÍRI IVÁN: Ez nem egyetértés kérdése.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát, ez a szabály nem zárja ki azt, hogy ezen részt vegyenek.
Nincsenek a felvetett pontokban tárgyalandó személyes...
NYÍRI IVÁN: Józsi! Úgy fogalmaz, hogy: „…kivéve….” Úgyhogy nem tudom neked........
ZELENÁK JÓZSEF: Világos, csak a fölvetett pontok nem tartalmaznak ilyet.
NYÍRI IVÁN: A felvetett pontok személyiségi információkat, személyiségi jogokkal
kapcsolatos kérdéseket vetnek föl, úgyhogy ezeket a pontokat vendégek nélkül fogjuk
megtárgyalni. Hivatkozva.......
SÁRÁDI BÉLA: Én szót szeretnék kérni.
NYÍRI IVÁN: Tessék?
SÁRÁDI BÉLA: Szót szeretnék kérni.
NYÍRI IVÁN: Egy pillanat. Itt most az elnökségi ülés folyik, és egy komoly problémával állunk
szemben. Úgyhogy nem gondolom, hogy a vendégeknek itt most...
SÁRÁDI BÉLA: Érintett vagyok, azért.

NYÍRI IVÁN: Az elnökség ülései nyilvánosak, kivéve, ha az elnökségi ülés személyes adatok
vagy személyiségi jogok védelme, valamint jogszabály felhatalmazó rendelkezés alapján
korlátozza vagy kizárja a nyilvánosságot. Mivel személyiségi, személyes adatokat és
személyiségi jogok védelmét érinti az, és akkor ismétlem, hogy hanyas pontok...
RICHTER MIKLÓS: Az 1. pont, az biztos nem az. Mert itt ugye, akik itt ülne, ez mind oktató.
Az oktatói kollégiumon csak oktatók voltak jelen. Tehát, olyanokról nem beszélhetünk, ami ott
nem hangzott el. Tehát, az 1. pont, az biztos nem eshet ez alá. Akkor most fölöslegesen jutunk el
ide. Hát, most........
NYÍRI IVÁN: Én leírtam a Józsinak. Én leírtam a Józsinak.
ZELENÁK JÓZSEF: A nyilvánosságot ki lehet zárni, de...
SÁRÁDI BÉLA: Hol van a jogász?
ZELENÁK JÓZSEF: ...résztvevőnek bárkit, még te is megteheted.
NYÍRI IVÁN: A jogász egy óra múlva jön.
RICHTER MIKLÓS: Jó, de elméletileg azért csak nem vagyunk már kívülállók. Tehát, azért itt
mindenki valamennyi helyen elnökségben elfogadott helye van. Ugye, valamilyen más
bizottságban. Tehát, azért nem Krumpli Jóska vagyunk a hegyről. Tehát, nem is értem. Tehát, az
első pont, az meg tényleg ilyen. Az oktatói kollégiumról szól. Ott milyen olyan személyes
információ van, ami személyiségi jogokra hivatkozva ki lehetne engem zárni?
NYÍRI IVÁN: Ez el lesz...
RICHTER MIKLÓS: Nem... Tehát, ne csináljunk ebből ilyet, mert ez így nem jó! Ez egy
olyan, mint az oviban, mikor ellopják valakinek a játékát. De lehet, de figyelj ide! Azért én azt
gondolom, hogy ha mi ide eljövünk, vállal... Nem. Tehát, én azt gondolom, ha ide eljövünk és
vállaljuk társadalmi pozícióval, eltöltünk azzal, két gyűlést összehívunk. Fél éve nem kapunk rá
választ, mert nincs hitelesítve a jegyzőkönyv, és ki akarnak arról zárni, hogy megtudjuk, hogy mi
ennek az oka? Én, aki megírtam ezt? Én, aki megalkottam ezt?
SZALAI LÁSZLÓ: Ezek a te személyes értékeid.
RICHTER MIKLÓS: Ez nem az én személyes értékeim, mert én ott az MBSZ hivatalos
dedikált embere vettem részt. Hát, ezek mitől személyes értékek.
HOLLÓ GYŐZŐ: Bocsánat. Hadd kérdezzek már valamit! Mi az első napirendi pont? Mert van
egy, ami... Van a hivatalos első napirendi pont.
NYÍRI IVÁN: Jussunk el addig, hogy a vendégektől elköszönünk, és akkor folytathatjátok a
vitát! De addig előre jutunk azzal, ahol a vendégek nyugodtan itt lehetnek, végig hallgathatják.
HOLLÓ GYŐZŐ: Figyelj már! Mi az első napirendi pont?
NYÍRI IVÁN: Pénzügyi beszámolók.
ZELENÁK JÓZSEF: Ez a hivatalos. Az enyémek csak kiegészítők hozzá.
HOLLÓ GYŐZŐ: Azért mondom. A pénzügyi beszámolók. És erre, hogy állunk most?
ZELENÁK JÓZSEF: Sehogy. Ezzel nincsen probléma senkinek.

BALÁZS PÉTER: A Józsi által megküldött első pontról volt szó legutóbb.
ZELENÁK JÓZSEF: Igen. Tehát, hogy értelmezhető legyen. Ugye van egy, amit először
kaptunk, és ehhez én tettem kiegészítéseket. Jól mondom, hogy ezzel senkinek nincs problémája?
Tehát, ezen végig lehet menni.
HOLLÓ GYŐZŐ: Igen. Most itt az a kérdés...
NYÍRI IVÁN: Ezt próbáltam javasolni……
ZELENÁK JÓZSEF: Menjünk végig ezen!
NYÍRI IVÁN: Jó. Pénzügyi beszámoló. Hölgyek, urak! Hadd kezdjem néhány alapvető...
SÁRÁDI BÉLA: Mi a fasznak……….?
NYÍRI IVÁN: Ez nem stílus ebben az elnökségben!
UDVARDI TIBOR: Hát, mint a szarból aranyat…. Igen……..
NYÍRI IVÁN: Bocsánat. Józsi! Milyen embereket hozol ide?
RICHTER MIKLÓS: Ne, ne, ne! Ez szerintem ne! Ne sértegessünk! Ez ne! Ez nem jól van.
Tehát, ő azért elég sokat bizonyított a búvárkodásban, elég sokat letett….. Tehát, ne minősítsünk
szerintem embereket! Teljesen jogosan van itt. Ezt szeretném kihangsúlyozni, és ha kell, akkor
bárhol kommunikálom. Teljesen jogos a felháborodása olyan vonatkozásban, és ezen lehet
kacagni. Azon is lehet kacagni, és nagy tisztelettel megkérdezem, hogy amikor mi azon
dolgozunk több hónapon keresztül, hogy összehozzuk azt, hogy rendszerben és szabályosan
működjön a technikai bizottságnak ez a része és két hónapig nem kapunk erre választ, és
dolgozunk nagyon-nagyon sokat ezért. Tehát, nagyon rossz érzés, hogy ide jövünk, és azt
mondják, hogy kisöreg, hogy húzzál el innen, ki vagy zárva arról a pontról, amit te alkottál meg,
te csináltad meg. Nem a szomszéd. Mi csináltuk meg. Ott ültünk azon az ülésen. Ezek semmi
olyan személyiségi jogok nincsenek, ami nem hangzott ott el. Nem érthető ez? Tehát, igaza van a
Bélának. A stílust valóban lehet kifogásolni. De maga az, hogy ilyen módon kizárnak valakit, ez
érthetetlen.
SÁRÁDI BÉLA: A búvárszövetség közgyűlésén fogunk találkozni. Jó szerencsét! Ennyi……..
RICHTER MIKLÓS: Közös hajóban ülünk. Közös erővel kéne előre mennünk, és akkor nem
az van, hogy egy problémát megpróbálunk oldani, hogy kizárjuk az embereket. Hát, ez nem jó
szerintem.
HOLLÓ GYŐZŐ: De én azt hittem, hogy itt egymás mellett lett elbeszélve. A pénzügyi
beszámolóról van szó az első napirendi...
BALÁZS PÉTER: A Józsi által felvetett első pont volt, ami az……..
ZELENÁK JÓZSEF: Amit te is megkaptál.
HOLLÓ GYŐZŐ: Oké. Azt megkaptam. De, most mindjárt azzal kezdjük a...
BALÁZS PÉTER: Nem.
HOLLÓ GYŐZŐ: Hát, akkor?

RICHTER MIKLÓS: Jó. Csak ha kizárnak bennünket arról a pontról, amiben mi kompetensek
vagyunk, akkor minek ülünk itt? Tehát, díszpintynek lehet idehívni bárkit. De én nem azért
jöttem el, hogy díszpintyként ücsörögjek, és akkor... Fogalmam nincs arról, hogy ti mit csináltok.
Nem is érdekel pénzügyileg, bevallom őszintén. Engem az érdekel, hogy a technikai oldalon az
oktatói vonal legyen rendben.
NYÍRI IVÁN: Mondanám, hogy jó munkát, de......
RICHTER MIKLÓS: Ma – és majd ezen lehet gondolkodni – szabályellenesen működik
gyakorlatilag a Magyar Búvár Szakszövetség. Nincsen gyakorlatilag adatvédelmi szabálya. Ez
ma már kötelező. Tehát, azért mondom, hogy most ki lehet ebből bennünket zárni, csak ebből
olyan probléma lesz hosszútávon, hogy utána aztán majd mindenki mondja azt, hogy
ellenségeskedés van. Pedig nem az van. Egyszerűen meg akarunk oldani egy problémát, amiből
ki akarnak minket zárni, és sikerült is két embert elmarni. Hogy ez most mire volt jó? Én ezt
tényleg nem értem. Tök konstruktívan állunk hozzá. Mi fölvállaljuk, ami ezzel jár feladat.
Úgyhogy tényleg nem értem. És ráadásul jogi szinten tök alaptalan. Most ebbe bele mehetünk, de
minden olyan pont, ami elhangzik személyiségre vonatkozóan, azt mindenki hallotta. Tehát nem
lehet azt mondani, hogy a jegyzőkönyvben olyan dolgok vannak, amiket az emberek nem
hallottak volna. Bocsánat. Tényleg. Én tiszteletben tartom a…
UDVARDI TIBOR: Bocsánat. Csak azért jöttem vissza, elnézést, hogy ugye volt egy 30 napos
határidő az egyik beadványomban, ami már régen letelt, úgyhogy ma este elküldöm az
Adatvédelmi Hatóságnak. Köszönöm!
RICHTER MIKLÓS: És arról nem is beszélve, hogy az ötmillió forint.
SZALAI LÁSZLÓ: Fenyegetőzés.
RICHTER MIKLÓS: De ez nem fenyegetőzés. Ne, ne, ne, ne! Nem. Mert, hogy ha megnézitek
egyébként a szabályzatot, hogy ha valaki foglalkozik ezzel, én ezzel elég sokat foglalkoztam.
Hogy ha egy szervezeten belül kell biztosítani egy szabályzatot, amin belül dolgoznak az
alszervezetek, azért a fő szervezet a hibás. És elméletileg ők, hogy ha most holnapután előhívják
e vonatkozásban, akkor simán mondhatja azt: Kérem szépen, nem az én problémám, hogy ez
nem oldódott meg. És 5 millió forint a kezdő bírság. Tehát, igen is itt olyan problémákról van
szó, ami nem személyhez kötött, hanem egyszerűen… De, hát most már ez okafogyottá vált, mert
elmentek az urak, akik egy részét alkották. Én nagyon sajnálom, tényleg.
NYÍRI IVÁN: Folytathatjuk az elnökségi ülést?
RICHTER MIKLÓS: No! Akkor nincs más hátra, én is fölállok, mert akkor ezek szerint sajnos
nem talált nyitott fülekre. Azt azért szeretném mondani, kijelenteni, és ugye, hogy ha az elnökség
itt van, hogy az oktatói kollégium jegyzőkönyve megszületett két hónapja. Az nem lett
hitelesítve. A Roith Gyuri bácsi hitelesítette. Gyakorlatilag az Ivánnak kellett volna hitelesíteni
az Iván kifogásaiért. Legalábbis hozzám ez az információ jutott el, hogy bizonyos pontokkal nem
értett egyet. Azok a pontok nem jutottak el hozzám a mai napig. Nem tudtam módosítást
eszközölni. Mindenki rajtam röhög, hogy ilyen impotens buzi vagyok. Elnézést, hogy szó szerint
idézem. Hogy egyszerűen kiállítanak macska Jancsinak, és utána dróton rángatnak. És nem
vagyok képes arra, hogy tovább lépjünk bizonyos dolgokban. Szerintem ez nem jó, és ezen lehet,
hogy érdemes lenne elgondolkodni. De, hát nyilván nekem ehhez semmi közöm nincs, legalábbis
ehhez a részéhez. További jó munkát, és köszönöm szépen!
SZALAI LÁSZLÓ: Szervusz!

MIKLÓS ADRIENN: Szia!
BÁCSI KRISZTINA: Szia!
NYÍRI IVÁN: Hölgyek-urak! Visszatérve az eredeti napirendi pontokhoz. Végig tudunk menni,
és a 7. pont alatt fogjuk az összeset megtárgyalni, ami a Dodónak a javaslatában benne van.
Pénzügyi beszámoló. Itt több dolgot szerettem volna most már nem tudom, hanyadik elnökségi
ülés óta elmondani, ami nagyon fontos.
Egy. Mi civil szervezet vagyunk, és mint civil szervezet, a saját pénzünkből, a saját
befizetéseinkből, saját költségvetésünkből dolgozunk. Ha az állam, a sport államtitkárság ne adj
isten úgy gondolja, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy támogasson minket, az abszolút
opcionális. Nem kötelező. És ezt nagyon jó, hogy ha az elnökség tagjai is nagyon jól tudják, és
nagyon fontos, hogy a sportolóink tudják. Mivel 20 évvel ezelőtt ez a szövetség olyan 30-40
milliós hiánnyal és komoly adósságokkal küzdött, akkor úgy tűnt, hogy többé-kevésbé béke van
a szövetségben. Ma, amikor az állam ebbe a szövetségbe - az eredmények miatt, a jó működés
okán beletesz évente - 50, 60, 70 millió forintot, van, amikor 90 millió forintot, akkor hirtelen
mindenki úgy gondolja, hogy ehhez joga van, ez neki jár, és követelőzőek leszünk, és nem arra
figyelünk, amire kellene, hogy mint szövetség egyre jobban működjünk, egyre precízebben,
pontosabban, és a teljesítményt javítsuk.
A mostani, valamelyik verseny jegyzőkönyvében bele is javítottam, és remélem, hogy az lett
szétosztva az elnökség tagjai között. Valamelyik versenyről történő beszámolóban van egy
megjegyzés a negatívumok között, ahol sok negatívum van a külföldi versenyről. Sok-sok
negatívum van. És az egyik negatívum, hogy nekünk kellett elmenni a bankba, és saját pénzüket
felvenni, és saját pénzünket beletenni ebbe a versenybe. Hát, persze, hogy a saját pénzeteket
teszitek bele! Ezt el kellene mondani a versenyzőknek. Ha az állam úgy látja, hogy érdemesek
vagyunk arra, hogy finanszírozzon, támogasson, mert az államnak ebből másik, politikai, egyéb
teljesítmény-haszna van, akkor ezt megteszi. De ez nem kötelező, és ez nem jár! Nagyon fontos,
hogy ezt értse mindenki az elnökségben is, és főleg a sportolók között.
Miért mondom ezt el? Ugye, ebben az elnökségben most már több, mint egy éve nem egyfelé
húznak a lovak, és így nagyon nehéz előre menni. És természetesen ez eljut a minisztériumhoz is,
amelyik évről évre komolyabb mértékben támogatja a magyar sportot, ezen belül ugye az
uszonyos és búvárúszást, és a kiegészítő egyéb sportágainkat. 3-4 hete a minisztériumban voltam
átbeszélni a következő keresztév, kereszt-félév programját és támogatását, és világosan
elmondták: „ Vagy béke van a szövetségben, vagy ugyanúgy jár a Magyar Búvár Szakszövetség,
mint a Síszövetség, hogy a belső széthúzás, belső konfliktusok, és nem szabályszerű és
alapszabályszerű működés miatt nulla támogatást kapnak.”
A Magyar Búvár Szakszövetség számára a nulla támogatás, az azt jelentené, azt jelenti, hogy az
utolsó becsukhatja az ajtót és a portán leadhatja a kulcsot. Megszűnik a munka, megszűnik annak
a hát,- most már sok-sok száz, vagy - ezer gyereknek az a sportolási lehetősége, az az edzési
lehetősége, amit ez a szövetség itt az elmúlt 15-20 évben egyre komolyabb és egyre hatékonyabb
mértékben tudott segíteni és tudott támogatni. Valamelyik elnökségi tagunk erre, amikor ez
eljutott hozzá, azt mondta, hogy hát: „… semmi gond, a főtitkárnak lesz még egy vagy két
gyönyörű gyereke, marad GYES-en, a többiek meg nyugodtan elmehetnek és kereshetnek
maguknak munkát…..” Ez nem hozzáállás! Ez kollegiálatlan, engem nagyon szíven ütött ez a
megjegyzés, mert azt mutatja, hogy igazából nem a szövetség fontos, hanem valami egészen más.

