Elnökségi ülés
2020. december 21.-én (hétfőn) 15:00 órakor
Helyszín: ZOOM platform
Jelenlévők:
Papp Gábor elnök
Kövy Bence sport alelnök
Balázs Gergely tudományos alelnök
Balázs Péter elnökségi tag
Veress András elnökségi tag
Paár György elnökségi tag
Bácsi Krisztina Felügyelő bizottság elnöke
Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár
Dobák Tamás- jegyzőkönyvvezető
Az elnökség határozatképes.
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Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás
ZMA: Folyamatban van a közgyűlés jegyzőkönyvének véglegesítése, valamint az alapszabály
módosításhoz szükséges dokumentumok előkészítése, ami ahhoz kell, hogy a bíróság részére
megküldésre kerüljenek. A felzárkóztatási program jelenleg zajlik a klubokkal tartjuk a kapcsolatot,
több kifizetés megtörtént a napokban.

Feljelentés
A szövetség december 16-án kapott levelet Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságtól, melyben feljelentés érkezett a 2019 június 28-án megrendezett Búvár Oktatói
Kollégiumon történtekkel kapcsolatban. Az ügyintés elkezdődött. Gáborral arra jutottunk, hogy a
CMAS oktatói kollégium elnökét Zelenák Józsefet kérjük meg, hogy küldje el az ülés jegyzőkönyvét,
illetve minden olyan dokumentumot, amelyet be tudnánk küldeni a hatóság részére.
PG: Lényeges körülmény, hogy az MBSZ-t kereste meg NAIH. Az oktatói kollégium tagjai egyéni
oktatói minőségükben csatlakoztak (nem feltétlenül az MBSZ tagjai). CMAS oktatói kollégiumnak
javaslattételi és szakmai segítségnyújtási feladatköre van. Az elnöknek vannak még plusz
jogosítványai emellett. Félig meddig autonóm – saját működési szabályzatuk van – ha van ilyen.
Ennek része lehetne az adatvédelmi szabályozás is. Arról információt kell szereznünk, hogy mi történt
ezen az ülésen. Ez az eddig megvizsgált jegyzőkönyvből nem derült ki. A szövetség adatvédelmi
szabályzata szerint járunk el és az ügyet vizsgáljuk. 2020. december 31-ig kell válaszolni.
Az MBSZ ügyvédje szerint az eset maga nem olyan súlyos, de ettől függetlenül elképzelhető az
elmarasztalás valamilyen formája.

2019. Év Sportolója díjátadó
ZMA: Az elnökségi után lesz a 2019-es év sportolója díjátadó ZOOM-on, a díjakat futárral küldtük a
díjazottaknak. Bízunk benne, hogy 2021-ben ünnepélyesebb körülmények között tudjuk átadni a
díjakat.

Sportbizottsági beszámoló
50/2020 (2020. 12. 21)
A víz alatti hokisoknak szánt 2020. évi szakági támogatás a 3 egyesület között egyenlő arányban
kerül felosztásra.
Egyhangúan elfogadva
KB: Rendben lezajlott Kecskeméten az országos bajnokság a hétvégén és a covidos szabályok be
voltak tartva rendesen.
PG: A versenyrendezési szabályzat mikor készül el? Bele kellene tenni az újdonságokat:


Mi az, amit mi elvárhatunk, milyen infrastruktúrával lehessen pályázni a versenyrendezésre

KB: Február közepéig, mert szeretné ha mindenki látná, aki érintett lehet.
PG: Az 2021-es első versenyt megelőző 30 nappal legyen kész – tehát 2021 február 12-ig

Világkupa
PG: Egyeztetett a CMAS-al és a világkupa dátumok még élnek egyelőre. Jelezte feléjük, hogy
alternatív időpontban gondolkodunk a hazai versennyel kapcsolatban. Azt kedvezményezné, hogy
őszre legyen áttéve a verseny. Nem lenne rentábilis, ha februárban rendeznénk (nem lenne elegendő
versenyző).
Megkérte Miklós Tamást, hogy egy budapesti világkupa lehetőségével kapcsolatban egyeztessen egy
uszodával. Tüskecsarnok uszoda merült fel.
VA: Lehetséges, hogy a lengyelek és az olaszok is jelezni fogják, hogy el szeretnék halasztani, éppen
ezért nekünk kéne az elsőnek lenni, akik ezt jelzik, akár egy már kijelölt időponttal.

51/2020 (2020. 12. 21)
Az elnökség 2021 februári Világkupa megrendezését elhalasztja az őszi idényre.
Javasolt időpont 2021. október 1-2-3.
egyhangúlag elfogadva
Balázs Gergely csatlakozott

Edzőképzés
PG: Kaposvári látogatásáról beszámolt. Kaposvár szeretne versenyt rendezni (akár nemzetközi
versenyeket is), nagyon jó az új uszoda.
Az edzőképzéssel kapcsolatban a gyakorlati képzést szívesen tartaná Kaposvár- Kovács Zsófia
közreműködésével.
Ez egy nagyon jó pilot lehetne, ami más régiókban is megvalósítható később.
VA: Jelen pillanatban is zajló képzések:




Budapesti Sportszövetségek Uniója által szervezett edzőképzés
(OKJ - idén utoljára, mert megváltozik felnőttképzés rendszere) – ketten jelentkeztek rá
TF Továbbképző Intézet- újraindítja a képzést a búvársportban
Pedagógus akkreditációs képzés

