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A jegyzőkönyvírás kérdése – Nyíri Iván

1.


A jegyzőkönyveket jelenleg Szalai László elnökségi tag felesége készíti. Ez
összeférhetetlen Szalai László pozíciójával, ezért Nyíri Iván indítványozza, hogy a
jegyzőkönyvek elkészítésével Brankovits Sárát bízzák meg.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy az elnökségi jegyzőkönyvek elkészítésével Brankovits Sára
irodavezetőt bízzák meg.
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HATÁROZAT:
1/2019 (I. 18.) Az Elnökség elfogadta, hogy Brankovits Sára irodavezetőt
bízzák meg az elnökségi jegyzőkönyvek elkészítésével.
Az Elnökség a határozatot 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
Honvédelmi Sportszövetség támogatása – Nyíri Iván

2.


A Honvédelmi Sportszövetséghez hat pályázat is beadásra került olyan témákban,
amelyek az együttműködést erősítenék. A pályázatokra kapott támogatást
március 30-ig lehet felhasználni. A beadott pályázatok közül a Világkupára
1.100.000 Ft, a Családi napra 1.900.000 Ft támogatást hagytak jóvá.



A Világkupa esetében adott a felhasználás célja, hogy a Honvédelmi Sportszövetség
azon megfelelő módon tudjon megjelenni. Így a támogatási összeget sajtóra,
étkeztetésre, családok bevonzására a versenyekre, és további olyan jogcímeken lehet
elkölteni, amelyek a pályázati anyagban találhatóak.



A Családi napra a pályázatot Nyíri Iván és Sopronyi Richárd együtt dolgozták ki.



Nyíri Iván javaslata az elnökség felé, hogy a Családi nap március utolsó szombatján,
30-án kerüljön megrendezésre. Indoka, hogy ez a legkésőbbi időpont, amikor még
meg lehet rendezni, az időjárás pedig kedvezőbb. Sopronyi Richárd ajánlása útján
Gödöt (későbbi helyesbítés: Aquaworld uszoda) javasolja, ahol kellő mennyiségű
medence áll rendelkezésre, és akár szabadtéri programot is lehet tervezni.



A program elemei: búvárkodás, uszonyos úszás, tájékozódási úszás, víz alatti rögbi,
víz alatti hoki.



A Honvédelmi Sportszövetség számára fontos, hogy jelentős tömeget mozgasson meg
az esemény, 100-200 főt.



A pályázati pénzből ételre és italra is lehet fordítani.



A Retro búvár kiállítás is integrálható a rendezvénybe mint a Magyar Búvár
Szakszövetség által szervezett Búvár családi nap és retro kiállítás.



Balázs Péter felveti, hogy március 30-án Kecskeméten verseny kerül megrendezésre,
emiatt ütközhetnek a programok.



Zelenák József kérdése, hogy a programot láthatnák-e az elnökségi tagok. Nyíri Iván
válasza, hogy a pontos program még nincs kidolgozva.



Zelenák József aggálya, hogy a Retro búvár nap egy létező esemény, egy állandó
helyszínnel, ahol van kiállításra is lehetőség.
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Emellett felveti, hogy március végén még nem megfelelő az idő egy szabadtéri
programhoz. Továbbá úgy gondolja, hogy a Retro búvár nap és a Családi nap is egy
egész uszodányi helyet kíván, ezért a kettő nem összekapcsolható.


Végül jelzi, hogy március 30-án lesz az MBSZ Országos oktatói konferenciája is, ezért
itt is programterv ütközés lesz.



Zelenák József felveti, hogy érdemes lenne a rendezvényt későbbi időpontra
halasztani. Nyíri Iván megerősíti, hogy a támogatás felhasználásának határideje ezt
nem teszi lehetővé.



Zelenák József március 23-át ajánlja alternatív időpontnak. Ez az időpont egy külföldi
világkupával ütközik, ez azonban nem von el nagyobb tömegeket a rendezvénytől.



Zelenák József kéri, hogy a programterv mihamarabb készüljön el. Nyíri Iván szerint
az elnökségi döntés után meglesz a programterv is.



Felelősnek Nyíri Iván és Zelenák József is Sopronyi Richárdot javasolja, aki
összefogná a búvároktatókat, tájékozódási úszókat, a víz alatti hokisokat és
rögbiseket. Nyíri Iván és Zelenák József is elismerik Sopronyi Richárdot
mint gyermekbúvár oktatót és gyerektábor szervezőt.