Pénzügyek, mert pénzről beszélek alapvetően. 2019-2020-ra a sportállamtitkárság jóváhagyta a
kérésünket. Újra megkapjuk a 25 millió forintos felzárkóztatási támogatást, és most nyitnék egy
zárójelet, itt, a szomszédunk, a Taekwondo Szövetség felzárkóztatásra 11 millió forintot kap,
pedig olimpiai sportág. Működési támogatásra és sportágfejlesztésre, és egyebekre összesen kap
21 millió forintot. Összesen is így kevesebbet kapnak, mint mi kapunk a felzárkóztatási
programra, mivel, hogy, ahogy kértük, egy plusz 8 millió forintot kapott a Magyar Búvár
Szakszövetség arra, hogy az irodában, - tehát a működés támogatásának kiszélesítésével munkatárs vagy munkatársak felvételével még jobban, pontosabban kiszolgáljuk a felzárkóztatási
programban megnövekedett tevékenységünket. Úgy néznek ránk, hogy mi egy hatékony, jó
szövetség vagyunk.
Kérem az elnökséget, ezt ne verjük szét egy másodperc alatt! Amit eddig láttam egy, másfél
éven keresztül, ellentétben az előző 15 évvel, az a széthúzás! Nagyon sokfelé húzunk ebben az
elnökségben. Így nem lehet dolgozni. Ezt világosan látom. És akkor visszatérve konkrétan a
pénzügyekre. A klubjaink jól vannak, klubjaink részt vettek minden nemzetközi versenyen,
itthoni versenyen, edzőtáboron. Tehát, a versenyzőink, sportolóink jobban el vannak látva ebben
a pillanatban, mint bármikor a Magyar Búvár Szakszövetség történelme folyamán. Ezek a
pénzeszközök, amelyeket felhasználtunk 2019 folyamán lehetővé tették két csodálatos családi
nap megszervezését. Közel 1000 embert mozdítottunk meg. Az Arénában 650-et és 240-250-et
Egerben. Nagyon jó hír ment ki a társadalomba, a közösségek felé, családok felé a Magyar Búvár
Szakszövetségről.
Amit a klubjaink viszont nem vettek figyelembe az elmúlt 10 hónapban, hogy ugyan igaz, hogy a
költségek, a versenyzés és az edzések jellege miatt, a költés jellege miatt minden az első félévre
esik, viszont a Magyar Búvár Szakszövetség finanszírozása a felzárkóztatási programban,amiben a legnagyobb pénzt kapjuk, és ahol nagyon sok háttérmunkával, - ezeket a pénzeket el
kell költeni, azok viszont keresztféléves finanszírozásúak. Úgyhogy, létrejött egy lyuk a
finanszírozásban, ahol az elnökön kívül, - és ezt igazából mindannyian tudhattuk meg tudtátok,
hiszen a klubokkal dolgoztok, klubokban dolgoztok, - ugye, senki nem jelentkezett. Én
megfinanszíroztam 50.000 euróval a Magyar Búvár Szakszövetség költségvetését, hogy az
államtól megkapott pénzekből aztán én visszakapom ezt a pénzt. de volt egy lyuk, azt meg kellett
finanszírozni, különben a klubokra nagy-nagy teher lett volna rátéve, és ez a teher azt jelentette
volna, hogy most a főtitkár nélkül dolgozó Magyar Búvár Szakszövetség, - aki ugyan otthonról
segíti a munkánkat, - és a minisztériumhoz eltávozott István nélkül itt az iroda összeszakadt
volna.
Ezt csak azért mondtam el, hogy tessenek érteni, hogy ebben a pillanatban még mindig nem
kaptuk meg a 2019-2020-as 25 millió+8 millió. Plusz még mit kell kapnunk? Még valamit kell
kapnunk. Illetve első félévben, jövőre első félévben a 18 vagy 19 milliós működési támogatást.
Tehát, ebben a pillanatban, - mert ugye ezt azért mondom, mert a pénzek szétosztásánál, ott lesznek megjegyzéseim, hogy milyen folyósításokkal kell terveznünk. De ebben a pillanatban a
Magyar Búvár Szakszövetség büdzséje nagyon-nagyon szoros, nagyon-nagyon be vagyunk
szorítva addig, amíg megkapjuk a felzárkóztatási pénzeket. Pár héten belül megkapjuk, és akkor
ezek a programok, amire most majd fogunk szavazni, ezek nyugodtan mehetnek előre, és
működik a támogatásoknak a klubokhoz juttatása.
Ezen összefoglaló gondolatokkal adnám át akkor Adriennek a szót, hogy mondja el, hogy ma mi
a pozíciónk. És akkor Erzsébetnek, aki új, kemény munkatársunk, és nagyon hálásak vagyunk
neki, hogy ami szemét fölhalmozódott, azt tisztítja és csinálja, és pénzügyileg próbál rendet
vágni, és a klubokat is a megfelelő irányba terelni, ő is majd pár szót fog szólni arról, hogy

jelenleg mik azok a problémák, amikkel egy pénzügyi vezetőnek meg kell küzdeni ebben a
kiváló Szövetségben. Adri!
SZALAI LÁSZLÓ: Elnök úr! Egy szóval hozzászólhatnék a beszámolóhoz?
NYÍRI IVÁN: Persze.
SZALAI LÁSZLÓ: Tehát, én tisztán értem azt, amit te mondasz arról, hogy a kluboknak, illetve
az egyesületeknek tisztában kell lenni avval, hogy kinek mennyi pénze van, illetve, hogy miből
kell gazdálkodni. De egy válogatott vezetője, vagy a versenyzők, hogy ők fizessék ezt a
kiutazást, amire te azt írtad, hogy ez nem így van, mert mért kéne nekik abból fizetniük. Odaírtad
tollal, hogy tévedés, hogy a válogatott csapatvezetőnek csak a (00:24:50) során feladat, hogy
bankszámláról (00:24:52) az utazás költségét. Ez nem egyesület, hanem a Magyar Búvár
Szakszövetség.
NYÍRI IVÁN: Válogatott.
SZALAI LÁSZLÓ: Válogatottja.
NYÍRI IVÁN: Így van.
SZALAI LÁSZLÓ: Nem ugyanarról beszélünk. Tehát, én azt kérem, hogy ha valami válogatott,
vagy valami egyesület, akkor úgy tisztázzuk ebben a rendszerben, hogy az mire kap pénzt,
mennyit kap és miért, és ezt megkapta, vagy sem.
NYÍRI IVÁN: Nem tudok vitatkozni a hozzászólással.
SZALAI LÁSZLÓ: Nem is akarok vitatkozni. Csak ez nem ugyanaz, mint amit te mondtál. Ez
egy válogatott volt, és nem hiszem azt, hogy ez tényleg elvárható, hogy a versenyző vagy a
vezető hitelezze meg ezt az összeget, amit ott rálövünk. Nem egy komoly összeg, nem erről van
szó. Itt most milliókról beszélünk. Csak az elv. Köszönöm.
NYÍRI IVÁN: Szaszó! Hogy kiegészítsem a mondandómat. Hosszú évekig ott ültem a Nemzeti,
vagy aztán a Magyar Sportszövetség elnökségében. És amikor a pénzosztások voltak, - ugye
mindig korrektül osztották a pénzeket, de hát az ember a saját szövetségének próbál többet kérni,
én azt mertem mondani, hogy ha ennyit adtok, akkor a válogatottainknak az útiköltség felét ki
kell fizetni, - soha nem mondtam rosszabb mondatot az elnökségben, - majdnem leharapták a
fejemet. Mit képzelsz? A mi válogatottjaink ugyanolyan sportolók, mint a tieitek, és az egészet
ők fizetik, mert a szövetség nem tudja fizetni. Tehát, itt arról van szó, ha ez a szövetség úgy
dolgozik, úgy működik, olyan kisugárzása van a társadalom felé, a kormányzat felé, hogy
érdemesnek tartanak minket arra, hogy egyre nagyobb pénzeszközöket folyósítanak számunkra,
akkor akár az egészet is mi finanszírozhatjuk a válogatottjainknak. De, hogy ha éppen nincs
annyi pénzünk, akkor a felét finanszírozzuk a válogatott útiköltségének. De a magyar sportban –
és ezt elmondták nekem ott az asztalnál az elnökségben – az általános, hogy mindenki a saját
útiköltségét finanszírozza, kivéve, hogy ha olyan olimpiai sportágról van szó, amelyik kiemelt
támogatást kap. Tehát, én értem, amit te mondasz, és ha van pénz, persze, hogy odaadjuk……..
SZALAI LÁSZLÓ: De Iván! Ez nem úgy működik, hogy kiküldök egy válogatottat, és ott a
felét kifizeti annak, ami rá tartozik. Hát, azt a válogatottat föl kell tenni egy zsákkal, hogy itt van
2 millió forint, mehetsz versenyezni. Nem ott várjuk el tőle, hogy kifizessen egy szállodai szobát
vagy egy étkezést. Hát, nem ugyanarról beszélünk. Itt most ez történt, ha jól emlékszem.
Magának kellett fizetnie valamit, mert nem volt pénz, amit adott volna a szövetség? Vagy hogy
volt ez pontosan?

HOLLÓ GYŐZŐ: De kiről volt szó?
NYÍRI IVÁN: Tájékozódás.
SZALAI LÁSZLÓ: Ez nem ugyanaz. Miről beszélünk?
NYÍRI IVÁN: Bocsánat. Én erről is beszélek.
SZALAI LÁSZLÓ: Oké. Én ezt értem. Ez tiszta, amit mondasz. Csak ott nem ez történt. Nem
ezt vártuk el, hogy most valaki valaminek a felét kifizesse.
NYÍRI IVÁN: Még egy zárójeles mondatot hadd mondjak! Ugye, beszéltem a csapatvezetővel,
mielőtt jó utat kívántam, mielőtt kimentek a Sterlice? Sterlicei Európa Bajnokságra. Azt mondja
nekem... Erzsébet?
BALÁZS PÉTER: Igen.
NYÍRI IVÁN: ….hogy hát nem kaptak zsebpénzt……
BALÁZS PÉTER: Nem zsebpénzt.
NYÍRI IVÁN: Szó szerint így szólt, hogy: „….... régen 50 euró zsebpénzt kaptak….” Hát,
mondom sokkal komolyabb támogatást kapnak most, mint 50 euró zsebpénz. Tehát, a
sportolóknak ezt meg kéne érteni...
BALÁZS PÉTER: Iván! Nem erről van szó. Bocsánat. Bocsánat, hogy beleszólok. Tehát, ugye
arról van szó, ha jól értem, amit a Szaszó mond, illetve amit én személyesen tapasztaltam...
SZALAI LÁSZLÓ: Hát, ez az.
BALÁZS PÉTER: ...mert az egyik felét azt én fizettem. Úgy válogatottat, mint magyar
válogatott, hogy kiküldünk, független attól, hogy utána ki, mit fizet belőle, hiszen ahogy látom,
fel van tűntetve, hogy kinek mennyit kell bele majd fizetni. Úgy elküldeni a válogatottat, hogy az
útiköltségére nincsen pénz, hanem ott állnak az emberek, és akkor én megveszem a sztráda díjat,
te fizeted a benzinköltséget, erről... Hogy utána ezt mind kiszámlázod a klubok fele, ez
természetes. Csak az, hogy úgy elküldeni egy válogatottat, hogy ott nekik az én bankszámlámról
vagy az ő bankszámlájáról kell ezt megcsinálni. Ez csak a válogatott kiküldésének az eljárása.
Nem az, hogy utána ki, mit finanszíroz belőle.
NYÍRI IVÁN: Petya! Értem. Személy szerint értem. Szerintem az egész elnökség érti. Egy
dolgot hadd jegyezzek meg, hogy a felzárkóztatási program rendszerében utófinanszírozás van
előírva. És normálisan mi előfinanszírozunk. De értem……
BALÁZS PÉTER: De egy válogatott kiküldés. Ott nincs köze a felzárkóztatási programhoz.
MIKLÓS ADRIENN: Annyi a különbség, hogy... Bocsánat. Hogy az uszonyos úszó válogatott,
amikor utaznak a kisbusszal, ő velük utólagosan szoktunk mindig elszámolni, tehát ők, ami van
benzinköltség, megtankolnak, behoznak. Ugyanúgy, ahogy ezt most az Amphora Búvárklubbal is
megtettük.
Ez nem szivatás volt! És én itt most szeretném kérni is azoknak az egyesületeknek a képviselőit,
hogy ezt továbbítsák mind az egyesület vezetői, illetve a versenyzők felé, hogy a Magyar Búvár
Szakszövetség nem a mumus, segíteni próbáltunk, viszont az a tény, tényleg nem volt a búvár
szövetségben annyi pénz, euró, hogy azt odaadtuk volna a versenyzőknek. Ezért kértük ezt az

