Magyar Búvár Szakszövetség
Alapszabály-módosítás
2020. december 9.
Az
MBSZ
szabályozza
a St.
Flórián
magyarországi búvársportolók és Búvár
búvároktatók tevékenységét.
Sportegyesület
(Szabó Attila)
[Az MBSZ feladatai:] felvilágosítást St.
Flórián
6. § 1.
és véleményt ad a búvársportág, Búvár
t)
illetve
a
búvártevékenység Sportegyesület
ügyeiben, szakértőkre javaslatot (Szabó Attila)
tesz, kivéve az ipari búvárkodás
körébe tartozó szakkérdéseket;
4. § 7.

9.§ 1.

Az MBSZ – hez való tartozást a Papp Gábor,
tagsági
jogviszony
fejezi
ki, MBSZ Elnök
amelynek fajtái:
a)
rendes tagság;
b)
pártoló tagság;

Indokot nem jelölt meg. Az MBSZ szervezeti keretein belül szabályozza a
magyarországi
búvársportolók
és
búvároktatók
tevékenységét.
Jelenleg
hazai
viszonylatban NINCS
búvárszakértő! Ez egy
jogszabályi
keretek
között
működő,
képesítéshez,
stb,
kötött tevékenység. Az
ipari rész... törlendő!
Képesítésnek,
jogszabályoknak
is
megfelelő
szakértői
tevékenység
folytatásának
feltételrendszere
jelenleg nem adott az
MBSZ-ben.

Az MBSZ feladatai:] felvilágosítást és véleményt ad a
búvársportág, illetve a búvártevékenység ügyeiben,
szakértőkre javaslatot tesz, kivéve az ipari búvárkodás
körébe tartozó szakkérdéseket

Az MBSZ – hez való tartozást a tagsági jogviszony fejezi
ki, amelynek fajtái:
a)
rendes tagság;
b)
pártoló tagság;
c)
tiszteletbeli tagság.
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c)
10.§
2.

tiszteletbeli tagság.

Az előző pontban felsoroltak Marlin Búvár
felvétele nem tagadható meg, ha a Sportegyesület
sportszervezet
magára
nézve (Udvardi Tibor)
írásbeli nyilatkozatával kötelezőnek
fogadja el jelen alapszabály
rendelkezéseit.

20. § [Az
MBSZ
elnökének,
1. e)
akadályoztatása esetén, vagy elnök
hiányában bármely alelnöknek,
ennek
hiányában
a
Felügyelőbizottságnak a közgyűlés
rendkívüli ülését az erre vonatkozó
írásbeli kérelem vagy határozat
kézhezvételétől
számított
legkorábban 15 és legkésőbbi 30
napon
belüli
időpontra
kell
összehívnia, amennyiben]
e) az elnökség létszáma 6 főre vagy
annál kevesebbre csökken;

d) Technikai, Tudományos, vagy Sportbizottságban
betöltött bizottsági tagság.
„Az előző pontban felsoroltak felvétele A sportág
versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek
rendes tagként való felvétele nem tagadható meg, ha a
sportszervezet magára nézve írásbeli nyilatkozatával
kötelezőnek
fogadja
el
jelen
alapszabály
rendelkezéseit.”

A módosítás indoka,
hogy
a
sporttörvénynek
megfelelően jelenjen
meg
az
alapszabályban
a
kifejezetten
a
versenysporttal
foglakozó
sportegyesületek
tagfelvételi
kérelmének kötelező
elfogadására
utaló
kitétel.(amennyiben
megfelel a tagfelvétel
feltételeinek)
St.
Flórián létszám
függő, e) az elnökség létszáma 6 4 főre vagy annál kevesebbre
Búvár
eredményes
csökken;
Sportegyesület döntéshez minimálisan
(Szabó Attila)
elégséges
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29.§
6.