Zelenák József emlékeztet, hogy a pályázatban a felszerelések oldaláról felajánlások is
szerepeltek. Ezzel a probléma, hogy a Szövetségnek nincs saját felszerelés
állománya, ezért nehezebb lehet a vállalásokat teljesíteni. Tájékoztatja az elnökséget,
hogy az InterSpiro Kft. két teljes arc maszkot ajándékozott a fogyatékos búvárok
tanfolyamaihoz, de más eszköz nincs a Szövetség tulajdonában.



Zelenák József szerint a felszerelések mellett az állomány kérdése is jelen van: az
oktatók a Szövetségtől függetlenül dolgozó személyek. Nyíri Iván szerint ez nem
probléma, mivel Sopronyi Richárd korábbi alelnökként megfelelő tapasztalattal
rendelkezik a rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Zelenák József
megjegyzi, hogy a jövőre vonatkozóan csak akkor vállalja el a szövetség hasonló
rendezvények lebonyolítását, ha megvannak a lebonyolítást végző személyek.



Szalai László pontosítani szeretné, hogy Sopronyi Richárd a rendezvény lebonyolítását
úgy vállalta, hogy tud róla számlát adni, hoz felszerelést, kompresszort és a
helyszínen búvárszolgáltatást nyújt. Nyíri Iván helyesel.



Holló Győző kéri, hogy a rendezvényt március 23-ra tegyék át, a szervezés kérdéseit
csak ezután tárgyalják.



Nyíri Iván azt kérdezi, hogy a Családi napot össze lehetne-e kötni a Retro búvár
nappal, amit így méltóképpen lehet finanszírozni. Szalai László felveti, hogy a két
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rendezvényt eltérő időben, akár délelőtti-délutáni felosztásban lehetne megrendezni.
Zelenák József jelzi, hogy a Csillaghegyi uszoda eredeti helyszíne a Retro búvár
napnak, de többen is jelzik, hogy a Családi és retro búvár napnak még nincs
helyszíne. Zelenák József felveti, hogy két napos lehetne a rendezvény: egyik a
Családi nap, másik a Retro búvár nap. Miklós Tamás kéri, hogy egy napos
rendezvényre koncentráljanak.


Zelenák József kérdése, hogy az Aquaworld uszodát bezárják-e a rendezvény idejére.
Nyíri Iván szerint az uszoda vendégei a potenciális célközönség, ezért erre nincs
szükség. Többen kétségüket fejezik ki a helyszín bérlését illetően.



Nyíri Iván szerint előbb a dátumot kell pontosítani, és megbeszélni, hogy hány
medencében legyen a foglalkozás. A retro és a családi nap programja egymást
erősítenék. Szerinte a kapott összeg bőven fedezi a lebonyolítást, ezzel kapcsolatban
többen egyet nem értésüknek adnak hangot.



Nagy Norbert szerint mindenképpen több medence kell a program sokrétűsége miatt.



Zelenák József szerint először a dátumról kell dönteni, a szervezés lebonyolításával
pedig Sopronyi Richárdot kell megbízni. Kiegészítésként hozzáteszi, hogy a
rendezvényt egy név alatt, de két napra kéne elosztani: egyik nap a családi
programok, másik nap a retro búvár programok. Balázs Péter véleménye, hogy az
uszodabérleti díjak miatt egy napra kéne a rendezvényt sűríteni. Zelenák József
szerint egy 50m-es medence előnye, hogy egy medencében elfér mindkét
programrész. Amennyiben sikerül nagy medencét bérelni, támogatja az egy napos
rendezvényt.



Holló Győző javaslata, hogy bízzák Sopronyi Richárdra annak megválasztását, hogy a
rendezvény egy vagy két napos legyen, az elnökség pedig a hétvégéről döntsön.



Szalai László kéri, hogy Kálmán Imre neve hangozzon el mint a Retro búvár nap
felelőse. Kálmán Imre utánajárására a medencét egy napra nagyságrendileg
300.000 Ft-ért tudnák bérbe venni.



Nyíri Iván szerint a rendezvény címe így lehetne: Magyar Búvár Szakszövetség által
szervezett Családi nap és Retro búvár találkozó.

Javaslat:
Nyíri Iván javasolja, hogy Magyar Búvár Szakszövetség szervezésében létrejövő Családi
nap szervezésével Sopronyi Richárdot, a Retro búvár nap szervezésével pedig Kálmán
Imrét bízzák meg.
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HATÁROZAT:
2/2019 (I. 18.) Az Elnökség döntése, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség által
szervezett Családi napot és Retro búvár találkozót Sopronyi Richárd és Kálmán Imre
szervezi. A Családi nap felelőse Sopronyi Richárd, míg a Retro búvár nap felelőse
Kálmán Imre.
Az Elnökség a határozatot 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.