egyesületektől, mind az Amphorától, mind pedig a Csepeltől, hogy ezt legyenek szívesen
megtenni. És a Tamás volt az, aki behozta a pénzét, és igazából euróra váltottuk, hogy oda tudjuk
adni azt a pénzt, amit utána a szállásra kellett még kifizetniük. Nem a rosszindulatot kell.......
AMBRÓZY ERZSÉBET: Bocsánat. És akkor ehhez még én is hadd tegyem hozzá, mint
pénzügyes, hogy megcsináltuk az elszámolásokat. A Gulácsi Évával többször is egyeztettünk.
Nem akarta elfogadni, hogy a hatályos pénzügyi szabályok szerint kell, például az eurós
számlákat úgy forintra átszámolni, hogy a számla napi árfolyamát kell nézni. Ő a pénzt
megkapta, a kiadási pénztár bizonylatot aláírta, viszont a kiküldetési rendelvényt a mai napig
nem volt hajlandó. Úgyhogy, ezt majd Kriszti, ezt majd szeretném jelezni, hogy legközelebb
ilyen nincs…., amúgy is ez a szabályzat!
Házi pénztárt nem viszünk ki. Pénztáros nincs itt, nem viszünk ki pénzt. És ha valaki nem írja alá
utána a kiküldetésit, akkor bocsánat, de én legközelebb nem fogok senkinek így kiadni, hogy
nincsenek a bizonylatok aláírva. A pénztárkiadásit aláírtam, tehát átvettem a pénzt. Innentől
kezdve én azt javaslom, hogy a Gulácsi Éva mielőbb legyen szíves a kiküldetési rendelvényen
pótolni az aláírásait, vagy akkor a fegyelmi bizottság elé fogom vinni az ügyet. Amphorával
kapcsolatban tudnám mondani, hogy az elnökség, hogy ha tartanánk egy 5 perc szünetet, akkor ki
tudnám fizetni a kiküldetését, vagy ha valamelyik nap be tudnál jönni, ott van a kiküldetési, van
pénz, nagyon szívesen ki tudom akkor most azt is fizetni. Tényleg nem volt akkor pénz…..
MIKLÓS ADRIENN: …nem volt pénz. Nincs pénz. Így van…….
AMBRÓZY ERZSÉBET: …és pontosan azért, mert az egyesületek nagy része, az, hogy a
felzárkóztatásit mi finanszíroztuk, mégis túllépték, és itt próbálnak zsarolási felületeket találni
most ezzel, nem azt nézik, hogy a működés így tönkre fog menni….
De, hát igen, nem az MBSZ a mumus. Azt kell megnézni, hogy az egyesületek ne önhatalmúlag
használják föl azt a lehetőséget, hogy ők kapnak pénzt, és ezzel van egy-kettő amelyik visszaél.
Hogy ha nem fog ez a rendszer működni, nem fogjuk tudni ezeket a pénzügyi szabályoknak
megfelelően elszámolni, az EMMI-vel kötött szerződések alapján elszámolni, akkor az EMMI
azt fogja mondani, hogy bocsánat. És én ezt tudom! 10 éves tapasztalatom van a sportpénzügy
terén, a Magyar Olimpiai Bizottságnál is dolgoztam. Ott is volt egy-két olyan szövetség, ahol
emiatt nem mentek az elszámolások, így az EMMI egyszerűen megvonta tőlük a pénzt. És akkor
nem lesz mivel itten...... És akkor hiába mondják, hogy az MBSZ a mumus, ha nincs pénz, nem
fogunk tudni adni semmire. Se előre, se utólag!
SZALAI LÁSZLÓ: Kérdezhetek egyet? Gulácsi Éva eurót vagy forintot írt alá az átvételi
bizonylaton?
AMBRÓZY ERZSÉBET: Forintot írt alá.
SZALAI LÁSZLÓ: Tehát, ő forintot vett át.
AMBRÓZY ERZSÉBET: Igen. Az elszámolást átküldtem neki is. Meg tudom mindenkinek
mutatni. Megbeszéltük többször is. Adriennel is, velem is egyeztetett, hogy mi az eurós
számlákat forintban tudjuk kifizetni, MNB árfolyamon tudjuk átszámolni. Ő ezt tudomásul vette.
A kiadásit aláírta, és utána én nem tudom, hogy mi történt. Ott ment a húzd meg-ereszd meg. Ez
így nem tisztességes. Úgyhogy egyeztetve volt, egyebek. Amúgy sem. Mondom. Ez amúgy sem
lehet, hogy pénztárt kiviszünk. Máskor helyszínen belül.......

NYÍRI IVÁN: Tisztelt elnökség! Ehhez még csak egy mondatot! Ugye, az elnök nem feltétlenül
örül annak, hogy a Szövetség érdekében be kell hozni 17 millió forintot! Minden más menjen
a….. Tehát, ennyi. Ennyi!
Tiszteljük a versenyzőinket, szeretjük a versenyzőinket, mindent alájuk teszünk. De, hogy ha
éppen van egy finanszírozási, hogy mondjam, szünet a szövetség életében, hát akkor valahogy
csak megoldjuk, és akkor ezért fordulhatnak ezek elő…. Adrienn! Átadom a szót.
MIKLÓS ADRIENN: Szomorúan is kezdenék itt akkor neki. Hát, előszőr is annak örülök, hogy
itt vagyok, és itt találkoztam most személyesen is veletek. Hát, én azt mondanám, hogy
számomra azért kicsit szomorú az a helyzet, ami jelen pillanatban a szövetség éltében fennáll. És
most a pénzügyi dolgokra tekintenék. Igazából a probléma talán ott kezdődött, amikor István
ugye júliusban elment a szövetségtől, és úgy hagyta itt a felzárkóztatási programot, ami ugye
mégis csak egy naprakész támogatási rendszer, amit ugye a klubokkal közösen működtetünk,
hogy igazából február 2. vagy 3. volt az utolsó számla, ami rögzítve lett. Így azért nehéz
naprakész egyenleget biztosítani, vagy bármelyik klub felé….. Ugye, többen érdeklődtek is, hogy
mivel, vagy hol állnak most. Ezért alakult ki az a helyzet, hogy körülbelül, mint ahogy most itt
látjuk is, a felzárkóztatási program keretében ugye közel 10 millió forintos kintlévőség van.
Tehát, ami a kluboknál van kint, az még korrigálandó. Ugye, az az összeg, ami mind a tájolós,
mind a vízalatti hoki és vízalatti rögbi egyesületeknél van jelen…..
BALÁZS PÉTER: Bocsánat. Csak azt, hogy az a felzárkóztatási program és a válogatottak
kiutazásának a költségeinek. Ugye, itt, amit megkaptunk elszámolást, abban felhasználtként
szerepel az összeg. Minden, amit a szövetség az adott klub nevében kifizetett.
MIKLÓS ADRIENN: Igen.
BALÁZS PÉTER: Ennek csak egy része a felzárkóztatási program.
MIKLÓS ADRIENN: Igen, igen, igen. Itt már minden benne van.
BALÁZS PÉTER: Jó. De ez egy, kvázi egy egyenleg közlés. Mindegy az, hogy az a
felzárkóztatási program volt, vagy a klub által fizetendő, vagy a klub válogatottja által fizetendő
összegről van szó.
MIKLÓS ADRIENN: Így van. Ez ugye, azért került bele a felzárkóztatási programba, mert
ugye a klubok jelentős része a nemzetközi versenyen való részvételt, azt ugye a felzárkóztatási
támogatás terhére számolják. Tehát, jelen táblázatban értelemszerűen az összes tájékozódási
búvárúszásban érintett klubot, valamint a hokisokat és a rögbiseket nem kell ténylegnek
tekinteni, mert ott ugye még van egy támogatási összeg, ami arra vár, hogy ugye elszámolásra
kerüljön az elnökség részéről. Viszont azért így is, ha megnézzük a nagyobb uszonyos úszó
kluboknál lévő keretösszeget, azért az jelentős részt tett ki a kintlévőségekből.
BALÁZS PÉTER: Bocsánat. Ugye, az uszonyos úszó klubok egy részével már megtörtént
annak az elszámolása, hogy mit kívánnak a felzárkóztatási programból kifizetni, mi az, amit
behoznak készpénzből. Nem?
MIKLÓS ADRIENN: Hát, igazából ők összerakják. Ez mondjuk soron következő beszélgetés
lesz, mint a jövő évi felzárkóztatási program. Mert például sok esetben nem is részesülnek a
felzárkóztatásból a versenyzők. Ezzel ugye most találkozott az Erzsébet is. Hanem a klub azt
kéri, a klubvezető, hogy fizesse ki a versenyző maga, és akkor...

BALÁZS PÉTER: Pont azért. Pont azt akartam felhozni erre……
MIKLÓS ADRIENN: Na, igen. Tehát, hogy nem jutnak el a felzárkóztatási pénzek magához
célzottan mondjuk a versenyzőhöz…..
BALÁZS PÉTER: Nem, elképzelhető olyan klub, ahol legalábbis ezen változtatnunk kell...
MIKLÓS ADRIENN: Mindenképp.
BALÁZS PÉTER: ...ezen a szabályrendszeren, hogy a felzárkóztatási program ne csak a
klubnak, hanem az adott eredményeket elérő, illetve a felzárkóztatást segítő szakemberekhez
célzottan eljusson. Erre akartam kilyukadni. Köszönöm.
AMBRÓZY ERZSÉBET: Igen. Ebben maximálisan egyetértünk.
MIKLÓS ADRIENN: Tehát, a történet igazából zanzásítva. Így a felzárkóztatási program,
ahogy az idei évben zajlott, és most ez vagy azért, mert nem kezelte az István megfelelően, vagy
máshol csúszott el a dolog, de teljes mértékben a nem támogatandóak közé tartozik a jövő évben,
mert így sem működtetni nem lehet, és a szövetség működését nagyban veszélyezteti.
Tehát, amikor már tényleg azt várjuk, hogy egy 20.000 forintos számla ki legyen fizetve, mert
tényleg jelen pillanatban itt tartunk, ahogy az a szövetség egyenlegéből is azért látszik. Tehát,
hogy azért ez így veszélyes. Ami ugye még kint van, vagy amit már tudunk. Szerződéskötés van
folyamatban a sportág, jövő évi sportágfejlesztési támogatással kapcsolatban. Ez ugye, az
említett 33 millió forint. Ugye, az uszonyos úszó... bocsánat, ez nem világkupa, hanem a családi
nap. Ott ugye, még a megítélt támogatásnak a felét, azt megkapja a szövetség. Tehát, igazából
most várjuk azokat a befizetéseket, ami már az Erzsébet által leegyeztetett uszonyos úszó
kintlévőségek talán az elkövetkezendő hetekben befolynak. És akkor, ugye jelezném meg, hogy
ebből a keretösszegből, ahogy most állunk, ugye közel 11-12 millió forint az, amit még a
kölcsönből vissza kell fizetnünk. És még ott van a jóváhagyandó 1,5 milliós, ugye amit az
elnökség elfogadott. Ugye, Petya? A világjátékok….
BALÁZS PÉTER: Még nem fogadta el. Még hátra van a világjátékoknak a maradéka.
MIKLÓS ADRIENN: Még hátra van. Erről is dönteni kellene majd. Ugye, most mindenképpen
szeretnénk, ha elfogadásra kerülne a tájolós, a hokis, rögbis keretnek a támogatása, mert addig
nem tudunk tovább lépni ezekkel a kintlévőségekkel. Tehát, hogy tényleg vannak olyan SOS
dolgok, amiket azt hiszem azért kellene rövidre zárni és tisztázni, hogy legalább a Szövetség
működését ne nehezítsük.
ZELENÁK JÓZSEF: Szabad kérdezni?
MIKLÓS ADRIENN: Persze. Ha tudok válaszolni.
ZELENÁK JÓZSEF: Biztos. Végig lapozva. Hogy a június 17.-i egyenleg van előttem. Jól
értem? Tehát a bankszámlán ma körülbelül 2.100.000 forint és 11.000 euró van?
MIKLÓS ADRIENN: Nem. Az október 15.-it nézd!
ZELENÁK JÓZSEF: Nekem olyanom nincs.
MIKLÓS ADRIENN: Hát, előbb raktam oda. Tessék!

ZELENÁK JÓZSEF: Köszönöm. Már kettő is van. Ez 700.000 forint és 218 euró, figyel a... Az
előző pénzügyi összesítő, ugye az utolsó, ami nálam van, a június 17.-i. Tehát, végül is erre is
válaszolhatsz, mert ez is jó. Tehát, hogy ha a június 17.-it nézzük, akkor itt a 11.000 euró és a
2.100.000 forint. Ez úgy igaz, hogy közben Iván 50.000-et, - respekt érte, - 50.000 eurót betett a
saját zsebéből…….
MIKLÓS ADRIENN: ….május 22.-én került be az 50.000 euró……..
ZELENÁK JÓZSEF: ….nem, nem, nem, csak ez a június 17.-i egyenleg, ez így igaz?
MIKLÓS ADRIENN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát, akkor gyakorlatilag ez a pénz, mint ha nem is lenne, mert ő tett be
pénzt. Jó. Ez így világos számomra. És ezek az összegek is úgy igazak, hogy benne van az
50.000 euró tartozása a szövetségnek.
MIKLÓS ADRIENN: Már 5 milliót visszafizettünk.
ZELENÁK JÓZSEF: A 16 egész akármennyiből.
MIKLÓS ADRIENN: Igen. Már csak 11.608.500 forinttal tartozunk a mai árfolyam alapján.
ZELENÁK JÓZSEF: Csak ezt én nem látom. Azért mondtam, hogy ez így igaz…..
MIKLÓS ADRIENN: …..én ezt most számoltam most ki…..
ZELENÁK JÓZSEF: …jó. Tehát, hogy még mindig egy jelentős összeggel az elnöknek
tartozik a búvárszövetség.
MIKLÓS ADRIENN: Igen, igazából mondom, őszintén, én, amit tudok, otthonról ugye, ahogy
elment az István, én nem szándékoztam azért ilyen hamar dolgozni, vagy visszaállni - már
bocsánat - ebbe a közegbe! De ugye kénytelen voltam, mert nem volt senki, aki ezeket csinálja,
és sajnos ez a júliusi időszak, ez pont a minisztériumoknál az elszámolása, ahogy ugye az
Erzsébet találkozott vele. A szerződéskötéseknek az időszaka, szakmai beszámolók benyújtása.
És ugye, ezt én csináltam az elmúlt hónapokban. Tehát, én nagyon másba nem folyok bele,
hanem a minisztériumi ügyeket intézem, illetve segítek az Erzsébetnek, amiben csak tudok.
Úgyhogy, én azt is szeretném kérni, illetve tervezem... Vagy nem tudom, hogy a Kriszta
segítségével, vagy úgy itt akár az elnökségből a Petya, vagy még valaki bevonásával. Tényleg
egy olyan nem is azt mondom, hogy önellenőrzésre gondolok, hanem akár a jövőévi
támogatásoknak a felosztását, vagy mi az, amit már csúnyán mondva, de idén elköltöttünk a
jövőévi pénzekből. Mert most, ugye be kell vallani, hogy most túlköltekezésben volt a szövetség.
Tehát, hogy olyan keretösszegek kerültek meghatározásra, aminek ugye nem volt fedezete.
Tehát, ez értelemszerűen a következő, ami most szerencsés, mert ugye 33 millióban azért van
olyan puffer, ami mondjuk tudjuk ilyen keretek között működtetni a sportágfejlesztési
programunkat, mint most van. Plusz, ugye tervezve van egy főnek a felvétele, amiről ugye az
elnökségnek majd döntenie kellene. És még mindig van az a kis összeg, amivel ugye úgy játszani
kellene, hogy ezt a mostani hiányt, ami az idei évben született, ezt rendbe kellene tenni. Ehhez
viszont tisztázni kell a teljes felzárkóztatást, le kell zárni a 2019. éves programokat, megnézni
ugye ott a jóváhagyott 6 millió forintot. Ez a 1.5 millió forint. Mert igazából most ezekkel a
pénzekkel tényleg úgy játszunk, hogy nem volt rá fedezet…..

ZELENÁK JÓZSEF: Még kettő kérdésem lenne, csak hogy világos legyen számomra. Az
EMMI sportágfejlesztési támogatás, az 2019, az a 33 millió, amit várunk?
MIKLÓS ADRIENN: 19, 20 is.
ZELENÁK JÓZSEF: 19-20.
NYÍRI IVÁN: Keresztféléves.
ZELENÁK JÓZSEF: Ez a keresztféléves. Világos.
MIKLÓS ADRIENN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: És itt szerepel a felzárkóztatási program. Gondolom, ez a kintlévőség, a
túlköltekezés. Ez 9.700.000 forint.
MIKLÓS ADRIENN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: És kaptunk egy táblázatot. Ez gondolom erről szól.
MIKLÓS ADRIENN: Ez csak... Igen. Amit mondtam. Az a 9 millió forint, ami a kluboknál
van. De, ugye értelemszerűen, mivel még van az a 6 millió forint, amit ugye fel kellene osztani,
vagy most kellene majd róla...
ZELENÁK JÓZSEF: …én egy 8 millió 511-es mínuszt látok.
MIKLÓS ADRIENN: Bocsánat. 4 millió forint. Akkor azt kellene még felosztani azok között a
klubok között. Arra elküldtük a javaslatot, úgyhogy az remélem, hogy kiküldésre került. Azt
megkapta az elnökség?
BALÁZS PÉTER: Igen. Azt megkapta.
ZELENÁK JÓZSEF: Nem erre kérdeztem, Adri. Csak, hogy itt van egy 9.700.000 forint.
MIKLÓS ADRIENN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Ez a kintlévőség. Ezen meg szerepel egy 8.5 millió.
MIKLÓS ADRIENN: Mert ezen kívül még vannak olyan tételek...
BÁCSI KRISZTINA: Igen. Ezek kívül még vannak, ami nem klubhoz vonatkozó, hanem már
személyekhez.
ZELENÁK JÓZSEF: Világos. Megértettem. Jó.
BÁCSI KRISZTINA: Tehát, az a pár százezer forint.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát, akkor ezek a számok az irányadóak.
BALÁZS PÉTER: Igen. Még annyi, hogy a szövetség a felzárkóztatási program beindulása
miatt, vagy nem... Tehát, illetve az irodának a kicsit személyi, munkaerőhiányából fakadólag,
illetve nem tisztázott felzárkóztatási program felhasználásokból fakadólag például nem számlázta
tovább azokat az uszodákat, amik minden egyes évben az eddigieken tovább számlázott, mint
például az Amphora Búvárklub fele. Ebben az évben még a szövetség által tovább számlázott
uszodát, nem kaptunk ilyen számlát. És az is itt szerepel abban az összegben, amit
felhasználtként.

