Elnökségi ülés
2020. július 21.-én (kedden) 15:00 órakor
Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. I. emeleti tárgyaló
Jelenlévők:
Papp Gábor elnök
Kövy Bence sport alelnök
Szabó Attila technikai alelnök
Balázs Gergely tudományos alelnök
Balázs Péter elnökségi tag
Veress András elnökségi tag
Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár
Bácsi Krisztina Felügyelő Bizottság elnöke
Dobák Tamás – szövetségi koordinátor - jegyzőkönyvvezető
Az elnökség határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetés menetét elfogadta az Elnökség.
PG: Legyen egy státusz riport, melyben az iroda és az elnökség feladatai is szerepelnek. (státusszal,
határidővel, felelősökkel)

Magyar búvárok napja (nemzetközi minta?)
PG: Legyen ilyen nap – bemutatók, expók, ünnepség, díjak átadása – jól kommunikálható. Vállalja,
hogy keres dátumot.
Javalat SZA – stratégia célok között legyen

HATÁROZAT:
3/2020 (VII. 21)
Elnökség egyhangúan elfogadta, hogy legyen Magyar Búvárok Napja a jövőben.

Swim-run
PG: Javaslat Futás – úszás – legyen ilyen esemény – rokonságban áll velünk
Vannak gazdátlan rokon sportok, melyeknek nincs szövetségük, az ilyeneket be lehetne hozni az
MBSZ-be.

Az ilyen jellegű bővítések lehetőségét PG feltérképezi.

Felelősség/biztonság -> versenyengedély, sportorvosik, technika,
szervezés
PG: a szabályzatokban a szövegezés és a felelősség kérdése legyen tisztázva
BP: Versenykiírás ezeket tisztázza részben, felül kell vizsgálni.
BG: Nincsen biztonságos lebonyolítással kapcsolatos szabályzat, aminek a szabadidős tevékenység
biztonságos lebonyolítására is vonatkoznia kellene Alapszabály szerint
PG: a szabályzatokat át kell nézni, hogy tudjunk számonkérni és ellenőrizni, felelősségre vonni
lehessen
BP:
Versenyszabályzat – NINCS (sportágaknak van külön)
Igazolási és Átigazolási szabályzat - UPDATELNI KELL
Sportfegyelmi szabályzat – OK
Sportrendezvény biztonságos lebonyolítással kapcsolatos szabályzat – NINCS
Etikai és gyermekvédelmi - OK
Dopping Szabályzat – OK
Sportegészségügyi szabályzat – NINCS
Merülési szabályzat -VAN DOLGOZNI KELL RAJTA
SZMSZ – VAN DOLGOZNI KELL RAJTA
SZA: nem ad lehetőséget sok mindenre a jelen változat- AZ ALAPSZABÁLY sem pl. tagfelvételi kérelem
korlátai
PG ezt alapszabály szintek kell szabályozni, meg kell vizsgálni
Képzés és minősítési szabályzat - TECHNIKA - VAN
Képzés és minősítési szabályzat – SPORT – VAN
Adatvédelmi szabályzat – NINCS
Gazdálkodási és Pénzügyi szabályzat - ?
Vagyonértékű jogok átruházásáról szóló szabályzat - ?
Nincs deklarálva de, van az MBSZ-nek:
Sportbizottság működésével kapcsolatos szabályzat OK
Válogatott szabályzat
SZA javaslata, hogy Dr. Staudt Csabát javasolja, hogy nézze át a szabályzatokat és koordinálja ezt a
feladatot.

HATÁROZAT:
4/2020 (VII. 21)
Dr. Staudt Csabát megbízza az Elnökség a szabályzatok felülvizsgálásának koordinálásával.
Egyhangúlag elfogadva.