CMAS Uszonyosúszó Világkupa – Nyíri Iván

3.


A Világkupa a Minisztériumtól 6.000.000 Ft támogatásban részesült.



Az Egri Önkormányzat 2.200.000 Ft-os költséget jóváírt a Világkupa részére.



A Magyar Antidopping Csoport is képviselteti magát hivatalosan a Világkupán, és ott
tájékoztatást tartanak. Ennek kapcsán Tiszeker Ágnes örömmel vette Sinszki Ádám
felajánlását, miszerint megjelenik a rendezvényen az Antidopping Csoport pultjánál,
és beszámol arról, hogyan kell elkerülni a doppingolást. Továbbá Sinszki Ádám
Tiszeker Ágnes ajánlására kérelmet fog benyújtani, hogy az Országos Bajnokságon
részt vehessen, és így az Európa Bajnokságon már úszhasson. Elnök Úr ezt
támogatja.



Balázs Péter kérelmezi, hogy az elnökség hozzon határozatot, amellyel Nagy Márkot
utasítják, hogy Sinszki Ádám doppingolása alatt elért eredményeit javítsa ki a
jegyzőkönyvben. Nyíri Iván hozzáteszi, hogy Sinszki Ádámmal az ülést megelőző
napon megállapodtak a Szövetségben, hogy a doppingvétség időszakában szerzett
egy ezüst- és egy aranyérméről lemond.



Szalai László kérdése, hogy a Magyar Antidopping Csoport standja az uszoda
aulájában lesz-e? Nyíri Iván igenlően válaszol.



A CMAS tavalyi döntése értelmében 2019-től nem lehet a Világkupákon beszedni
50 Eurót azon sportolóktól, akik nem a Szövetségen keresztül foglalják le
szálláshelyüket. Ez megközelítőleg a sportolók egyharmadát érintette a korábbi
években. A döntés meghozatala után azonban több nemzet is a szálláshelyek
saját szervezésébe kezdett. Emiatt Elnök Úr a szállodákat arra kérte, hogy ne
kínáljanak áron aluli szálláshelyeket. A szálláshelyek másik problémája, hogy 370
embernek foglalt helyet a Magyar Búvár Szakszövetség, amiket ki kell fizetni.



A szálláshelyek kapcsán Elnök Úr beszélt az Ukrán Szövetség elnökével, akit
meghívott a Világkupára.
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Nyíri Iván szerint a további Világkupák során probléma lesz az 50 Euró beszedésétől
való elesés, ezért lát rá esélyt, hogy a későbbiekben visszaállítsák a nevezési
költséget.



Miklós Tamás szerint a nevezési díj megszüntetésével a klubok nem motiváltak arra,
hogy a Szövetségen keresztül foglaljanak szállást. Így egy versenyző után a klub
mindössze 20 eurót fizet be, illetve számonként további 7 eurót. Nyíri Iván szerint
további probléma, hogy a doppingtesztek költségének terhét is az Egri Világkupa
viseli, amely egyenként 900.000 Ft.



A szállodai foglalások megoldására Miklós Tamás a klubok visszajelzését sürgeti.
Zelenák József felveti, hogy a szálláshelyek egy részét a Szövetség visszamondhatná.
Holló Győző szerint a probléma, hogy így nem lehet garantálni, hogy lesz
szálláshelyük a versenyzőknek. Megoldásként ajánlja, hogy a rendezvény előtt
megmaradt helyeket fel lehet kínálni a szállodának, akik átvállalhatják igény esetén.
Felzárkóztatási programok – Nyíri Iván

4.


Balázs Péter korábbi emailjére elmondja, hogy észrevételeit és az utolsó e-mailjeiben
tett megjegyzéseit Kovács László integrálta az anyagokba. Külön megbeszélés,
amely Balázs Péter felvetését érintette volna, és a tudta nélkül zajlott volna, nem
történt.



A Jako cég potenciális szponzorként együttműködési lehetőséget keres a Magyar
Búvár Szakszövetséggel. Elnök Úr kérése feléjük, hogy az uszonyosúszó válogatott
felszerelését

2-3

évente

ingyen

biztosítsák,

egyéb

felszereléseket

pedig

kedvezményesen lehessen vásárolni tőlük.