AMBRÓZY ERZSÉBET: Igen, mert én azt a... Akkor a Domokos Istvánt egy hétvégére
sikerült behívnom, hogy akkor valami átadás, átvétel történjen a munkakörben.
BALÁZS PÉTER: Nem hibaként, csak magyarázatként.
AMBRÓZY ERZSÉBET: Ő azt mondta, hogy ezek oda voltak beállítva. Egyébként én is
rákérdeztem, hogy miért. Mert valakinek tovább számlázom, valakinek nem. De azért kéne
egyeztetni, hogy ha ti úgy gondoljátok, hogy ezt nektek tovább számlázzuk, akkor nagyon
szívesen kivesszük innen, és akkor mehet.
BALÁZS PÉTER: Tehát, természetesen úgy, ahogy a többiekkel leültetek, most még
megszületnek a határozatok, hogy akkor tulajdonképpen mennyi is az az annyi, akkor talán
mindenképpen. Ugye, minden klubnak le kell ülni és végig kell ezt beszélni. Azért valakivel már
sikerült, valakivel még hátra van. Még nem látunk tiszta képet. De nekünk biztos, hogy van 5600.000 forint olyan nem tovább számlázott tételünk uszodaként, ami itt benne van. Amit, ha
tovább számláznánk, akkor fizetnének.
NYÍRI IVÁN: Két rövid megjegyzés meg kiegészítés. Ugye, Adrienn mondta, hogy
túlköltöttünk. Nehogy véletlenül az utókor, vagy az olvasók úgy gondolják, hogy a Magyar
Búvár Szakszövetség túköltötte a pénzét. Nem! Ugye, a költési igény a klubok részéről nem
egyenlően jelentkezik minden hónapban, hanem az első félévben. Mondjuk augusztusig kell
szinte az egész évi pénzt odaadni a kluboknak. Mi a második félévi finanszírozást még nem
kaptuk meg, ami itt második félév, következő évben első félév. Tehát, ez a keresztféléves
finanszírozás. De a túlköltés, az mind a stratégiai céljainknak megfelelő, és a programunknak
megfelelő költés volt, amit a klubok itt a túlköltés miatt részbeni visszafizetéséből, részben pedig
a következő év felzárkóztatási pénzéből fedezzük.
A másik dolog. Amit itt szeretnék szavazásra föltenni. Ugye, az Adrienn gyakorlatilag ez egész
pénzügyi rendszerünk lelke, költésünk és működésünk az Adrienn fejében áll össze úgy, hogy mi
mibe kerül, mire hogyan kell költeni, milyen bevételeink lesznek. Tehát, az ő feje nagyon fontos
számunkra. És az Adrienn dolgozik. Otthon is dolgozik, meg hát mostanában, most már hetente
egyszer vagy kétszer találkozunk, bejön az Erzsébethez.
Azt szeretném javasolni, hogy az Adrienn ezt a munkát ne ingyen végezze. Egy szerény
összeggel, óradíjjal próbáljuk neki honorálni, beszámláz a szövetségnek, és akkor nem ingyen
dolgozik a szövetségnek. Egy 8.000 forintos óradíjat javasolnék. Van-e hozzászólás? Tudunk-e
ebben dönteni? Mi a véleményetek róla?
BALÁZS PÉTER: Van rá keretünk?
SZALAI LÁSZLÓ: Hát, én azt gondolom, hogy eddig is állít ki számlát az Adrienn a
tevékenységre, amit végez.
MIKLÓS ADRIENN: Még nem számláztam.
SZALAI LÁSZLÓ: Akkor még nem. Annak azt gondolom, hogy ez van. Ez nem plusz.
NYÍRI IVÁN: Nem értettem, Dodó. Mondjad!
ZELENÁK JÓZSEF: Az én vagyok.
MIKLÓS ADRIENN: Szaszó.

NYÍRI IVÁN: Szaszó. Bocsánat.
SZALAI LÁSZLÓ: Tehát, most lehet nem tudom pontosan visszaadni, de most mi a helyzet?
Most otthon van Adrienn.
NYÍRI IVÁN: És dolgozik.
SZALAI LÁSZLÓ: A GYES-en ugye?
MIKLÓS ADRIENN: Igen.
SZALAI LÁSZLÓ: És mellette dolgozik a Búvár Szövetség főtitkárként, amiért..........
MIKLÓS ADRIENN: ….nem kapok…..
NYÍRI IVÁN: Nem kap semmit.
MIKLÓS ADRIENN: Semmit nem kapok.
NYÍRI IVÁN: Semmit. És ez komoly munka…..
SZALAI LÁSZLÓ: Nem úgy döntöttünk, hogy megkapja?
NYÍRI IVÁN: Döntöttünk annak idején, hogy majd, hogy ha abban leszünk, hogy már
részidőben tud dolgozni, akkor meglátjuk, hogy hogyan fogjuk honorálni a részidejét. De ennyi.
Tehát, nem döntöttünk, hogy mennyi, meg mit csinál, hogy csinálja. Tehát, ez az első ilyen……
SZALAI LÁSZLÓ: ….én nem így emlékszem. Tehát, volt egy elnökségi határozat, amiben az
állt, hogy ő kompenzációként... Hogy fogalmaztál pontosan? Gazdaságos foglalkoztatása miatt
kieső díjat megkapja a GYED-et és a tényleges bér közötti összeget…..
NYÍRI IVÁN: Az az elmúlt időszakra szólt, - abban persze, hogy döntöttünk, - de az nem a
mostani időszakról szólt…..
SZALAI LÁSZLÓ: Milyen elmúlt időszak? Most van GYED-en.
MIKLÓS ADRIENN: De azt a féléves CSE időszak. A féléves CSE időszakban…..
SZALAI LÁSZLÓ: Most akkor ezt rajtam kívül érti valaki?
ZELENÁK JÓZSEF: ….csecsemő ellátási mit tudom én micsoda…..
MIKLÓS ADRIENN: Igen. A CSE időszakában.
NYÍRI IVÁN: A helyzet az, hogy megismételjem. Adrienn dolgozik keményen, tehát érezzük az
irodában is, Erzsébet is. Tehát, mindannyian érezzük, hogy dolgozik, szükség van rá, és nem kap
érte semmit. És nem is kapott érte semmit!
ZELENÁK JÓZSEF: Bocsánat, Iván. Ez a hármas pont, akkor egyúttal meg is tárgyaljuk.
Nem?
NYÍRI IVÁN: Igen, igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Ennyi.
NYÍRI IVÁN: Mármint a te hármas pontodat.
ZELENÁK JÓZSEF: Igen, igen.

NYÍRI IVÁN: Igen. És működik. Tehát, ugye szegény ember vízzel főz. Ne akarjuk elengedni
Adriennt! Szükségünk van rá. És ő annyi időt fordít a Magyar Búvár Szakszövetségre, amennyit
igénylünk. Tehát, hogy menjen a verkli. Az Erzsébet naponta konzultál vele. Én, ha elérem és
visszahív...
MIKLÓS ADRIENN: …de nem kényszer. Tehát, én nagyon jól elvagyok otthon. Engem
megkértek, mert, hogy az István nincsen. Hát nem biztos, hogy szegény Erzsébet tud haladni,
hogy ha nem tud kihez fordulni……
NYÍRI IVÁN: ….de ezt helyesen mondja, Adrienn nélkül nem működik a szövetség!
MIKLÓS ADRIENN: ….olyan faramuci helyzet! Ezt nem szép ám így csinálni……
NYÍRI IVÁN: Ennyi. Ezt lehet szépíteni, lehet így mondani, úgy mondani, de nélküle nem
működik…..
BALÁZS PÉTER: Ingyen ne dolgozzon senki!
MIKLÓS ADRIENN: ….elmúlt! Három hónapot dolgoztam, leszámoltam és agyő. Akkor
oldjátok meg ezt a dolgot! Tehát, én nem... Elhiheted, hogy amikor otthon vagyok a 6 hónapos
tünemény gyerekemmel, akkor én nem a Búvár Szövetség dolgaival akarok foglalkozni!
NYÍRI IVÁN: És naponta egyre.......
SZALAI LÁSZLÓ: Elég kevés ül az asztalnál, aki ezt jobban megérti….
ZELENÁK JÓZSEF: Mit mond?
MIKLÓS ADRIENN: Ugye? Tehát, azért mondom. Az István elment. Annak is megvan az oka,
hogy miért ment el az István!
De itt van az Erzsébet, aki szerintem, hogy ha én fölállok és kimegyek az ajtón úgy, ahogy
kimentek a Tibiék, akkor ő se marad 22.-nél tovább. De szerintem van még egy ember ilyen az
asztalnál, és akkor az elnökség is fölállhat. Majd nem hiszem, hogy működni tud a Magyar Búvár
Szakszövetség!
SZALAI LÁSZLÓ: Ez egy kicsit olyan fenyegetően hangzott!
MIKLÓS ADRIENN: Szaszó! Nem fenyegető. Csak tudod, amikor valaki értetek dolgozik,
értetek dolgozik a fél éves gyereke mellett, akkor szégyenteljes ez, a munkámhoz ez a
hozzáállás. Köszönöm szépen, elnök úr! És az elmúlt 10 évet is, hogy letettem valamit az asztalra
és így háláljátok meg. Mert hálátlanok vagytok, mind, mindenki!
SZALAI LÁSZLÓ: De Adrienn! Nem erről van szó!
MIKLÓS ADRIENN: De erről van szó! Úgyhogy szégyelljétek magatokat!
SZALAI LÁSZLÓ: Az előző jegyzőkönyvből nem ez derült ki, amit átolvastam, hogy kinek mi
jár, meg mit számol......
MIKLÓS ADRIENN: Mi jár? Az, hogy nem voltam bejelentve 10 éven keresztül rendesen?
Hogy kapjak majd rendes fizetést, amikor a gyerekemmel otthon vagyok a GYED-en…….
AMBRÓZY ERZSÉBET: Igen. Nem valószínű, hogy én is egy ilyen egyesületnél, szövetségnél
szeretnék dolgozni.

Szégyelljék magukat! 10 évet lehúztam a MOB-nál és a Magyar Edzők Társaságánál. (00:53:09)
sehol nem így állt hozzá az elnökség. Sehol! És főleg örülök, hogy pont egy olyan egyesületnek
a képviselője mondja ezt, akik a múltkor elég szépen betettek engem itt a pénzügyi ratzingerbe,
mint a Gulácsi Éva.
SZALAI LÁSZLÓ: Semmi közünk hozzá.
AMBRÓZY ERZSÉBET: De van hozzá köze. Majd Balázs Péter... Nem tudom. Be tudsz jönni
valamelyik nap? Jó. Akkor majd elszámolunk azzal.
BALÁZS PÉTER: Persze. Természetesen.
AMBRÓZY ERZSÉBET: Jó. Viszlát!
BALÁZS PÉTER: Szia!
Miklós Adrienn, Ambrózy Erzsébet, Miklós tamás távoznak. az elnökségi ülésről
………………………………………………………………………………………………………
Hosszú, percekig tartó néma csend
………………………………………………………………………………………………………
.

SZALAI LÁSZLÓ: Elnök úr! Az a baj, hogy az előző jegyzőkönyvekből, amiben elhangzott,
hogy Adriennek mit... Tehát, hogy ez a, nem tudom, hogy hogy volt fogalmazva ez a dolog.
Abból nem ez jön ki a tagszervezeteknek. Nem volt tisztázva ez az egész. Nagyon sajnálom ezt a
dolgot most itt. Ez abszolút nem Adrienn ellen irányult. Csak hogy tisztázzuk, hogy most mi a
helyzet.
HOLLÓ GYŐZŐ: Kezdjük el tisztázni a dolgokat, mert így sosem haladunk előre! Adrienn
meddig kapott pénzt?
NYÍRI IVÁN: Olvassátok el a jegyzőkönyvet. Adrienn azt a pénzt kapta meg, amit nem kapott
meg korábban. Kompenzáltuk az addigi munkáját. Nincs nélküle szövetség.
HOLLÓ GYŐZŐ: Ezzel tisztában vagyunk, és ő is tisztában van ezzel. Most jelen pillanatban
akkor az van, hogy óradíjat állapítunk meg neki.
NYÍRI IVÁN: Egy személyi óradíjat. Az ügyvédek elkérnek 50-60-70.000 forintot óránként. Az
én javaslatom 8.000 forint volt. Csodálkoznék, ha elfogadná. Jó. Hölgyek, urak! Menjünk végig a
napirendi pontokon gyorsan, és aztán a gennyes ügyhöz térjünk vissza, aztán próbáljuk valahogy
megoldani! Mert ez nem visz előre, senkinek nem jó. Nem jó!
BALÁZS PÉTER: Elnök úr! Most Adrienn tekintetében most döntöttünk? Szavazzunk? Ne
szavazunk?
NYÍRI IVÁN: Ne alázzuk meg, hogy szavazunk! Ne szavazzunk! Napoljuk el!
BALÁZS PÉTER: Csak hogy... Mert hát tény, hogy ugye az István, illetve az Adrienn GYES-re
vonulásával a szövetségnek a munkája, az irodának az irányítása összeomlott. Ez tény. És hogy
ha az Adriennt nem tudjuk munkára bírni, akkor ezt nem... Tehát, hogy nem tér vissza közénk

idő előtt vagy egyáltalán, akkor a szövetség irodáját, és így a szövetség működése veszélybe
kerül.
NAGY NORBERT: Ez így van. És igazából senki nem dolgozik ingyen itt, aki itt ül. Az se.
Teljesen mindegy.
BALÁZS PÉTER: És hogy ha ez veszélybe kerül, akkor itt sokkal súlyosabb dolgokról
beszélgetünk. Mert így a működésünk kerül veszélybe úgy, mint Magyar Búvár Szakszövetség.
Én azért gondolom, hogy ha most nem is szavazunk erről, mert ne alázzuk meg Adriennt ezzel,
illetve elég feldúlt állapotban távozott, attól függetlenül ezzel foglalkozni kell.
NYÍRI IVÁN: Nem. Figyelj!
ZELENÁK JÓZSEF: Bocsánat, Iván!
NYÍRI IVÁN: Mondjad!
ZELENÁK JÓZSEF: Nem akarlak megszakítani. Szavazzunk arról összeg nélkül, hogy a
főtitkár a gyermekgondozás mellett, amennyiben aktív munkát végez, akkor erre fizetést kapjon.
Erről dönthetünk. Nem?
NYÍRI IVÁN: Persze! És már nem „amennyiben”, hiszen aktív munkát végez 4 vagy 5
hónapja…..
ZELENÁK JÓZSEF: Ezt én tudom. Csak a határozati javaslat volt ez, hogy amikor aktív
munkát végez, akkor arra óradíjat számlázhasson, amely óradíj később kerül megállapításra. Ez
így elfogadható?
NYÍRI IVÁN: Igen. Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Viszont akkor, hogy ha tisztelettel, szerintem is a Péter felvetéséhez
kapcsolódik itt az általam fölvetett hármas pont, mindenféle provokáció nélkül. Ha megnézed, a
főtitkár státusza, a munkáltató meghatározása, státuszának munkáltatói meghatározása,
helyettesítésének módja, hiszen ez a Péter által elmondottak alapján, meg az általad elmondottak
alapján igen is komolyan el kell gondolkodni. Rosszul mondom? Te mondtad az előbb és a
Petya, hogy nem működik a szövetség nélküle. Tehát, akkor a helyettesítéséről, státuszáról
valamilyen módon döntenünk kell. Nem?
NYÍRI IVÁN: A gondolat logikus, érthető, világos. Ezért próbáltam ezt a javaslatot megtenni….
ZELENÁK JÓZSEF: Világos.
NYÍRI IVÁN: Ahogy idősödik a pici, és már egyszer majd bölcsődébe is fogják vinni, egyre
többet tud dolgozni. És amit mi beszéltünk Adriennel, év végén, jövőév elején, valamikor
májusban vagy mit tudom én, visszajönne….
ZELENÁK JÓZSEF: Hát, most majd meglátjuk....
NYÍRI IVÁN: …..megcsókolom mind a két kezét, megölelgetem, és utána...
ZELENÁK JÓZSEF: ……jó, de amit mondasz, az is 2.5 év, Iván.
NYÍRI IVÁN: Tessék?