Mindenképp támogatná a pécsi kedvezményezést.
PG: Andrást megkéri, hogy az oktatást és az edzőképzést foglalja össze egy koncepcióban az MBSZ
álláspontját a búvársportban az MBSZ által elfogadható és szükséges az edzői, oktatói minősítések és
képesítések terén.
Jó lenne, ha az oktató és edzőképzést összehangolhatnánk az úszókkal
ZMA: Kovács Zsófival már zajlik az egyeztetés és készül egy anyag a képzésről, melyet az ünnepek
alatt küld el az elnökség részére. A cél a digitális képzés elindítása, ahol testnevelők vagy
úszásoktatók képzését végezné a szövetség digitális platform segítségével.
Kovács Zsófi elkészítené a tartalmat és kapcsolatban állunk olyan cégekkel, akik kivitelezni tudnák az
online modulokat, vizsgákat.
VA: Kókai Dáviddal is fel kell venni a kapcsolatot ezügyben, mert ő már elkezdett kidolgozni egy
formulát a belső oktatási rendszerre. Az elhangzottak azonban csak a belsőképzésről szólnak és
fontos lenne az is, hogy az újonnan csatlakozni vágyók, hogyan tehetik ezt meg és nekik nyújtani
segítséget, abban hogy hogyan tudnak papírt szerezni.

PG: A sportedzői szisztémát definiálni szükséges. Hol és milyen formában lehet képzettséget kapni
erre vonatkozóan.

MBSZ 2021 tervek, versenyek
Versenynaptár
KB: A januári elnökségi ülésén tudjuk elfogadni a versenynaptárt valószínűleg. Két ünnep között zajlik
egyeztetés a szakbizottságokkal a versenyrendszerről, versenynaptárról.

Apnea
Apneával megbeszélés szervezése 2021 januárjára.
BP: Az apneások jelenleg a konkurens szervezetben versenyeznek. A CMAS az elmúlt 20 évben tiltotta
az apneázást, megalakult a saját szervezetük AIDA – és mostanában kezdte a CMAS újra visszaépíteni
az apneát, mert lehetőséget látnak benne.
PG: El kell kezdeni az integrációt az apneásokkal

CMAS Tájolós Bizottsági ülés
BP: Beszámoló:






következő évben az összes tervezett verseny nyíltvizes, ezért úgy vesszük, hogy meg
lesznek tartva
a világkupákkal kapcsolatban lesz egy egyeztetés májusban (hogy el tud e indulni a
szezon)
az EB-re két határvonal lett kitűzve, amikor eldöntik, hogy meg lehet-e rendezni
Világbajnokság – elképzelhető, hogy újra megrendezhető lesz a sportágban
Jelezte, hogy 2023-ban Magyarország is rendezne világversenyt

Tervek
PG: Üzleti terv jövő évre. Az elnökségtől várja a javaslatokat, ötleteket, forrás igényt mindenkitól a
saját területén (melyekhez költségeket lehet rendelni).
Határidő: 2021. január 4.
Források kapcsán négy lehetőséget lát:






Állami pénzek
- a működési támogatás - esetleg növelhető
- felzárkóztatási programot ki lehetne egészíteni - itt is lehetne előrelépés
- esetleg valami újat viszünk bele (pl. átjárhatóság sportágak között, események
szervezése)
Honvédelmi Sportszövetség, Szabadidősport Szövetség, Nemzeti Versenysport Szövetség
Szponzoráció (esemény, szövetség)
Pályázatok:
- Digitalizáció
- Oktatás

Digitalizáció
PG: Paár Györgytől azt szeretné kérni, hogy az elküldött digitalizációs ötletbörzéből, azokat a
dolgokat, amelyek még nem valósultak meg nagyságrendileg helyezze el szövetségi szinten, hogy
miben érdemes gondolkodni.

Technika: Cmas oktatás, szabályzatok
PG: A CMAS oktatási pályázat kapcsán, gyors helyzetjelentés ,.




A pályázati felhívás még nem ment ki
az új technikai alelnöknek is feladata lesz a tevékenység felügyelete
Az elnökkel szeretne egy részletes egyeztetést, hogy a CMAS oktatói kollégium milyen
állapotban van jelenleg. Zelenák József hivatalosan a regnáló elnök
o működés
o tervek
o oktatás
o együttműködések

Tisztújítás
PG: Kiírásra kerülne a tisztújító közgyűlés 2021. február 23-ára, ahol a technikai alelnök választására
kerül sor.

52/2020 (2020. 12. 21)
Az MBSZ 2021. február 23-án 16 órára hirdeti meg tisztújító közgyűlését.
Jelölőbizottság elnöke: Medek Miklós
Jelölőbizottság tagjai: Holczmüller Anikó, Miklós Tamás
Egyhangúan elfogadva
Paár György távozott.

Egyebek
Ingatlan
ZMA: A lakásra nem volt vevő eddig, csak ingatlanosok. Ingatlanirodával szeretne szerződést kötni,
mert egyelőre csak költséget jelent a szövetségnek a lakás.

Tudományos bizottság
BG: Eddig ketten bólintottak rá a Tudományos Bizottsági tagságra.
Szieberth Dénes – BME oktató
Hainz Péter – Eötvös Kutatói Hálózatban dolgozik
Balogh Tamás – a régész oldalról
A környezetvédelmi vonallal kapcsolatban egyelőre még nincs jelölt, várhatóan a jövő év elejére
összeállhat a bizottság.
ZMA: Kovács Zsófiát ajánlaná a bizottság figyelmébe, aki sporttudománnyal foglalkozik.
BG: Jövő évi költségvetéshez: A tudományos részről szeretne tábort szervezni – ami egy

terepgyakorlat lehetne egyetemistáknak. Szieberth Dénes már csinált hasonlót a saját diákjainak
tavaly nyáron.
Vége az ülésnek.