Nagy Norbert jelzi, hogy a víz alatti hoki és rögbi, illetve a tájékozódási búvárúszás
terén is küszködnek hiánnyal. A víz alatti hokisok problémája, hogy egy európai
vagy nemzetközi versenyen egyentörölközőjük sincs. Nyíri Iván válasza, hogy 40%
kedvezmény jár a listaárból minden felszerelés után. A rendeléseket a céggel való
megegyezés létrejötte után lehet leadni. Kovács László hozzáteszi, hogy a cégtől
szombatra összeállítanak egy csomagot, hogy az elnökség elé lehessen tárni
a javaslatot. Továbbá biztosítja az elnökségi tagokat a Jako termékek minőségéről.



Balázs Péter a programokat és az anyagokat jónak tartja, de sérelmezi, hogy az
anyagok csak az uszonyosúszásról szólnak, de ez nincs bennük egyértelműsítve.
Példaként említi a titán programot, amelyből “mindenki részesül, aki az adott évben
aktív sportolóval rendelkezik”, de csak az uszonyosúszókra vonatkozik.
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Egyetért a sportolók eredmények alapján való jutalmazásával, de a klubok motiválását
hiányolja abban, hogy minél nagyobb létszámmal vegyenek részt a versenyeken.
Főleg azokat a klubokat érti ez alatt, akik sportolói nem végeznek az első 12 helyen.
Ellentmondásosnak látja, hogy úgy kíván a Szövetség létszámot növelni, hogy
közben csak az eredményességi alapon oszt pénzt. Példaként hozza fel, hogy
Medgyesegyháza 58.123 Ft-ot kap, miközben 30 fős csapatokat hoznak a
rendezvényekre, miközben a legeredményesebb egyesületünk 2.700.000 Ft-ot kap.



Nyíri Iván úgy gondolja, hogy a program lényege, hogy minél több kiemelkedő
eredmény szülessen. A klubok feladata megtalálni a létszámnövelés módját. Balázs
Péter szerint úgy elvárás a kluboktól a létszám növelése, hogy közben az
eredményeket megtartják. Azonban a létszámnövelésre vonatkozó elvárás nem
jelenik meg a szerződésben, míg a Sportszervezetek Országos Szervezete által
indított programokban benne van a létszámnövelés kritériuma. Ezt ő hiányolja,
javasolja, hogy kerüljön bele.



Kovács László szerint a Műhelytámogatási Program elköltéséről a klubvezetők és
edzők döntenek. A támogatás felhasználásának módját Domokos István szövetségi
koordinátor dolgozta ki, módot adva arra, hogy az egyesület kellően széleskörűen
használhassa fel ezt: a támogatás terhére elszámolható versenyrendezési költség,
medencehasználat, tornaterem bérleti díja, szállítási költségek, szállás és étkezési
költségek, sportfelszerelések költsége.



A program előnyeként említi, hogy a kisebb támogatásokkal is segítik az egyesületek
munkáját, például a nevezési díjak kifizetésével. Továbbá kiemeli, hogy az
utánpótlás program kifejezetten a létszámnövelést tűzte ki célul, ezen keresztül a
kisebb klubok is kaphatnak további támogatást.



Balázs Péter félelme, hogy az uszonyosúszásba úgy áramlik nagy mennyiségű
támogatás,

hogy

az

egyesületektől

eközben

nem

várnak

el

strukturális

változtatásokat. Ennek negatív vetületei is lehetnek, amennyiben a támogatások
később csökkennek.


Kovács László jelzi, hogy kimutatása szerint 2016 óta folyamatosan csökken a
sportágban az aktív versenyzők száma: 2016-ban 413 aktív versenyző és 23
egyesület volt, 2017-ben 406 aktív versenyző és 21 klub, míg 2018-ban 385 aktív
versenyző és 21 egyesület van. Mindezért a jelenlegi fő cél az aktív versenyzők
megtartása valamint a versenyzői létszám bővítése. A program még új, lehetnek
hibái, amiket a tapasztalatok alapján később lehet javítani.
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A többi sportágat illetően Kovács László megkereste Gurisatti Róbertet, akitől azóta
nem kapott szakmai javaslatokat. Pontos szakmai ismeretek hiányában az
uszonyosúszáson kívüli sportágak támogatási programját nem tudja összeállítani.
Zelenák József jelzi, hogy az elnökség több tagja egy-egy sportágat képvisel, ezért a
sportágak bemutatása az ő feladatuk.



Balázs Péter elfogadja Kovács László javaslatát, hogy a különböző sportágak
képviselőivel egy közös megbeszélést szervezzen.