ZELENÁK JÓZSEF: Tehát, amit te mondasz, a bölcsőde, az is akkor olyan nem tudom, 1 év
körülbelül.
NYÍRI IVÁN: Nem tudom.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát, hogy ez a pont azért került ide, mindenféle rosszindulat nélkül,
hogy arról kéne az elnökségnek akkor legalább valamilyen tájékoztatást adnia egymásnak meg a
tagszervezeteknek, mert a kérdés tagszervezettől került hozzám, azért vetettem föl. Hogy ki most
a... A Szaszó már többször megkérdezte. Ki a Magyar Búvár Szakszövetség főtitkára? Így
történt?
SZALAI LÁSZLÓ: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Na! Hogy látja el a státuszát? És az, amit te mondasz, meg én meg azt
gondolom, amit a Robi... Vagy Norbi mondott. Elnézést. Az pedig igen. Hát, aki munkát végez
az irodában, annak fizetést kell adnia. Most ő GYED-en van, és utána amellett szakít erre időt,
akkor igen is azt ki kell fizetni. Ez egyértelmű. Tehát, ez nem kérdés. Azért mondom, hogy
hozzunk összeg nélküli határozatot, hiszen ez egyértelmű. Azt hiszem, ezzel mindenki egyetért.
Győző?
HOLLÓ GYŐZŐ: Igen. Egyetértek. Csak itt az összeg nélküli határozatot tartom labilisnak,
mert utána meg ha azt mondja, hogy 10.000 forint és nem határoztuk meg az összeget, akkor.......
ZELENÁK JÓZSEF: De ezt az Iván ki tudja küldeni levélben nekünk, és ha elfogadjuk, akkor
el van fogadva.
NYÍRI IVÁN: De minek? Nekem volt egy határozati javaslatom………….
ZELENÁK JÓZSEF: …csak te mondtad, hogy ne alázzuk meg vele.
NYÍRI IVÁN: Szerintem nem. De, ha már beszéltünk, és ugye benne lesz a jegyzőkönyvben.
Hát, akkor, ha úgy érzi az elnökség, akkor döntsünk a határozati javaslatomról…
ZELENÁK JÓZSEF: …én még egyszer mondom. Részemről rendben...
NYÍRI IVÁN: …akkor 8.000 forint + áfás órabérrel beszámlázza azt a munkát, amit végez.
Nagyon fontos számunkra. Ne csak azért, hogy amit ő tud, az megjelenjen az Erzsébet
munkájában, hanem hogy folyamatosan tájékozódjon arról is, hogy mi történik, hogy amikor
visszajön, akkor ő pontosan tudja, hogy mi van…..
ZELENÁK JÓZSEF: …részemről rendben. Én támogatom. Csak te mondtad, hogy ne alázzuk
meg. Akkor legyen összeg nélküli döntés. Csak még egyszer mondom, ezt a főtitkári státuszt, és
a helyettesítésének módját, ezt valamilyen módon tisztáznunk kell, én azt gondolom. Mármint az
előző felvetésekből nekem ez jön le.
NYÍRI IVÁN: Egy pillanat. Ne keverjük össze a kettőt!
ZELENÁK JÓZSEF: Nem.
NYÍRI IVÁN: Volt egy határozati javaslatom. Adrienn nagyon sokat foglalkozik velünk.
Nagyon sokat. Úgy képzeljétek el, hogy ő utal. Tehát a Magyar Búvár Szakszövetség pénzéhez
senki nem nyúlhat hozzá, mert senki nem ismeri annyira a pénzügyeinket, mint ő. Senki nem

tudja annyira követni az egyes kluboknak a költségvetését, egyebeket. Az Istvánnal, az Istvánt
szegényt megvezették a klubok egy kicsit. Azért vagyunk most ebben a helyzetben.
BALÁZS PÉTER: Bocsánat.
NYÍRI IVÁN: Igen?
BALÁZS PÉTER: Ehhez, hogy az Istvánt megvezették-e a klubok, azt nem tudom. Ugye, nem
vagyok itt minden nap. De egy tény. Az, hogy az Istvánék által prezentált felzárkóztatási
program közül negyed évente egyenleg közlést kellett volna küldeni a kluboknak, és ez nem
történt meg, ezért történhetett az meg, hogy elment a pénz.
NYÍRI IVÁN: Hogy túlköltöttek. Igen. Igen.
HOLLÓ GYŐZŐ: A határozati javaslathoz szeretném. Tehát én konkrét dolgokról szeretnék
beszélni. Mert utána, hogy ha csak azt mondjuk, hogy fizessük meg, akkor utána, hogy
mennyiért, az megint vitára ad okot. Én arra gondolok, hogy a 8000 + áfát, aki akarja, szavazza
meg, vagy más konkrét összeget valaki tegyen.
NYÍRI IVÁN: Jó. Akkor itt van egy határozati javaslat, ami úgy szól, hogy az Adrienn otthonról
is dolgozik számunkra, be is jön hetente egyszer, vagy kétszer. Óradíjat megszavazunk neki, és
beszámláz annyit amennyit. Tehát az Adriennél nem kétséges, hogy azt fogja számlázni, ami
óradíj órát dolgozott. Ki az, aki egyetért ezzel a határozati javaslattal? Egy, kettő, igen.
Egyhangúan. Köszönöm szépen. És az Adrienntől pedig mindannyiunk nevében én elnézést
fogok kérni. És...
BALÁZS PÉTER: Mekkora az óradíj?
SZALAI LÁSZLÓ: De legfőképpen én.
BALÁZS PÉTER: 8000?
HOLLÓ GYŐZŐ: Igen.
NYÍRI IVÁN: 8000 forint+áfa. Jó. Van egy másik ezzel kapcsolatos javaslat. A Dodónak a...
Négyes pont? Hármas pont?
ZELENÁK JÓZSEF: Hármas.
NYÍRI IVÁN: Hármas pontja. Mondd konkrétan, hogy mire gondolsz, hogy tudjunk róla
dönteni!
ZELENÁK JÓZSEF: Még egyszer, a tagszervezetek jött a megkeresés, hogy ki most a Magyar
Búvár Szakszövetség főtitkára. Erre ez a megfogalmazás jött el hozzám, hogy határozzuk meg a
főtitkári státuszt most., hogy ki az, ki a Magyar Búvár Szakszövetség főtitkára, és hogy milyen
módon történik akadályoztatása esetén az ő helyettesítése. Tehát ki helyettesíti a főtitkárt, ha ő
akár milyen okból... most van konkrétan ugye a gyerek. Ki látja el a főtitkári feladatokat?
NYÍRI IVÁN: Jó.
ZELENÁK JÓZSEF: Erről dönthet az elnökség. Nem?
NYÍRI IVÁN: De mi a javaslat?
ZELENÁK JÓZSEF: Ez egy kérdés.

NYÍRI IVÁN: De mi a javaslat?
ZELENÁK JÓZSEF: Ez egy kérdés. Azért tettem fel.
NYÍRI IVÁN: De azt mondod, hogy dönthet róla az elnökség. Hát javaslatot tegyél!
ZELENÁK JÓZSEF: Hogy ki legyen akkor a helyettese? Mert ugye az alapszabály szerint a
főtitkár, mint választott...
BALÁZS PÉTER: Nem választott.
ZELENÁK JÓZSEF: Bocsánat, kijelölt. Nem tudom, hogy mondják. Munkavállaló. Tehát, az
gyakorlatilag ugye az elnökség jelölhet.
SZALAI LÁSZLÓ: Nem. Az elnök választhat.
ZELENÁK JÓZSEF: Tessék?
NYÍRI IVÁN: Az elnök.
BALÁZS PÉTER: Az alapszabály szerint az elnök a munkáltató.
ZELENÁK JÓZSEF: Az elnök úr mondja meg.
HOLLÓ GYŐZŐ: Nekem lenne egy hozzászólásom.
BALÁZS PÉTER: Hogy munkavállalója- a szövetségnek.
NYÍRI IVÁN: …mondd még egyszer!
BALÁZS PÉTER: ….még ezt bonyolítva, hogy munkavállalója a szövetségnek a főtitkár.
ZELENÁK JÓZSEF: Mit mondtál?
NAGY NORBERT: Hogy bonyolítja a helyzetet.
BALÁZS PÉTER: Nem bonyolítja, hanem egyszerűsíti. Csak munkavállaló lehet a főtitkár.
ZELENÁK JÓZSEF: Igen. Na jó, de ha van más munkavállalónk, akkor valakit ki kell jelölni
helyettesnek.
SZALAI LÁSZLÓ: Ez azt jelenti, hogy nem lehet vállalkozó.
NYÍRI IVÁN: Igen, de senki nem akar. A jelenlévők között senki nem akarja benyelni a
főtitkári feladatok ellátását.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát nem lehet vállalkozó?
BALÁZS PÉTER: Pillanat. Mindjárt megkeresem. Addig beszélgessetek tovább!
HOLLÓ GYŐZŐ: Mondanám tovább. Tehát, itt az elnök a munkáltatója a főtitkárnak. Tehát ő
határozza meg, hogy ki a főtitkár, kit vesz föl.
ZELENÁK JÓZSEF: Ezt az elnökség dönti el szerintem, de mindegy. Ennek nincs jelentősége.
HOLLÓ GYŐZŐ: Nem? Ugye, hogy nem? Az elnök a munkáltató a főtitkárral kapcsolatban.
BALÁZS PÉTER: Én is így tudom.

NYÍRI IVÁN: De, hát eddig is mindent meg tudtunk beszélni. Ezután is meg tudjuk beszélni.
HOLLÓ GYŐZŐ: Most hadd mondjam végig! Tehát, ebből következően, hogy ha a főtitkári
feladatokat valaki nem tudja ellátni, akkor az elnöknek kell kijelölni azt, aki a főtitkári feladatot
fogja ellátni.
ZELENÁK JÓZSEF: Csak ezt a sok szervezet szeretné tudni, hogy ki látja el a főtitkári
feladatokat.
HOLLÓ GYŐZŐ: De ez még mindig alkalomszerű. Tehát az van, hogy ha nem jelentkezik
Adrienn, akkor valaki mást bíz meg. Most jelen pillanatban Adrienn látja el...
ZELENÁK JÓZSEF: Ez nem így van. Bocsáss meg! A főtitkárnak időnként alá kell írnia a
dolgokat.
HOLLÓ GYŐZŐ: Adrienn aláírja, nem?
ZELENÁK JÓZSEF: Világos. És mit csinál akadályoztatása esetén? Ha nem tud aláírni.
HOLLÓ GYŐZŐ: Akkor az elnök ír alá.
ZELENÁK JÓZSEF: Ilyen nincs.
NAGY NORBERT: Nem. A főtitkárnak lenni kell helyettesének.
ZELENÁK JÓZSEF: Ilyen nincs.
HOLLÓ GYŐZŐ: De akkor az elnök kijelölheti, hogy ki írja alá helyette.
ZELENÁK JÓZSEF: Erre kell valami.
NYÍRI IVÁN: Tisztelettel. Tisztelt elnökség! Ha ez eddig nem jelentkezett problémaként, hogy
ki mit ír alá, - és az Adrienn nincs itt, most már 9 hónapja, - ez ezután sem fog jelentkezni, mert
megoldjuk az irodában…..
ZELENÁK JÓZSEF: …jó. Iván! Hát persze. Most nem jelentkezett. Csak mi van akkor, ha
ténylegesen nem tudja ellátni a feladatát bármilyen okból?
NYÍRI IVÁN: Dodó! Ez elvi kérdés. Tegyél konkrét javaslatot!
ZELENÁK JÓZSEF: Hát, az előbb most mondt... Épp mondták a kollégák, hogy neked kell
javaslatot tenni.
NYÍRI IVÁN: De én látom, hogy a szövetség ugyan nehezen, csikorogva, de működik. És azt is
látom, hogy ez a szövetség csikorogva is, jobban működik, mint sok más szövetség.
HOLLÓ GYŐZŐ: Az a kérdésem, hogy lehet-e helyette Tamás?
NYÍRI IVÁN: Nem vállalja el. Eszében sincs elvállalni. Hát mi már próbálkoztunk az Istvánnal
is. Nem vállalják el.
HOLLÓ GYŐZŐ: Itt most csak alkalmi főtitkári pozícióról van szó, tehát amikor valami van.
Mondjad!
BALÁZS PÉTER: Bocsánat, csak annyit, hogy itt mind az SZMSZ-ben, mind pedig az
alapszabályzatban van a főtitkár személyének dedikálva egy csomó olyan feladat, amit valakinek

el kell látnia. Biztos, hogy a munkáltatónak, illetve magának a szervezetnek kell dedikálni
embereket, hogy mint például gondoskodik arról, hogy az összes... Tehát, a szövetség...
Gondoskodik az MBSZ nyilvántartásának a vezetéséről. Most jelen pillanatban ugye nincs egy
dedikált személyünk, akitől számon lehet kérni. És ez valamilyen módon...
ZELENÁK JÓZSEF: Várjál! Itt az előbb mondtuk, hogy az Adrienn a főtitkár. Tehát ezt tudom
válaszolni a tagszervezetnek.
BALÁZS PÉTER: Így igaz.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát a főtitkári státusz meghatározása Miklós Adrienn a főtitkárasszony.
Pont.
NYÍRI IVÁN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Az első felére kaptam választ, köszönöm.
NYÍRI IVÁN: Igen. A második felére pedig. A munkáját szétosztottuk. Van egy elnökségi
határozatunk tavaly, talán novemberről. Hogy amikor majd Adrienn elmegy GYES-re, hogy
fogjuk a munkát végezni. És akkor talán az István már itt volt.
BALÁZS PÉTER: Hát egyszer az Istvánt neveztük meg, hogy ő látja el a feladatait.
NYÍRI IVÁN: Igen. Csak aztán ő sem akarta bevállalni, hogy ő az ügyvezető főtitkár.
BALÁZS PÉTER: De most már okafogyottá vált a kérdés, mert már István sincsen.
NYÍRI IVÁN: Igen.
BALÁZS PÉTER: Tehát, hogy így...
NYÍRI IVÁN: Jó. Az biztos, hogy az Erzsébet a pénzügyeket nagyon jól viszi. Nagyon szigorú,
nagyon kemény. Ilyen szempontból rendben van. De kell még valaki, akit most a plusz 8 millió
forintból lehet, és kell is finanszíroznunk. Tehát fel tudunk venni plusz embert. Az Adrienn
beszélget is emberekkel, tehát van két vagy három jelölt, akik majd még többet el tudnak végezni
abból a munkából, ami most, hát most csak részben van elvégezve, mert a főtitkár nincs jelen,
mert GYES-en van.
HOLLÓ GYŐZŐ: Akkor jelen pillanatban úgy áll a dolog, hogy főtitkár helyettesítő
személyekkel már van tárgyalása, felvételre.
NYÍRI IVÁN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Jó. Tehát akkor ezt mondhatom?
NYÍRI IVÁN: Igen. Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Hogy a szövetség elnöksége gondoskodni fog a főtitkár helyettesítéséről
abban az időszakban, amikor a főtitkár akadályoztatva van.
HOLLÓ GYŐZŐ: Folyamatban van.
ZELENÁK JÓZSEF: Ez, így ez a válasz helytálló.?