CMAS oktatás rendszer működtetése, átalakítása
PG: CMAS oktatás szövetség keretein belül zajlik, ha házon belül van egy konkurens tevékenység
nehéz a többi oktatási szervezetet bevonni, pedig a cél, hogy ernyőszerveztként működjön az MBSZ.
Javaslat, hogy a non-profit kft- be legyen kiszervezve ez a tevékenység.
ZMA: Cseh Attila vállalná a feladatot, feltérképezné, koordinálná. A jogásszal és a könyvelővel való
egyeztetést követően lehetne megtenni ezt az áthelyezést. A kártyakiadás ÁFÁ-s tevékenység így
gazdaságilag is jobban járna a szövetség.
PG: a szövetség érdekeivel ne ütközzön és a szövetség anyagilag jól járjon
SZA: javaslata, hogy CMAS búvároktatás mellé felsorakoztatva a többi oktatási szervezetet
egyenrangúan kell kezelni és ez senki érdekeivel ne ütközhessen.
PG: Más szövetségeknél vannak különböző tagságok, melyekhez léteznek különböző jogosultságok. Ki
kell dolgozni, hogy az oktatási szervezetek, hogyan lehetnek az MBSZ tagjai.

HATÁROZAT:
5/2020 (VII. 21)
Az Elnökség megbízza Cseh Attilát, hogy mérje fel a CMAS oktatási rendszer működési lehetőségeit.
Egyhangún elfogadva

CMAS nemzetközi képviselet
HATÁROZAT:
6/2020 (VII. 21)
Zelenák József képviselheti a Magyar Búvár Szakszövetséget a nemzetközi szövetség (CMAS)
Technikai Szakbizottságában.
Egyhangúan elfogadva

HATÁROZAT:
7/2020 (VII. 21)
Balázs Gergely képviselheti a Magyar Búvár Szakszövetséget a nemzetközi szövetség (CMAS)
Tudományos Szakbizottságában.
5 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett elfogadva

HATÁROZAT:
8/2020 (VII. 21)
Balázs Péter képviselheti a Magyar Búvár Szakszövetséget a nemzetközi szövetség (CMAS)
Tájékozódási Búvárúszó Szakbizottságában.
egyhangúan elfogadva

Moravecz János delegálásáról a szavazást elnapolja az Elnökség.
PG: Legyen összefoglaló az ő munkásságukról és prezentálják az Elnökség felé.
PG: utána kell járni, hogy le lehet-e váltani valakit és mi ennek a folyamata.
Szabó Gergő készítsen egy szerződés tervezetet, amit a delegáltakkal aláír az MBSZ.

9/2020 (VII. 21)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a CMAS búvárkártyák megrendelésére tett javaslatot az 1.sz
melléklet szerint.

Oktatási anyagok sportáganként
PG: van lehetőség rá, hogy a Felzárkóztatási programon belül finanszírozzuk oktatási anyagok
elkészítését szakáganként (modern, jól alkalmazható , akár digitális formában, oktatófilmek, könyv
stb.)
VA: nem olimpiai sportágakat a TF felvinné az oktatandó szakágak közé. Egy tervezet beadásra került
a TF felé.
PG: Megkérte Andrást, hogy előre jelezzen az Elnökségnek ilyen esetekben legközelebb
ZMA: az egyes szakágakat felkérnénk, hogy készüljenek el a szakági tananyagok, amit a szövetség
egységes formába öntene. Ezt a program keretein belül tudná pénzzel támogatni a szövetség. Ezen
felül a fogyatékos sportolók képzését is bele lehetne venni.
PG: Seniorokat is bele kellene venni
SZA: Krónikus betegségben szenvedő búvárok merültetése is szerepelhetne az anyagban

HATÁROZAT:
10/2020 (VII. 21)
Szakáganként készüljön oktatóanyag, melynek költségei a Felzárkóztatási programba legyenek
betervezve.
Egyhangúan elfogadva
BP: Költségtervben szereplő biztonságot segítő eszközök beszerzése. – UTÁNANÉZNI. A valós
infrastruktútra fejlesztés is szükséges a sportág előremozdításához.