34. §

A bizottságok üléseit az adott
bizottság elnöke vezeti. A bizottság
üléseire meg kell hívni az MBSZ
elnökségének
valamely
tisztségviselőjét, aki a bizottsági
ülésen tanácskozási joggal vesz
részt.
1. Az MBSZ tagjaival, valamint a
búvár sportágban tevékenységet
folytató személyekkel és szervekkel
szembeni szakszövetségi fegyelmi
eljárások lefolytatására az elnökség
2 évre szólóan pártatlan Etikai és
Fegyelmi Bizottságot választ. A
Bizottság létszámát az elnökség
annak megválasztásakor oly módon
állapítja meg, hogy az biztosítsa a
zavartalan tevékenységét.
2. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság
feladatát, hatáskörét és működését
az MBSZ Fegyelmi Szabályzata
állapítja meg.
3. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság
élén az adott bizottság elnöke áll,
akinek személyét az elnökség
hagyja jóvá. Az Etikai és Fegyelmi
Bizottság tagjai tevékenységük
gyakorlása
során
pártatlanul
kötelesek eljárni.

Amphora
Indokot nem jelölt meg. A bizottságok üléseit az adott bizottság elnöke vezetője
Búvár
Klub
vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni az MBSZ
(Balázs Péter)
elnökségének valamely tisztségviselőjét, aki a
bizottsági ülésen tanácskozási joggal vesz részt.

Dr.
Szabó Jelen pillanatban a
Gergely
fegyelmi határozatok
Balázs
ellen a közgyűléshez
lehet
fellebbezést
benyújtani. Javaslom,
hogy a fellebbezések
elbírálása
a
közgyűléstől
a
Fellebbviteli Etikai- és
Fegyelmi Bizottsághoz
kerüljön, mint újabb
állandó bizottsághoz.

1. Az MBSZ tagjaival, valamint a búvár sportágban
tevékenységet folytató személyekkel és szervekkel
szembeni
szakszövetségi
fegyelmi
eljárások
lefolytatására az elnökség 2 évre szólóan pártatlan
Etikai és Fegyelmi Bizottságot és Fellebbviteli Etikai és
Fegyelmi Bizottságot választ. A Bizottság létszámát az
elnökség annak megválasztásakor oly módon állapítja
meg, hogy az biztosítsa a zavartalan tevékenységét.
2. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság és a Fellebbviteli
Etikai és Fegyelmi Bizottság feladatát, hatáskörét és
működését az MBSZ Fegyelmi Szabályzata állapítja
meg.
3. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint a
Fellebbviteli Etikai és Fegyelmi Bizottság élén az adott
bizottság elnöke áll, akinek személyét az elnökség
hagyja jóvá. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság és a
Fellebbviteli Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai
tevékenységük gyakorlása során pártatlanul kötelesek
eljárni.
4. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság döntését határozati
formában hozza, amelynek kézhezvételétől számított
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15 napon belül az érintett írásbeli fellebbezéssel élhet a
közgyűléshez Fellebbviteli Etikai és Fegyelmi
Bizottsághoz.

4. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság
döntését
határozati
formában
hozza, amelynek kézhezvételétől
számított 15 napon belül az érintett
írásbeli fellebbezéssel élhet a
közgyűléshez.

31. 4.

31.§
5.

32.
2.

5. A lefolytatott vizsgálat ellen való
fellebbezést az MBSZ soron
következő közgyűlése napirendi
pontként vitatja meg.
A szakbizottságok vezetőjét az adott
búvársport-szakágban
tevékenykedő
tagszervezetek
ajánlása alapján, a sportalelnök
előterjesztésén
keresztül
az
elnökség nevezi ki határozatlan
időre. A szakbizottsági vezetők
megbízatása
az
elnökség
megbízatásával megszűnik.
A szakbizottságok vezetőjének
feladata és hatásköre:
[felsorolás]

5. A lefolytatott vizsgálat ellen való fellebbezést az
MBSZ soron következő közgyűlése napirendi pontként
vitatja meg

Papp Gábor, A
MBSZ-en
belül
MBSZ Elnök
működik, tudnunk kell
mit
csinál
a
szakbizottság.