NYÍRI IVÁN: Meg is oldjuk. Két személlyel már beszélünk. És a minisztérium válaszolt is a
kérésünkre, hogy plusz embert akarunk felvenni. Aki, amikor az Adrienn visszajön, és már ismét
aktív főtitkár lesz, ő itt marad. Mert plusz személyt fölvehetünk, mert van rá keret.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát akkor a választ, ez, amit az előbb elmondtam. Ez így helytálló,
Iván?
NYÍRI IVÁN: Igen. Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Köszönöm. Akkor a hármas pontot kipipálhatjuk.
HOLLÓ GYŐZŐ: Pipálom. Menjünk tovább.
NYÍRI IVÁN: Hölgyek, urak! Szerintem a pénzügyeken túl léptünk egyelőre, mert aztán majd
visszajön itt a pénzek szétosztásánál. De akkor rátérhetünk a kettes napirendi pontra?
ZELENÁK JÓZSEF: Hozzád lehet még egy kérdésem?
NYÍRI IVÁN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Adrienn azt mondta, hogy... Nem. Te mondtad. Bocsánat. Hogy napokon
belül ez az összesen szereplő 33 millió 90 ezer forint, ez megérkezik a szövetség számlájára.
NYÍRI IVÁN: Azt ígérték.
ZELENÁK JÓZSEF: Oké, Iván.
NYÍRI IVÁN: Szerződés aláírva, papírok beadva.
ZELENÁK JÓZSEF: Nem számon kérem rajtad, csak hogy ezt mondtad-e?
NYÍRI IVÁN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Oké. És akkor ebből az összegből, ugye ennek a jelentős része a 33
millió. Erre mondtad, hogy ez keresztféléves. Tehát, akkor ennek a felét lenne célszerű az idén
legfeljebb fölhasználni. Jól mondom? Csak nem hallja a mikrofon.
NYÍRI IVÁN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Oké. Tehát, a felét lenne célszerű felhasználni, és ebből még neked vissza
kell adni.
NYÍRI IVÁN: Tízen... Hát, 11, vagy 12 milliót. Nem tudom.
ZELENÁK JÓZSEF: Legyen 12. Akkor azt jelenti, hogy a 33-nak a fele az nálam 16.5. Akkor
abból marad még 4.5. Plusz ehhez jön még 900.000 forint. Az azt jelenti, hogy 5.4.
BALÁZS PÉTER: És a kluboktól be kell szedni majdnem 10 millió forintot.
ZELENÁK JÓZSEF: Plusz. Jól számolok? Csak...
NYÍRI IVÁN: Jól.
ZELENÁK JÓZSEF: Jól számolok. Plusz ugye a kintlévőség, ez a 9 millió. Tehát 5.5 meg 9.7.
Meg még valami van hozzá. Akkor mit tudom én. Akkor az 15.5, 15.3 millió forint az, ami
gyakorlatilag napokon belül helyreállhat. Világos, nem számon kérem.

NYÍRI IVÁN: Napokon belül? Én ezt nem tudom!
ZELENÁK JÓZSEF: Iván! Nem számon kérem, csak számolok. Helyesen számoltam?
NYÍRI IVÁN: Helyesen. Helyesen.
ZELENÁK JÓZSEF: Köszönöm. Ennyi lett volna a kérdésem.
NYÍRI IVÁN: De a konklúzió az az, hogy oda kell figyelni minden fillérre most a második
félévben, és a jövő év első részére.
ZELENÁK JÓZSEF: Hát, hogy ne költsük el azt, a 33-at a második felévben.
NYÍRI IVÁN: Így van. Így van.
ZELENÁK JÓZSEF: Ez teljesen világos. Igen.
NYÍRI IVÁN: Oda kell figyelni. És a másik oldala ennek, hogy a programjainkat viszont ugyan
úgy kell teljesíteni. Tehát......
ZELENÁK JÓZSEF: ….jó, csak ha most kalkulálunk, akkor, ha jól látom, napokon belül talán
a 15.5-ről lehet beszélni…..
NYÍRI IVÁN: …….Dodó! Ne mondd a napokon belült, mert nem biztos, hogy napokon belül!
ZELENÁK JÓZSEF: Jó. Még egyszer mondom jegyzőkönyvbe. Nem számon kérem az
elnököt, csak...
NYÍRI IVÁN: Valamikor. Az államnál a hamarosan lehet két hónap múlva is.
ZELENÁK JÓZSEF: Pontosan tudom.
NYÍRI IVÁN: Mi mindent teljesítettünk, ami alapján ők már utalhatnak.
ZELENÁK JÓZSEF: Világos. Világos.
NYÍRI IVÁN: Hogy mikor? Van, amikor karácsonykor utalnak. Én csak arra akartam utalni,
hogy ha valamiről most döntést hozunk, ami pénzügyi kérdés, akkor ezzel a 15.3-el lehet
számolni. Jól mondom?
HOLLÓ GYŐZŐ: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Nagyjából.
NYÍRI IVÁN: De a 15.3 az úgy oszlik meg, hogy ha a felét vesszük, akkor ebből 4, az a
működési támogatás. Tehát azt nem lehet a klubokra elkölteni. Úgyhogy, amit el tudunk költeni,
az 11 millió. Érted?
ZELENÁK JÓZSEF: Várjál! Bocsánat. Tehát, itt, amit látok, az 33 millió, ez sportágfejlesztési
támogatás.
HOLLÓ GYŐZŐ: 25 és 8 millió. Így oszlik meg a 33 millió.
NYÍRI IVÁN: Dodó! Elmondhatom, hogy durván hogy néz ki?
ZELENÁK JÓZSEF: Persze! Hogyne!

NYÍRI IVÁN: Na, a következő. Tehát 2019-2020 második félév, első félévre kapunk 34 millió
forintot. A 34-ből 12-t kb ki kell fizetni. Marad 22 millió forint. A 22 millió forintból 8 millió
forint... Nem-nem. A 22 millió az még mindig az egész.
ZELENÁK JÓZSEF: Azt még el kell felezni.
NYÍRI IVÁN: Nem. Várjál! A 22 millió forintból vegyél le 8 millió forintot, ami működési
támogatás! Azért, hogy a felzárkóztatási program megfelelően legyen kezelve a Magyar Búvár
Szakszövetségben. Tehát, a 22 millióból leveszel 8 millió forintot, akkor marad...
HOLLÓ GYŐZŐ: 14.
NYÍRI IVÁN: 14 millió forint. Összesen. Viszont ehhez...
ZELENÁK JÓZSEF: Bocsáss meg! Én nem így számoltam. Elnézést, hogy kijavítalak, mert te
vagy a közgazdász. Csak én elfeleztem ezt a 33-at előbb, és abból a neked visszajáró pénzt, még egyszer tisztelet érte, - azt vegyük ki belőle. Mert az ebből a félévből megy vissza, bocsánat.
Nem a következőből.
NYÍRI IVÁN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát, előbb felezd el a pénzt! Abból vedd ki! És az sokkal kevesebb.
Tehát, ahogy én számolom…..
NYÍRI IVÁN: ….ezért mondom, hogy nagyon kevés pénz marad.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát, az sokkal kevesebb. Itt, amit én hozzáadtam, az a 9 misit…..
NYÍRI IVÁN: Viszont a 9 millió ehhez hozzájön.
ZELENÁK JÓZSEF: Tiszta sor, de az nem 12. Mert annyival tartozik neked a cég.
NYÍRI IVÁN: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Na, hát akkor mégis csak kevesebbről beszélünk. Tehát, most elnézést,
hogy azt mondom, de nekem van igazam.
HOLLÓ GYŐZŐ: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát, kevesebb pénzről beszélünk, mint amit te mondtál.
NYÍRI IVÁN: Én még nem mondtam semmit, mert nem értem a végére!
ZELENÁK JÓZSEF: Számoltam. Számoltam közben. Egyetértünk. Óvatosan kell menni.
NYÍRI IVÁN: A második félév most nehéz, és a jövő év első félévének a kezdete is nehéz. Mert
jövő évben már kapja a Magyar Búvár Szakszövetség a működési támogatást egész évre, 2020ra. Tehát, az könnyít a helyzetünkön. De itt most nagyon, nagyon, nagyon oda kell figyelni.
NAGY NORBERT: Bocsánat. Most, hogy ha már a pénzekről beszélünk. Nem tudom, hogy
hallottátok-e, amit Petya is mondott? Tehát, ebbe a táblázatba a mínuszokba benne van még, ami
pozitívként, tehát pozitív előjellel fog nálunk jelentkezni. Amit még be kell szedni, ha jól értem a
Búvár Szakszövetségnek az egyesületektől, amit eddig kifizetett helyette.
NYÍRI IVÁN: Az itt van. Nézd csak!

ZELENÁK JÓZSEF: Az a 9 millió 7.
NAGY NORBERT: Azért mondom, hogy még az is oda jön.
ZELENÁK JÓZSEF: Az a 9 millió 700.
NAGY NORBERT: Tehát, a 33 milliónak feléhez hozzáadtad a 9-et?
ZELENÁK JÓZSEF: Tehát, következőképpen kalkuláltam. Még egyszer elmondom.
HOLLÓ GYŐZŐ: Pedig nagyon jól csináltad.
ZELENÁK JÓZSEF: A 33.900.000 forint, ami még bejön pénz. Ebből a tartozása a Magyar
Búvár Szakszövetségnek Nyíri Iván felé 12 millió forint.
NYÍRI IVÁN: Maradt. 22 maradt durván.
ZELENÁK JÓZSEF: 22 durván. Így van. Ehhez hozzájön a 9.700.000 forint.
NYÍRI IVÁN: Az 32 millió durván.
ZELENÁK JÓZSEF: De mielőtt ezt így megtennénk, mert ez volt a kalkulációnk. Ez a 33, itt
kerek összeg. Ez keresztféléves az elnök úr és a főtitkár tájékoztatása alapján. Tehát, csak a felét
adjuk hozzá, az 16.5. Tehát, 16.5, 900.000 Az 17. Annyi van még hozzá.
BALÁZS PÉTER: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Az 900.000 16.5 + 900 000, az 17.400, plusz 9 millió 700, az 26.400.
27.100.
NYÍRI IVÁN: Ez egész évre.
ZELENÁK JÓZSEF: Így van, év végéig. Tehát ez az a pénz, amit a következő pontban, ha jól
látom, döntünk még.
NYÍRI IVÁN: Nem. Nem, Dodó. Nem jó a kalkulációd. A 27 valamennyi, az a felzárkóztatási
programunk 2019-2020. És ennek a fele van.
ZELENÁK JÓZSEF: Mert elfeleztük előtte.
NYÍRI IVÁN: Nem jól számolsz Dodó.
ZELENÁK JÓZSEF: Ezért kérdezem, hogy jól számolok-e.
NYÍRI IVÁN: Nem jó. Nem. Végig hallgatsz? Elmondom, hogy...
ZELENÁK JÓZSEF: Igen. Parancsolj!
NYÍRI IVÁN: ….ha, elmondom. Durván 34 millió forint van most itt a táblázatban. Abból 12
lejön. Maradt...
HOLLÓ GYŐZŐ: 22.
NYÍRI IVÁN: 22. A 22...... bocsánat, először elfelezem, tehát, a 33-34-ből lesz 17. A 17-ből
lejön 12, maradt 5 És az 5-höz hozzáadom a 9.7-et, durván 10-et, tehát ebben a félévben 15
millió forintot költhetünk el.
ZELENÁK JÓZSEF: Legelőször ezt mondtam, ha megnézed a jegyzőkönyvet.

HOLLÓ GYŐZŐ: Igen.
ZELENÁK JÓZSEF: Ez volt a legeslegelső számolásom.
NYÍRI IVÁN: Na! Akkor tökéletes. 15 millió.
ZELENÁK JÓZSEF: Én 14.700.000-et mondtam pontosan.
HOLLÓ GYŐZŐ: Jó. Tehát 15 millió.
NYÍRI IVÁN: 15 millió. Így van.
HOLLÓ GYŐZŐ: Menjünk tovább!
NYÍRI IVÁN: Bocsánat. Bocsánat.
ZELENÁK JÓZSEF: Ezt mondtam a legelején.
NYÍRI IVÁN: De nem jó. Még mindig nem jó. Kezdjük újra!
ZELENÁK JÓZSEF: Kezdjük!
NYÍRI IVÁN: Mert nem vettük le a 8 millió forintot belőle.
ZELENÁK JÓZSEF: Az micsoda?
HOLLÓ GYŐZŐ: Ami egész évre vonatkozik, és először azt a 4 milliót kell levenni.
NYÍRI IVÁN: Igen. Tessék... De kevesebb lesz. 10-11 millió lesz.
HOLLÓ GYŐZŐ: Mivel ketté kell osztani a 8 milliót.
NYÍRI IVÁN: Igen. Ezért 11 millió marad. Tehát, a 4 milliót, amit erre a félévre.
ZELENÁK JÓZSEF: És mi az a 8 millió?
BALÁZS PÉTER: A 33-on belüli 8 millió.
NAGY NORBERT: 33-ból 8 millió forint működési költség.
ZELENÁK JÓZSEF: De hát az egészet kettéosztottuk.
BALÁZS PÉTER: Igen. Akkor még egyszer mondanám. Akkor kétszer vonnánk ki.
NAGY NORBERT: Még 4 milliót kell levenni.
NYÍRI IVÁN: Ebből a félévből. Így van. És marad 12 millió.
BALÁZS PÉTER: De azt már szerintem levontuk belőle.
ZELENÁK JÓZSEF: Már egyszer elfeleztük az összeget.
NYÍRI IVÁN: Tisztet elnökség! Hadd próbáljam meg még egyszer!
ZELENÁK JÓZSEF: Parancsoljon elnök úr!
NYÍRI IVÁN: 34 millió van. A 34 millió erre a félévre, fele, az 17 millió.
HOLLÓ GYŐZŐ: Így van.