Kovács László kijelenti, hogy csak akkor tudja számításba venni őket, amennyiben a
sportági képviselőktől megkapja a válogatottak listáját. Holló Győző hozzáteszi,
hogy bizottsági vezetőként problémát jelent számára, hogy Kókai Dávidtól nem kap
megfelelő információkat, azokat a jövőben egyenesen az irodától illetve Nagy
Márktól kell elkérnie.



Nyíri Iván elfogadja, hogy az uszonyosúszó válogatott pontosan kerüljön
megnevezésre a Támogatási Programokban. Zelenák József hozzáteszi, hogy
mindegyik válogatotthoz készüljön ilyen program.



Öt perces szünetet követően Nyíri Iván javaslatot tesz a programok és az azokkal
együtt megküldött, korábban a szakbizottság által jóváhagyott uszonyosúszó szintidő
táblázatok jóváhagyására.

Javaslat:


Nyíri Iván javasolja, hogy a szintidő táblázat kerüljön elfogadásra.

HATÁROZAT:
3/2019 (I. 18.) Az Elnökség döntése szerint a szintidő táblázat elfogadásra
kerül.
Az Elnökség a határozatot 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.


Nyíri Iván javasolja a programok elfogadását. A támogatások lehívásának és
elszámolásának határideje körül vita alakul ki. Balázs Péter kérdésére Domokos
István kifejti, hogy az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával több támogatási
szerződése van a Szövetségnek, amelyek terhére a programokon keresztül nyújtott
támogatásokat elszámolják.
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Elmondja, hogy a Felzárkóztatási Támogatás valóban keresztféléves, az egyesület által
benyújtott számla teljesítési időpontjától függ, hogy melyik évi támogatás terhére
tudja azt a Szövetség elszámolni.



Nyíri Iván hozzáteszi, hogy a 2019. évi működési támogatás jellemzően nem változik
nagyságrendileg.



Zelenák József felveti, hogy a féléves elszámolás és a Szövetség éves költségvetési
ciklusa anomáliákat eredményezhet. Ezért javasolja, hogy elszámolások esetén
mindig az adott támogatási időszakra eső százalékos érték szerepeljen az éves
költségvetési tervben. Nyíri Iván jelzi, hogy az irodára és a klubokra ez aránytalan
terhet róna, a program pedig 2017 óta működik a jelenlegi módon. Szerinte probléma
esetén lehet beszélni ennek a megváltoztatásáról.



Balázs Péter kérdésére Domokos István kifejti a támogatások kétféle finanszírozási
formáját. Amennyiben valaki átutalásos számlát nyújt be, annak ellenértékét az iroda
közvetlenül rendezi a szállító felé. A készpénzes finanszírozási forma esetében a
tagszervezetnek kell megelőlegeznie a pénzt, amit a számla benyújtását követően
kapnak meg a támogatás terhére.



Felvetődik, hogy a saját gépkocsival való utazás költsége is elszámolható. Domokos
István jelzi, hogy ez magánszemélyre, az edzőre vonatkozik, nem pedig egyesületi
járműre, mivel az céges járműnek minősül. Amennyiben az egyesület tulajdonában
lévő gépjárművet használnak, az egyesület a Szövetségnek számlázhatja ki a
szállítási díj költségét. Balázs Péter szerint ezt fontos egyértelműsíteni az egyesületek
felé.



Nyíri Iván szavazásra bocsátja a véglegesített programok elfogadását. Balázs Péter
sportalelnök tartózkodik. Nyíri Iván nem fogadja el a szavazást, amennyiben a
programokért felelős sportalelnök tartózkodik. Balázs Péter szerint már jelezte
ellenvetéseit, továbbá a programok kidolgozásának Kovács László a felelőse.



Balázs Péter ellenvetéseire Domokos István jelzi, hogy minden program tartalmazza,
hogy elvárás a létszámnövelés. Amennyiben az egyesületnek nincs megfelelő indoka
a létszámnövekedés elmaradására, az eredményezheti a támogatás megvonását.



Szalai László nem ért egyet a szavazás felfüggesztésével azon indokból, hogy egy
ember tartózkodik. Nyíri Iván szerint a programon addig kell dolgozni, amíg a
sportalelnök egyetért azzal. Balázs Péter jelzi, hogy egyedül a működési
támogatással szemben van ellenvetése, mivel nem motiválja az egyesületeket
létszámnövelésre. Felvetődik, hogy az egyes programokról külön szavaznak.
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Kovács László szerint pusztán azért, mert valaki nagyobb csapattal,

de

eredménytelenül vesz részt versenyeken, nem elvárható a pénzügyi támogatás.