HATÁROZAT:
11/2020 (VII. 21)
Szervezetfejlesztést, egyéb infrastruktúrát, versenyszervezést javító eszközök költségei a
Felzárkóztatási programba legyenek betervezve.
Egyhangúan elfogadva

Világjátékok támogatás
HATÁROZAT:
12/2020 (VII. 21)
A Világjátékok támogatási elvét és a támogatás összegét egyhangúan elfogadta az Elnökség.
2. sz melléklet szerint
VA: kellene egy állásfoglalás a szövetség részéről, hogy az EB-re kiutazzanak e a versenyzők.
ZMA: véleménye szerint, ha nem éri el a 15 országot a résztvevők száma, akkor az eddig követett
elvet nem kellene követni a támogatások terén. Mert az állam nem támogatja.
Állásfoglalás: Ha a körülmények lehetővé teszik, akkor a magyar válogatott részt vehet az EB-n.
VA: Ha nem lesz EB- akkor az OB-t sem kellene megrendezni.
Az OB rendezéssel kapcsolatban is szükséges egy állásfoglalás
ZMA: Ha nem szívesen utaznak a versenyzők, kezdjünk-e el digitális versenyek irányába nyitni. A
Meet manager szoftver alkalmas erre.
VA: Szerinte járhatóbb a régiónkénti versenyek megrendezése
PG: Erre később kellene visszatérni

Sportági szakbizottságok elnökeinek jóváhagyása
HATÁROZAT:
13/2020 (VII. 21)
Az Elnökség elfogadta az alábbi Sport Szakbizottsági vezetőket:
Dr. Bacskó László (Apnea Szakbizottság)
Wágner Zsófia (Tájékozódási búvárúszó Szakbizottság)
Kovács László (Uszonyosúszó Szakbizottság)
Szabó Zsolt (Víz alatti Rögbi Szakbizottság)

Egyhangúan elfogadva
Egyhangúan elfogadva
Egyhangúan elfogadva
Egyhangúan elfogadva

Víz alatti rögbi versenynaptár
HATÁROZAT:
14/2020 (VII. 21)
Az elnökség elfogadta a Víz alatti rögbi versenynaptár tervezetet (3. sz. melléklet)
Egyhangúan elfogadva
BP: ki kellene találni egy olyan módszert, ahol az Elnökségnek nem kell elfogadni, minden egyes
változást (külföldi versenyt)

PG: felkérte BP-t, hogy tegyen erre egy javaslatot

A MBSZ TB létrehozott szakbizottságainak módosítása, szakbizottsági
vezetők elfogadása, feladat,- munkaterv elfogadása. (TB)
HATÁROZAT:
15/2020 (VII. 21)
Az Elnökség elfogadta az alábbi Technikai Szakbizottsági vezetőket:
Cseh Attila (Oktatási szakbizottság)
Egyhangúan elfogadva
Udvardi Tibor (Szabvány és Szabályzat Előkészítő Szakbizottság)
Egyhangúan elfogadva
*John Róbert (Technikai Szakbizottság)
Egyhangúan elfogadva
*Dr. Göbl Anna (Orvosi Szakbizottság)
Egyhangúan elfogadva
*Domján András (Hivatásos Búvárok Szakbizottsága)
Egyhangúan elfogadva
*Papp Zoltán (Ipari Búvárok Szakbizottsága)
Egyhangúan elfogadva
*Dr. Staudt Csaba (Felügyeleti szakbizottság)
Egyhangúan elfogadva
*Miklós Tamás (Zárttéri Merülések Szakbizottsága)
5 igen 1 nem szavazattal elfogadva
*jelölteknek kell szerződést készíteni, mert nem tagszervezeti tagok (Papp Zoltán – lehet, hogy tag)

Az informatikai Szakbizottság vezetőjének megválasztása elnapolva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGYÉB
PG: Mindenfajta kommunikáció az Elnökség által elfogadott protokoll szerint működne a jövőben.
Készül egy kommunikációs protokoll.
PG: Leltár alapján szeretné felmérni, hogy milyen eszközei vannak szövetségnek, milyen eszközök
állnak rendelkezésre, használjuk-e még…
PG: a gyékényesi polgármester-asszony kér egy házirendkiegészítő mellékletet a búvárokra
vonatkozóan, mert ezt fogja betartatni. Meg kell nézni, hogy Gyékényesre kell-e kiegészítést tenni.
2020.08.18 a következő elnökségi ülés időpontja
Balázs Péter és Balázs Gergely távoztak az ülésről. – Az Elnökség határozatképes.

HATÁROZAT:
16/2020 (VII. 21)
Az MBSZ megvizsgálja a Magyar Búvárúszokért Alapítvány átvételnek lehetőségét.
4 igen 0 nem mellett elfogadva