NYÍRI IVÁN: A 17 millióból még lejön 4 millió forint, ami...
BALÁZS PÉTER: Ami az újonnan felvett munkatársak bérezésére jár.
NYÍRI IVÁN: Így van.
HOLLÓ GYŐZŐ: Akkor marad 13.
NYÍRI IVÁN: 13.
HOLLÓ GYŐZŐ: Igen? És ehhez még hozzájön a 9 millió forint, amivel tartoznak az
egyesületek.
BALÁZS PÉTER: Az úgy meg nagyon sok. Az úgy nem jó.
NYÍRI IVÁN: Nem, nem, nem.
BALÁZS PÉTER: Figyeljetek! Szerintem csak annyi a különbség, hogy az előbb kiszámolt 15
millió forintból 4 millió forintot semmi másra nem lehet fordítani, csak felzárkóztatási
programra.
NYÍRI IVÁN: Így van. Így van. És marad 11 millió, ami mehet a klubokhoz ebben a félévben.
A következő félévben meg 17 millió.
ZELENÁK JÓZSEF: Plusz működésre, nem?
NYÍRI IVÁN: Hogy mondod?
ZELENÁK JÓZSEF: Plusz működésre.
BALÁZS PÉTER: Hát, a 11 millió forintban benne kell lenni a klubok támogatásának, és a...
NYÍRI IVÁN: Azt majd kapjuk jövőre.
ZELENÁK JÓZSEF: Na! De az idei évet is kell működtetni, nem?
NYÍRI IVÁN: De arra már megkaptuk év elején.
BALÁZS PÉTER: Jó, csak azt... A 15 millió forintból meg kell oldjuk az év végéig tartó
működést, és a kluboknak való pénzt. Pont.
ZELENÁK JÓZSEF: Én csak erre akartam utalni, hogy ebből a pénzből a működést meg kell
oldani, mert különben folyamatosan tartozni fogunk. Ennyi volt a mondandóm. Elnézést, hogy ha
túl hosszú.
HOLLÓ GYŐZŐ: Jó sokáig tartott, amíg kibogoztuk a dolgot.
NYÍRI IVÁN: Nem probléma, ……..a probléma egyébként nem a pénzzel van, hanem az
idővel…..
ZELENÁK JÓZSEF: ….mindig az idővel……
BALÁZS PÉTER: Likviditási problémába kerültünk.
HOLLÓ GYŐZŐ: Menjünk tovább szerintem!
BALÁZS PÉTER: Túl sok problémánk van.

HOLLÓ GYŐZŐ: Menjünk tovább, jó?
BALÁZS PÉTER: Az 500 óra.
NYÍRI IVÁN: Hölgyek, urak! A következő a helyzet a tagfelvételi kérelmekkel. Itt el kell
mondanom, hogy nézzétek meg a szervezeti és működési szabályzatot, meg az alapszabályunkat.
Oda kell figyelni, hogy internetes szavazás, tehát írásbeli szavazásra csak az elnök küldhet ki
leveleket, senki más. Tehát az elnök kérheti fel az elnökséget, hogy ilyen és ilyen ügyben
szavazzon. Volt, amikor a Holczmüller Anikó kiküldött szavazásra, volt, amikor Dodó kiküldött
szavazásra. Igen, volt, amikor......
ZELENÁK JÓZSEF: Én biztos, hogy nem küldtem ki…..
NYÍRI IVÁN: ….higgyél nekem! És most kétszer vagy háromszor ugye az Aliz kiküld
szavazásra olyan anyagokat, amit én is csak a mailemből látok, hogy hé, jön szavazásra.
Bejövök. Ez, hogyvan? Hát úgy, hogy a Gurisatti Robi, meg a Laci, meg az Adrienn, meg a...
Szóval. És az elnökség megszavazza. Tehát, senkiben nem csöng a csengő, hogy Aliz küldi ki?
Hol van az elnök, vagy a nevében a...
HOLLÓ GYŐZŐ: ….én nem emlékszem rá, hogy mi volt…..
NYÍRI IVÁN: ….hát most például a felosztás. Pénzfelosztás! Semmi gond. Elmondtam,
értettétek. Tehát, arra vigyázni kell. Ez nagyon fontos dolog. Én direkt nem szavaztam, mert hát
mire szavazzak? A lényeg az, hogy az egyik tagfelvétel, a nOxygen minden papírt teljesített,
mindent bemutatott, úgyhogy kérték a tagfelvételüket. Javaslom, hogy a Noxygen-t, - végre az
első komoly apnea klubunk megszületett, dolgoznak, csinálják, és nagyon várják a jó hírt, hogy az elnökség hagyja jóvá a felvételüket. Van-e kérdés, van-e hozzáfűzni való, vagy tudunk
szavazni az ügyben?
ZELENÁK JÓZSEF: Gyakorlatilag nem döntünk benne, mert ezt meg sem tagadhatjuk.
Úgyhogy...
BALÁZS PÉTER: Mindennek megfelelnek.
ZELENÁK JÓZSEF: Mindennek megfelelnek. Ezt Iván azt mondta...
NYÍRI IVÁN: ….de Dodó! Azt kell mondani, felvesszük, vagy nem vesszük fel.
ZELENÁK JÓZSEF: Persze.
HOLLÓ GYŐZŐ: Felvesszük.
NYÍRI IVÁN: Igen. Ki az, aki egyetért? Köszönöm szépen. A nOxygen tagunk lett egyhangú
elnökségi szavazással. A másik tagszervezet, amelyik szintén ki lett küldve, és az elnökség már
írásban megszavazta, csak nem én küldtem ki. Én is csak a mail-ből értesültem. Ez a Kistarcsai
Vízisport Klub. Bejegyezték őket, minden papírjuk rendben van. Itt van minden papír nálunk,
úgyhogy szeretném javasolni a felvételüket. Ki az, aki egyetért a felvételükkel? Úgy látom
egyhangúan.
ZELENÁK JÓZSEF: Milyen sportágban tevékenykednek?
NYÍRI IVÁN: Még egyszer?
ZELENÁK JÓZSEF: Ők milyen sportágban tevékenykednek?

NYÍRI IVÁN: Uszonyos úszás, amit tudok. Aztán hogy még ezen kívül még miben?
BALÁZS PÉTER: Pintér Viktória, ugye aki a BHV-nál is, csak ők helyileg Kistarcsán van.
NYÍRI IVÁN: És még egy tájékoztatás, amit nem kell megszavazni. Hogy a Kaposvári Cápák,
nevet változtattak, és Vízisportok Egyesületére változtatták a nevüket. Ennyi volt. Úgyhogy
kettes napirendi ponton túl vagyunk. Hármas napirendi pont. Azt hittem bonyolult lesz, de nem
lesz bonyolult, mert... És itt is az történt, hogy az Aliz kiküldte a táblázatot, amit a Robi állított
össze. És a Kovács Laci kérésére, javaslatára, és az Adrienn is látta. Úgyhogy tisztelt elnökség,
tessenek megszavazni! Na, most a táblázat nem volt aláírva, úgyhogy én utána az Alizt
megkérdeztem meg a Tamással beszéltem. De mindannyian megszavaztátok! Gyanútlanul,
szépen.
ZELENÁK JÓZSEF: Nem!
NYÍRI IVÁN: …de gyönyörűen megszavaztad!
HOLLÓ GYŐZŐ: Mikor jött ez ki? Hol van?
BALÁZS PÉTER: Dodó! Elnök úr! Azt lehet kérdezni az elnökség nevében, hogy az iroda csak
az alapszabályunknak, és a szervezeti és működési szabályunknak megfelelő e-maileket
küldözgessen kifelé?
NYÍRI IVÁN: Igen. Igen.
BALÁZS PÉTER: Mert ezt mi, mint elnökség, sajnos nem tudjuk befolyásolni.
NYÍRI IVÁN: Így van.
BALÁZS PÉTER: Ezt egyedül te tudod megtenni, hogy rájuk szólsz. Köszönöm.
NYÍRI IVÁN: Nem. Csak azért, hogy amikor nem... Hogy.
HOLLÓ GYŐZŐ: Mikor jött ki ez a mail?
BALÁZS PÉTER: Ez valamikor augusztus elején jött. Ugye, ez arról szól, a 4 millió forintot...
Ugye 2 milliót a felzárkóztatási programból, 2 millió forint a saját költségvetéséből a szövetség
biztosít ugye az eddig nem részesült sportágaknak. Apnea, vízihoki... Vagy víz alatti hoki,
bocsánat. Víz alatti rögbi, illetve a tájolás szakágnak a 4 millió forint felosztása a sportágak
között. Ezt a Kovács Laci kérésére készítette el a Gurisatti Róbert készítette el. Én is láttam,
Adriennel is végig beszéltük, és utána került be az irodába. Akkor nem megfelelően lett kiküldve.
És erről mindenki szavazott, vagy hát legalább is...
NYÍRI IVÁN: ….mindenki egyhangú szavazással. Úgyhogy tisztelttel! Én csak azt akartam
mondani, hogy a táblázat szignálás, aláírás nélkül jött a Kovács Laci nevével. Én konzultáltam a
Lacival, és mostanra sikerült zöldágra verődnünk, elnökségi ülés előtt. Úgyhogy Laci is azt
mondta, hogy mehet. Úgyhogy most hivatalosan feltenném a kérdést. A megküldött táblázat
alapján ki az, aki egyet ért a Gurisatti Robi és a Kovács Laci közös javaslatával?
BALÁZS PÉTER: Ismertessem nagyon röviden, hogy mindenkinek felelevenedjen?
NYÍRI IVÁN: Igen.

BALÁZS PÉTER: Tehát, négy darab szakágnak a támogatása. Az több pontból áll össze.
Egyszer felszerelések vásárlások, közös felszerelések vásárlása felzárkóztatáshoz, promócióhoz.
Két darab oxygen fare, oxygen kid fare vásárlása, és ezen felül vízihoki részére 150.000, tájolás
150.000, rögbi 100.000, apnea 100.000 forint sportág specifikus felzárkóztatási program céljait
szolgáló sportági felszerelések vásárlására nyújt lehetőséget, mint önálló szakágak. Azon kívül
programok lebonyolítása, népszerű, tömeg bázisú programok. Mindegyik szakág összességében
700.000 forint, és a szakágak célzott támogatása, amire... Összességében tájékozódási búvárúszás
2.088.208 forint, víz alatti hoki 1.359.057, rögbi 552.076, apnea kerek 500.000 forint. És itt
ennyi. Erről szólt a táblázat.
NYÍRI IVÁN: De ezt mindenki megkapta, el is olvashatta, és meg is szavazta. Úgyhogy, csak
most...
BALÁZS PÉTER: Erősítsük meg!
NYÍRI IVÁN: Jogszerűen csináljuk meg a jóváhagyást! Van-e még hozzátennivaló, vélemény?
ZELENÁK JÓZSEF: Megkövetem az elnök urat, tényleg megszavaztam.
NYÍRI IVÁN: Én figyelek.
ZELENÁK JÓZSEF: Nem emlékeztem! Igazad van.
NYÍRI IVÁN: Mindenki. Mindenki. De, hát ennél volt cifrább javaslat is, amiről én nem is
tudtam, és kiment, és megszavaztuk. Ki az, aki egyetért? Tisztelettel, ezzel a felosztással?
Köszönöm szépen. Egyhangúan megszavaztuk. És nyilván akkor lesznek folyósítások, amikor a
kassza úgy áll a Magyar Búvár Szakszövetségben, hogy tudjuk folyósítani a pénzeket.
BALÁZS PÉTER: Iván! Ehhez még... Bocsánat. Még annyi tartozna hozzá ugye, hogy ezen
kívül ugye, erre az elnökségi ülésre összegyűjtöttem, illetve megkértem a szakági vezetőket,
hogy gyűjtsék össze, hogy sportágon belül hogyan osztják fel ennek a megítélt támogatást.
NYÍRI IVÁN: Azt mostanában kaptuk meg. Tegnap, meg ma.
BALÁZS PÉTER: Hát most küldte ki az iroda. És erről is lenne szükség szavazni, hogy akkor
ezt véglegesen le tudjuk zárni, és például a...
NYÍRI IVÁN: Hogy a saját sportágában ki, hogy osztja föl.
BALÁZS PÉTER: Így igaz. Azért, hogy ez alapján meg lehet állapítani, hogy például a
Tiszavirág UVR most 1.190.000 forint tartozásban van a felhasznált összegek szerint. Hogy ha
ezek a támogatások befolynak, akkor a különbségéből, akkor ténylegesen lehet rendezni, és az
Adriennék, és az Erzsébet rendezni tudja ezeket. És az a 8 millió forintnak a sorsa, vagy 9 millió
forintnak a sorsa, ami most kintlévőségként szerepel az egyesületek fele, azok végérvényesen
rendeződnek, és befolyhatnak ide azok az összegek. Tehát, erre még szükség van... Tehát, ugye a
sportágakon belüli szétosztásnak az elvei. Ugye, ezt kiküldtem, vagyis hát az iroda kiküldte, amit
én összegyűjtöttem. Ugye, erről beszéltünk. A legegyszerűbb az apnea. Ugye, ott az 500.000
forintból ők szeretnének egy edzés programot vásárolni. Erről külön egyeztetés volt elnök úr,
illetve az apnea szakág képviselőivel. Ők erre szeretnék fölhasználni. Tehát, azt gondolom, hogy
amennyiben ez.

NYÍRI IVÁN: Igen. Én konzultáltam a Bacskó Lacival, és azt ugye megbeszéltük vele, hogy a
felét most költik el, a felét meg jövő évben költik el. És be fognak jönni az irodába, és megnézik
a felzárkóztatási programban szereplő címszavakat, hogy amikor számláztatnak, a tevékenység
is, meg a számlának a tartalma, az megfeleljen a felzárkóztatási programnak.
BALÁZS PÉTER: Ugyan úgy, ezekkel az egyesületekkel, akivel még nincsen meg a szerződés,
ugyan úgy a felzárkóztatási programmal kapcsolatos szerződéseket meg kell kötni. Ugyan úgy,
mint ahogy az összes uszonyos úszó klubbal megkötődött. És akkor rajtuk is számon lehet kérni,
az Erzsébet számon tudja kérni azt a szigorú elszámolási rendet, és mindenki ugyanabban a
csatornába kell, hogy betagozódjon, ugyan abba az elszámolási rendbe.
NYÍRI IVÁN: Így van.
BALÁZS PÉTER: Tehát, hogy ezt ne is... Mindenki ugyan az és mindenki egységesen….
NYÍRI IVÁN: És hogy az menjen ki a jegyzőkönyvben a klubjainkhoz, hogy ebben hihetetlen
egyetértés és azonos gondolkodás van az elnökség tagjai között!
BALÁZS PÉTER: Nem is lehet máshogy. Az EMMI így kéri számon. És amit nem számolunk
az EMMI fele, azt is ugyanúgy kelljen elszámolni, azért, hogy ne kétfajta nyilvántartást kelljen
vezetnie az irodának.
NYÍRI IVÁN: Így van. Így van. És hogy ha majd olvassák a jegyzőkönyvet a honlapunkon,
akkor szívleljék meg a sport alelnök ezen szavait! Nagyon fontos.
BALÁZS PÉTER: Novotni Tamás ugye elküldte a javaslatát, ami szerint 50% támogatást
kapnának a versenyengedéllyel rendelkező rögbiben tevékenykedő klubok. Illetve 50% az
edzésre járók számának arányában. Kéri, hogy ezt az iroda dolgozza ki. Én Tamással próbáltam
beszélni. Azt javasolnám, hogy mind az apnea, mind pedig a rögbi, illetve mind pedig a víz alatti
hoki az igazolt versenyzők számának arányában részesülhessen azokból a javaslatokból. Mert az
irodára mérhetetlenül nagy terhet róna az, hogy ha ki kellene keresnünk azt, hogy kik járnak
edzésre víz alatti rögbi...
NAGY NORBERT: De ők honnan tudnák?
BALÁZS PÉTER: Mert, hogy ide kerülnek be esetlegesen azok a számlák, amiket ők ott
vásárolnak. Én azt gondolom, hogy olyan mérhetetlenül kötelezettséget róna az irodára, amit nem
tud.
NAGY NORBERT: De ez nem név szerint jön be.
BALÁZS PÉTER: Egyesületre bontva kerül be. Na! Tehát, én azt gondolom, hogy ez egy olyan
javaslat, amit fizikailag az iroda létszámával nem tudunk teljesíteni. Úgyhogy a javaslatom az,
hogy mindhárom egyesület, az az igazolt versenyzők arányában részesülhessen a szakágának
megítélt támogatásból. Tehát, hogy ha nálatok 50 ember van, összesen 100, akkor a tietek 50, a
másik...
NAGY NORBERT: A támogatási egységet le kell bontani az összes létszámra. Lesz egy
egység, azt majd vissza kell szorozni. Kész. Ez a legegyszerűbb.
BALÁZS PÉTER: Ez az én javaslatom. A tájékozódási búvárúszásban Wagner Zsófi
összeállított egy olyan, ennél egy kicsit szofisztikáltabb, és a az uszonyos úszásra hajazó, több