Nyíri Iván szerint a programokat már elfogadták az októberi elnökségi ülésen, ezért a
vita erről parttalan. Többek ellenvetése szerint ez a módosítások előtti változat volt,
ezért is került szavazásra bocsátásra a kérdés.



Felvetődik, hogy az elnökségi szavazás névvel vagy anélkül kerüljön rögzítésre.
Zelenák József korábban javasolta, hogy névvel együtt rögzítsék a szavazások
eredményeit, de az alapszabály nem így rendelkezik.



Kovács László szerint statisztikákra van szükség sportáganként, korosztályonként és
nemenként, hogy tovább lehessen lépni a későbbiekben, és a működési támogatást ne
pusztán eredményességi alapon osszák ki.



Balázs Péter szerint a támogatások hatását félévente felül kell vizsgálni. Szükség van a
szakágak kiindulási számaira és a programok alakulásának folyamatos követésére.
Kovács László jelzi, hogy ő a program felülvizsgálatával is meg lett bízva.



Kovács László véleménye szerint a szakbizottságok vezetőinek szorosabban kéne
együtt dolgozniuk a sport alelnökkel. Legalább évente szükség lenne egy kerekasztal
beszélgetésre, ahol akár a létszámokról, az uszodahelyzetről vagy bármilyen más
aktuális témában egyeztethetnek.



Balázs Péter kérése, hogy legyenek kiinduló számok mindenre, amiket lehet követni,
és szükség esetén be lehet avatkozni. Ezzel Kovács László, Nagy Norbert is egyetért.



A programok kifutási idejét illetően Nagy Norbert legalább egy évet, Nyíri Iván két
évet javasol.



Az elnökség kimondja, hogy a programok alakulását monitorozni kell, időről-időre
felülvizsgálni és Kovács László feladata beszámolni a programok működéséről.

Javaslat:


Nyíri Iván javasolja, hogy a véglegesített utánpótlás programok kerüljenek
elfogadásra.

HATÁROZAT:
4/2019 (I. 18.) Az Elnökség döntése szerint az MBSZ véglegesített utánpótlás
programjai elfogadásra kerülnek.
Az Elnökség a határozatot 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
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5.

2019. évi eseménynaptár – Nyíri Iván
 Balázs Péter kérdésére az elnökség elfogadja, hogy a 2019. évi válogatott keretek
összeállításának határideje egységesen február 10. minden szakágra vonatkozóan.
 Zelenák József javasolja Kovács László meghívását minden elnökségi ülésre.
 Zelenák József észrevételezi, hogy egy apnea esemény sem szerepel az
eseménynaptárban.
 Balázs Péter véleménye szerint nem szükséges minden egyes versenynaptár
módosítást külön-külön jóváhagynia az elnökségnek, az elnökség feladata az
országos bajnokságok és kiemelt versenyek kijelölése. Ma ebben szükséges dönteni.
 Holló Győző elmondja, hogy egy levelezésben megszólításra került, ezt követően
egyeztetett minden uszonyosúszó verseny rendezőjével. A naptár összeállításánál a
fő szempont az volt, hogy havonta legalább egy verseny legyen és az őszi szezonra is
jussanak versenyek. Az eddigi gyakorlattól eltérően a gyermek és cápa korcsoportok
országos bajnokságát szeretné külön megrendezni, így három országos bajnokság
került beillesztésre a naptárba.
 Balázs Péter az előző évek tapasztalata alapján attól tart, hogy az ifjúsági korosztály
országos bajnokságán nagyon alacsony lesz az induló létszám. Továbbá ez azt
jelenti, hogy a Szövetségnek a korábbi kettő helyett három országos bajnokság
megrendezését kell finanszírozni.
 Balázs Péter elmondása alapján a negyedik, a rövidpályás országos bajnokság kapcsán
többekben felmerült a kérdés, hogy ezt szükséges-e országos bajnokságként
megrendezni. Holló Győző véleménye szerint is lehetne ezt normál országos
versenyként megrendezni a jövőben, ezért javasolja, hogy beszéljenek a rendezőkkel,
hogy lehetőség szerint rövidpályásról normál, ötvenméteres versenyre bővítsék ki az
eseményt.
 Kovács László elmondja, hogy Balázs Péter kérésére felvette a kapcsolatot Nagy
Márkkal, aki a felversenyzési lehetőség miatt szintén támogatja a három országos
bajnokság rendezését.

A bajnokságokat ugyanazzal a rendszerrel lehetne

megrendezni, amit az úszóversenyeken használnak, ennek technikai lebonyolítását
meg tudja oldani. A bajnoki pontrendszer miatt várhatóan idén nagyobb induló
létszámokkal lehet már számolni. Az országos bajnokságok időpontját a
világversenyekhez kell igazítani, ezért szükséges most ezeket első félévben rendezni.
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 Kovács László elmondja, hogy ha az elnökség támogatja a három országos bajnokság
rendezését, azok pontos időpontját és elosztását egy szakmai megbeszélést követően
véglegesítsék.
 Nyíri Iván javasolja a versenynaptár elfogadását az előterjesztésben szereplő három
országos bajnoksággal.

Javaslat:


Nyíri Iván javasolja a Magyar Búvár Szakszövetség 2019. évi versenynaptárának
elfogadását.

HATÁROZAT:
5/2019 (I. 18.) Az Elnökség elfogadta a 2019. évi MBSZ versenynaptárt.
Az Elnökség a határozatot 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
 Zelenák József kéri, hogy a most megszavazott anyag versenynaptárként jelenjen meg,
ha eseménynaptár kerül publikálásra, abban a versenyek mellett az egyéb szövetségi
rendezvények is szerepeljenek. Kiegészítésként a szokásos tavaszi-nyár eleji oktatói
tanfolyam és MBSZ oktatói és búvártalálkozó mellett még két eseményről tesz
említést. Célja megkeresni a Belügyi és Honvédelmi Minisztériumot, hogy a katonai
és rendvédelmi szervek legmagasabb szinten képviseltessék magukat a következő
búvártalálkozón, ahol mindenkinek lehetősége nyílna bemutatkozni egymásnak.
A Magyar Búvár Szakszövetség március 30-án egynapos rendezvény keretein belül
bemutatja nekik tevékenységét, a szövetségben folyó sporttevékenységeket, a
sportbúvárkodást, a technikai oldalt és az oktatást.
 A Búvár Világszövetség technikai bizottságának éves ülése szintén itt lesz, amelyen a
CMAS elnökét és főtitkárát is vendégül látnánk. A termet és egy vacsorát kell
biztosítani számukra, ahol további sportesemények hazai megrendezéséről is lehetne
tárgyalni velük. Nyíri Iván megragadja az alkalmat, hogy elmondja, a Szövetség
2021-re elnyerte a Víz alatti hoki Európa-bajnokság rendezési jogát. Zelenák József
javasolja, hogy ezen a vacsorán a Szövetség elnökségi tagjai is vegyenek részt a
nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása céljából.
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 Nyíri Iván ellenzi, hogy mi meghívjuk a CMAS vezetőit, mert ebben az esetben
nekünk kell állnunk az ő teljes utazási költségüket, holott a technikai ülésre sincs
összeg a költségvetésünkben jóváhagyva. Zelenák József elmondja, hogy a CMAS
elnökét és főtitkárát majd a CMAS technikai bizottságának elnöke fogja meghívni,
az MBSZ költsége az üléssel összefüggésben mindössze egy vacsora.
 Zelenák József emlékezteti az elnökséget, hogy az MBSZ 50 éves évfordulójával
kapcsolatosan még senki nem küldött semmilyen anyagot, ebben a témában sürgősen
lépéseket kell tenni.

MBSZ 50 év – Nyíri Iván

6.

 Nyíri Iván kéri az elnökségi tagok javaslatait az 50 éves évforduló helyszínére és
időpontjára vonatkozóan. Zelenák József javasolja egy felelős kinevezését, aki
összefogja a szervezési feladatokat illetve az esemény hétvégi időpontban történő
megrendezését.
 Zelenák József ígéretet tesz, hogy Miklós Tamással összedolgozva a jövő héten
javaslatokat tesz az elnökség részére az esemény helyszínére és időpontjára
vonatkozóan. Péntekig küldik az alternatív javaslatokat, hogy az elnökség döntési
helyzetbe kerüljön. Nyíri Iván szavazásra teszi fel a javaslatot és kéri az elnökség
tagjait, hogy mindenki küldje azoknak az elérhetőségét, akinek meghívót kell
küldeni.

Javaslat:


Nyíri Iván szavazásra teszi fel Zelenák József – az MBSZ 50 éves évfordulójára
szervezett esemény dátumának és helyszínének előkészítésére vonatkozó – javaslatát.