szempontot figyelembe vevő támogatási rendszert, ami egyrészt figyelembe veszi a létszámot, az
országos bajnokságokon elért eredményeket, illetve részben a nemzetközi versenyeken elért
eredményeket. Itt a felzárkóztatási program költései alapvetően utánpótlás irányában el vannak
tolva. Tehát, aki jobb utánpótlás, tehát nagyobb utánpótlás bázissal rendelkezik, az sokkal több
pénzhez juthat hozzá, mint aki csak és kizárólag felnőtt, illetve eredményes versenyzőkkel
foglalkozik. Úgyhogy kérném szépen, hogy mind a négy javaslatot, ha az elnökség egyetért,
akkor fogadjuk el, hogy a klubok kiértesítésre kerülhessenek, hogy mik az elszámolható
összegek.
NYÍRI IVÁN: Tisztel elnökség! Tudunk-e dönteni? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
Köszönöm szépen. Megvan a pénzeknek a felosztása.
NAGY NORBERT: Ide még csak egy megjegyzést. Hogy akkor pontosan kiküldi az iroda az
összes kluboknak, hogy mire költhető ez a pénz? Hogy miről kell írniuk?
BALÁZS PÉTER: Így igaz. Pontosan, ahogy mondtam, hogy a szerződést kell kössünk. Tehát a
szövetség, aki szerződést kéne kössön minden egyesülettel, aki ebben a támogatásban részesül. A
szerződés tartalmazza az elszámolásnak menetét, az elszámolandó összegeket. Ugye azon belül is
vannak csoportosítások, hogy milyen arányban lehet ezeket felhasználni. Tehát, van egy
elszámolási táblázat, amit kötelezően kell követni, hogy ne őrüljenek meg az irodában.
NAGY NORBERT: Jó. Az lehetséges, hogy ez még ebben a hónapban megtörténik? Sajnos
nincs itt az irodában senki. Na, most ez azért fontos, mert mi november 2.-án mi mennénk
versenyre, és...
NYÍRI IVÁN: Igen, csak...
NAGY NORBERT: Tudom, hogy elő finanszírozás van.
NYÍRI IVÁN: Igen. Meg a kasszában nincs pénz ebben a pillanatban.
NAGY NORBERT: Tisztában vagyok, csak hogy akkor úgy kérjük a számlákat.
ZELENÁK JÓZSEF: Mindenképpen kérheted.
BALÁZS PÉTER: Mindenképpen kérhetsz számlát.
NYÍRI IVÁN: Mindenképpen, mert anélkül nem tudod a versenyt…. nem fogadják be, hogy
ha...
ZELENÁK JÓZSEF: Hát de már döntés volt, a számlát kérheted. Hogy nem tudunk fizetni, az
egy történet.
BALÁZS PÉTER: Jó, akkor utólagosan. Az apneával is utólagos a megállapodás. Ők kifizetnek,
és akkor utólag megtörténik ezeknek a...
NYÍRI IVÁN: A felzárkóztatási programban is így van meghatározva, hogy utófinanszírozás
van.
NAGY NORBERT: Nálunk mindig is így volt.
NYÍRI IVÁN: Persze. Jó. Hölgyek, urak! Tovább tudunk lépni?
BALÁZS PÉTER: Igen.

NYÍRI IVÁN: Beszámoló. Nemzetközi versenyeken való részvételről. Egy rövid összefoglaló
értékelés. Papíron megkaptuk.
BALÁZS PÉTER: Ugye papíron megkapta mindenki az összes sportágnak a beszámolóját.
Ugye két uszonyos úszó, egy felnőtt, illetve egy ifjúsági. Egy összevont tájolós, ifjúsági és
felnőtt. Egy víz alatti hoki. Egy nyári. Ezek világverseny beszámolók voltak. A víz alatti
hokinak, ugye idén nem vett részt a nemzetközi Európa bajnokságon. Nem vett rész. Illetve... De
egy nyári beszámolót elküldött. Illetve, a hoki, illetve a rögbi külön finanszírozás, külön
támogatással részt vett a világbajnokságon hosszú idő után. Magyar rögbi világbajnokságon részt
vettek a sportolóink, illetve ugye bekerült az apnea, újonnan felvett egyesületnek is az egyesületi
beszámolója, ami mutatja, hogy valamilyen újra elindult egy valamiféle apnea tevékenység.
Ugye, elnök úrral volt egy közös megbeszélésünk az apneásokkal. Azárt, ő még elég hosszú
szelídítési időszakon kell, hogy keresztül menjenek ahhoz, hogy ők teljes mértékben be tudjanak
tagozódni a szövetség valós életébe. De valami elkezdődött. Ugye, röviden összefoglalva én azt
gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sikeres évet.
SZALAI LÁSZLÓ: Szelídítés?
BALÁZS PÉTER: Tessék?
SZALAI LÁSZLÓ. Szelídítés?
NYÍRI IVÁN: Formázás.
BALÁZS PÉTER: Formázás. Szabad csapatok gondolkodnak, és nagyon szeretik azt a sportot,
amit csinálnak. Viszont ahhoz, hogy ők betagozódhassanak egy szervezeti rendben, nekik is
sokat kell fejlődni, illetve azokat az irányokat nekünk kell meghatározni feléjük, aminek
teljesítésével ők a szövetség finanszírozásában, illetve támogatásában tudnak részt venni. Mert
sajnos a szövetség részére az nem teljesen elegendő, hogy ha ők mondjuk csak és kizárólag az
AIDA rendszerben fognak versenyezni. Hiszen szövetség, ugye a CMAS-nak a tagja, és a
CMAS-nak is van apnea szakága, úgyhogy általuk teljesen jogosan elvárt követelmény lesz, hogy
ők CMAS-versenyeken is részt vegyenek.
NYÍRI IVÁN: …tisztáztam a CMAS-szal, a Xiarkosszal, nincs semmi gond, hogy ha AIDA
versenyeken versenyeznek, hogy ha AIDA klubban is tagok. Tehát most már úgy tűnik, hogy
vége van az AIDA és a CMAS közötti ellenségeskedésnek. Nem zavarja őket.
BALÁZS PÉTER: Jó. Tehát, hogy én azt gondolom, vagy aki olvasta a beszámolókat, csak
hogy összefoglaljam. Tehát, tényleg egy nagyon-nagyon sikeres évet zártunk mind uszonyos
úszásban, mind tájékozódási búvárúszásban. A hoki is hozta a formáját. A rögbi is a saját maga
által elvárt, 12-15. helyi környéki elvárásait támasztott magával szemben. Nem túl szerencsés
versenyzéssel, de a 15. helyet hozták. Illetve, az apneások is remekeltek. Ugye, következő év az
kritikus lesz az uszonyos úszásban, hiszen következő évben történik a kvalifikáció a
világjátékokra. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon szem előtt kell tartani a következő
évben, illetve a felzárkóztatási program támogatási rendszer kialakítása során. Ugye csütörtökön
lesz egy edző bizottsági, egy szakbizottsági megbeszélés, ahol ez is szóba kerül. Kovács László
előkészítette a javaslatokat. Ott nagyon-nagyon oda kellene figyelni arra, hogy a világjátékok
kvalifikáció, én azt gondolom, hogy a szövetség életében, hogy minél nagyobb létszámmal
tudjunk részt venni a világjátékokon, az elsőrendű. És így kellene meghatározni a válogatás,
szintidők. Most először a Lacika javaslatára bekerülne egy váltó szintidő táblázat, ami nem

biztos, hogy teljesen szerencsés. Ezt az edző bizottsággal meg fogjuk beszélni. Tájékozódási
búvárúszásban ugye remekeltek uszonyosaink. Több világbajnoki címet szereztek mind
juniorban, mind pedig felnőtt Európa bajnoki címet sikerült. Ugye, már-már azt tudjuk mondani,
hogy Senánszky Petra jó szokásához híven szállítja az aranyakat. Tehát, tényleg csodálatos, amit
csinál. Azt még érdemes lenne majd megfontolni az uszonyos szakágnak, hogy nagyon-nagyon
kevés nagy uszonnyal elért eredményünk van. Tehát, nagyon-nagyon jók vagyunk a gyors
úszásban, nagyon-nagyon jók vagyunk a mix váltókban, váltókban is hozunk érmeket, viszont az
egyéni uszonyos úszó eredményeink nagy uszonnyal mind búvár, mind pedig a felszíni
számokban, ezekben mind létszámilag, mind időileg kezdünk leszakadni a világ élvonalától. Míg
mi diktálunk gyorsúszásban, uszonyos úszásban már nem. Tájékozódási búvárúszásban is
nagyon-nagyon jó eredményeket értünk el, és nagyon-nagyon biztató az, hogy a juniorok egyre
jobb eredményeket érnek el már összevetésben a felnőttekkel is. Tehát van olyan junior, aki veri
a felnőtt versenyzőket is. És nagyon-nagyon régen, vagy sosem fordult az elő, hogy a
tájékozódási búvárúszó válogatott az éremtáblázat minden szempontjából az elején állt mind
férfi, mind női, mind junior, mind pedig felnőtt. Úgyhogy mi nyertük meg az éremtáblázatnak az
első helyét. A többit pedig azt tudom, hogy olvastátok a beszámolóban.
NYÍRI IVÁN: Jó. Van-e hozzáfűzni való? Kiegészítés? Ha nincs, akkor gratuláljunk a
sportolóinknak, hogy tényleg így húzzák a szekeret. És akkor ezt tudomásul vettük, ezt nem...
ZELENÁK JÓZSEF: Kérdés lehet, Péter?
BALÁZS PÉTER: Persze.
ZELENÁK JÓZSEF: Év sportolója díj lesz az idén?
BALÁZS PÉTER: Hát, kell.
ZELENÁK JÓZSEF: Kell. Oké. Eddig én is tudom.
BALÁZS PÉTER: Novemberben természetesen ugyan úgy elkezdjük előkészíteni az év
sportolója díjat, az év edzője díjat, és a következő évi versenynaptárnak az összeállítását. Azt,
ugye a csütörtöki megbeszélésen ez már elkezdődik ennek az összeállítása.
ZELENÁK JÓZSEF: Csak az a kérdésem, hogy a fotós országos bajnokság díjátadójával össze
lehet ezt kötni szerinted? Mert, akkor az úgy egy látványosabb történés.
NYÍRI IVÁN: Én biztos, hogy megyek.
ZELENÁK JÓZSEF: Nem érted. Tehát, hogy össze lehet-e kötni?
SZALAI LÁSZLÓ: Az hol van és mikor?
NYÍRI IVÁN: November tízen valahányadikan.
ZELENÁK JÓZSEF: Igen. Valahogy úgy van. Most azért nyitottam ki a gépemet. Csak net
hiányos a történet. A kérdésem az elnökséghez, hogy mit gondoltok, nem lenne-e érdemes
összekötni a kettőt, mert akkor...?
NYÍRI IVÁN: Erről a Tamással beszéltünk már egyébként az irodában, hogy hogy kéne
megszervezni.
ZELENÁK JÓZSEF: Kérdés.

HOLLÓ GYŐZŐ: Csak a november korai egy év sportolói díjnál. Decemberben kéne átadni.
NYÍRI IVÁN: Viszont decemberben minden foglalt. Tehát, decemberben...
ZELENÁK JÓZSEF: Ez a kettes probléma, hogy decemberben nem lesz szabad hely.
NYÍRI IVÁN: Igen.
BALÁZS PÉTER: Elvileg minden világverseny lezárult, tehát igazából csak munka kérdése az,
hogy.......
NYÍRI IVÁN: Persze.
BALÁZS PÉTER: ...hogy megállapítsuk, illetve bekérjük a szakágaktól az élsportoló...
NYÍRI IVÁN: Beszélgettünk már.
ZELENÁK JÓZSEF: Én kérdeztem.
NYÍRI IVÁN: Hogy novemberben?
SZALAI LÁSZLÓ: És hol lesz ez a fotós díjátadó?
HOLLÓ GYŐZŐ: Itt.
SZALAI LÁSZLÓ: Itt a Sportok Házában?
ZELENÁK JÓZSEF: Igen. Csak erre a lenti kocka lett kibérelve. Emlékeim szerint legutóbb
elegendő volt az is az élsportolói díj átadásra. Ugye, az nem kerül költségébe a szövetségnek. És
szerintem ott olyan 60 embert lehet elhelyezni maximálisan, ha még hozunk be székeket. Mert 50
fős egyébként. De még 10 széket be lehet hozni, ezt mondták annak idején nekem. Csak
kérdezem, hogy nem lenne ez praktikus? Mert egyébként akkor így kicsit közelednek egymáshoz
bizonyos... Mert ugye, sport, sport. Tetszik, nem tetszik, a búvár fotózás sport.
NYÍRI IVÁN: Jó. Látom mindenkin, hogy nem lenne ellenére az elnökségnek, így holnap
elkezdjük átbeszélni az irodában, hogy hogy lehetne ezt összehozni……
ZELENÁK JÓZSEF: …..jó, tehát, akkor nektek ez tetszik…..
NYÍRI IVÁN: …de logikus……
HOLLÓ GYŐZŐ: Mehet?
NYÍRI IVÁN: ….jó, csináljuk! És hát, ez lesz az alapja akkor az éves jelentésnek, ezek a
beszámolók. Nem? A sport oldal éves jelentésének, mert jók a beszámolók.
BALÁZS PÉTER: Igen.
NYÍRI IVÁN: Igen, Tisztelt elnökség!
Akkor elérkeztünk egy olyan ponthoz, amire utaltam, hogy személyi összefüggései vannak. Ugye
az ötös pont, az oktatói kollégium javaslatai. Ez a június 28.-i, és ez a Dodó felvetése, illetve
javaslatai között az egyes pont, amit megszavaztunk, hogy fogjuk tárgyalni. Tehát, a kettő
összefügg. És akkor meg fogjátok érteni, hogy miért mondtam el az uraknak, hogy eddig a pontig
nyugodtan vegyenek részt, hallgassák meg. De ez már személyi, személyiségi jogokat, és
mondjuk úgy, bizalmasabb információt tartalmaz.

Arról van szó, hogy a június 28.-i oktatói kollégium jegyzőkönyve azért nincs aláírva, mert nem
fedi azt a valóságot, ami ott elhangzott. Méghozzá bizonyos esetekben nagyon nem fedi! Nem
szeretnék belemenni mélyebben személyes dolgokba, de hogyha valakinek ezzel problémája van,
akkor keresse meg ezzel a fegyelmi bizottságunkat! Vagy magasabb szervet, mondjuk
ügyészséget, ami ugye a felügyeleti szervünk, hogy egy oktatói kollégium jegyzőkönyve nem lett
aláírva.
De a javaslatom a következő lenne. Ugye, az oktatói kollégiumon június 28.-án elhangzott, hogy
hangfelvétel készül. A hangfelvétel alapján kellene leíratni az oktatói kollégium ülését, és akkor
minden gond nélkül aláírja a jegyzőkönyv hitelesítő, aki egyben a szövetség elnöke is. Még egy
dolog………………..
A továbbiakban az elnökségi ülésen tárgyalt témák - a hangszalagon megtalálható és írásban
rögzítettek szerinti - széles körben történő publikálása többek személyiségi jogát sértheti ezért
az ülés jegyzőkönyvének ezen része kizárólag az MBSZ tagszervezeteinek meghatalmazottjai
számára hozzáférhető az MBSZ irodahelyiségében.