HATÁROZAT:
6/2019 (I. 18.) Az Elnökség elfogadta, hogy az MBSZ alapításának ötven éves
évfordulójára szervezett esemény helyszínére és időpontjára vonatkozó
javaslatok összeállításának határideje 2019. február 25, felelős Zelenák József.
Az Elnökség a határozatot 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
Miklós Tamás és Kovács László elhagyja az ülést.
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Egyebek – Nyíri Iván

7.

 Nyíri Iván elmondja, hogy Ludvigh Zoltán megkereste őt, majd Balázs Pétert, hogy
szeretné publikálni az elmúlt 10 illetve 30 év eredményeinek könyvét az MBSZ-től
kapott anyagokból, oldalanként 4.000 Ft. A megküldött ajánlatban 180-190 oldal
szerepel.
 Holló Győző hiánypótlónak tartja a könyvet, javasolja a támogatását.
 Szalai László felhívja rá a figyelmet, hogy a költségvetésben ilyen célra nem különített
el pénzt a Szövetség.
 Balázs Péter ismerteti a Ludvigh Zoltántól 300 példányra érkezett ajánlatot, ami
1.200.000 Ft-ot tesz ki, így egy könyv nettó bekerülése ára mintegy négyezer forint.
Az általa készített három kötet felöleli a búvársport ötven évét. Erre akár
minisztériumi támogatást is igényelhetnénk, fontosnak tartja és támogatja a könyv
megjelentetését.
 Nyíri Iván szerint szükség van a kiadványra, javasolja, hogy a Szövetség állapodjon
meg Ludvigh Zoltánnal és kérjen az EMMI Sport Szakállamtitkárságtól 1,5 millió
forintos támogatást a 300 példány megjelentetéséhez.

Javaslat:


Nyíri Iván javasolja, hogy állapodjon meg a Szövetség – a kötet hosszától függetlenül
– hatszázezer forintos munkadíjban Ludvigh Zoltánnal, és kérjen be nyomdai
ajánlatokat 300 példány nyomtatásához.

HATÁROZAT:
7/2019 (I. 18.) Az Elnökség úgy döntött, hogy megbízza Ludvigh Zoltánt az
elmúlt 10 év hazai búvársport eredményeinek összeállításával, amelyért
mindösszesen, oldalaktól függetlenül hatszázezer forintos munkadíjat ajánl fel
számára.

A

Szövetség

a

kötet

háromszáz

példányban

történő

megjelentetéséhez különböző nyomdáktól kér be ajánlatokat.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
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 Szalai László kérdésére Holló Győző elmondja, hogy talált egy megfelelőnek tűnő
kompresszort, a következő héten megy egy kompresszor szerelővel megtekinteni.
Bauer kompresszor, a teljesítménye 450 liter/perc, úgy tűnik, jó állapotban van,
az árát 1,5 millióra szeretnék lealkudni.
 Zelenák József elmondja, hogy Szabó Attila közbenjárásával kapott a szövetség két
teljes arc maszkot ajándékba, javasolja, hogy a cég támogatóként kerüljön fel a
Szövetség honlapjára. Nyíri Iván javasolja, hogy a Honvédelmi Sportszövetség is
kerüljön fel a Szövetség honlapjára támogatóként.
 Zelenák József kéri Domokos Istvánt, hogy ellenőrizze a technikai oldal
költségvetését, aminek terhére az idei évben Ambu babák és félautomata oktató
babák beszerzését tervezi. A technikai oldal költségvetésének terhére javasolja, hogy
a Szövetség minden egyesületet támogasson meg egy komplett oxigén szettel.
 Szalai László jelzi, hogy korábban az elnökség megbízta azzal, hogy írja össze azon
résztvevők listáját, akik munkájukkal segítették a 2018. évi Tájoló Európa-bajnokság
megrendezését. Ő leadta a listát, de azóta semmilyen előrelépés nem történt az
ügyben.
 Balázs Péter felveti, hogy a tavalyi évben a Szövetség 80 pár uszonyt kapott
támogatásként a Najade-tól, amit a Diákolimpia népszerűsítésére használtak, majd
Dunaújvárosban kerültek letárolásra. A korábbi elnökségi döntés alapján az
uszonyok pályázat keretében kerülnek a tagszervezetek számára kiosztásra. Kéri az
irodát a pályázati kiírás elkészítésére, amelyhez segítségként megküldi a korábbi
években alkalmazott pályázati anyagot.
Nyíri Iván megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
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