A szakbizottságok vezetőjét az adott búvársportszakágban tevékenykedő tagszervezetek ajánlása
alapján, a sportalelnök előterjesztésén keresztül az
elnökség nevezi ki határozatlan időre. Szakbizottsági
vezető olyan személy lehet, aki legalább bizottsági
tagsággal rendelkezik vagy erre megbízási szerződést
köt az MBSZ-szel. A szakbizottsági vezetők
megbízatása az elnökség megbízatásával megszűnik.

Papp Gábor, A
MBSZ-en
belül
MBSZ Elnök
működik, tudnunk kell
mit
csinál
a
szakbizottság.

[kiegészítés]
m) a szakbizottság rendszeres üléseinek összehívása
és megtartása, az ülésekről összefoglaló készítése és
megküldése az Elnökségnek;

§ A Technikai Bizottsághoz az alábbi St.
Flórián Elnökségi
szakbizottságok tartoznak:
Búvár
alapján
a) Oktatási Szakbizottság;
Sportegyesület

n) az MBSZ képviselete, amennyiben az MBSZ
elnöksége erre egyedi döntésével felhatalmazza.
határozat A Technikai Bizottság szakbizottságokat hozhat létre, a
szakbizottságok típusait a Technikai Bizottság saját
működési szabályzatában nevezi meg.
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b) Szabvány és Szabályzat
Előkészítő Szakbizottság;
c) Zárttéri
Merülések
Szakbizottsága;
d) Technikai
Merülések
Szakbizottsága;
e) Informatikai
és
Regisztrációs
Szakbizottság;
f) Vizuális Szakbizottság.
32. § A
Technikai
Bizottság
3.
szakbizottságainak
vezetőit
a
technikai alelnök javaslata alapján
az
elnökség
nevezi
ki.
A
Magyarországon
jogszerűen
működő búvárképzéssel foglalkozó
nemzetközi
szervezetek
búvároktató tagjai, szakbizottsági
státuszban oktatói kollégiumokat
alakíthatnak. Az oktatói kollégiumok
vezetőit a technikai alelnök javaslata
alapján az elnökség nevezi ki.
32. §
Kiegészítés

(Szabó Attila)

St.
Flórián
Búvár
Sportegyesület
(Szabó Attila)

Papp Gábor,
MBSZ Elnök

Javaslat: A vezetőket a
szervezetek nevezzék
ki/bízzák meg (a TB
javaslata és az MBSZ
elnökségének
jóváhagyása,
elegendő: 7. pont)

A Technikai Bizottság szakbizottságainak vezetőit a
technikai alelnök javaslata alapján az elnökség nevezi
ki.
A
Magyarországon
jogszerűen
működő,
búvárképzéssel foglalkozó nemzetközi szervezetek
az MBSZ által elismert búvárképzéssel foglalkozó
szervezetek
búvároktató
tagjai,
szakbizottsági
státuszban
szakbizottsági jogkörben, oktatói kollégiumokat
alakíthatnak. Az oktatói kollégiumok vezetőit a technikai
alelnök javaslata alapján az elnökség nevezi ki.
Az oktatói kollégium vezetője az ülésekről összefoglalót
készít és azt megküldeni az Elnökségnek.
32.§ 10. A szakbizottságok vezetőjének feladata és
hatásköre:
a) A
szakbizottsági
ülésekről
összefoglaló
készítése és azok megküldése az elnökség
részére;
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b) javaslattétel
a
sportág
szabadidős
tevékenységének működtetése, stratégiájának
kialakítása;
c) javaslattétel az éves szabadidős szakmai tervre,
annak elkészítése, egyeztetése, elnökségi
előterjesztése, végrehajtása;
d) javaslattétel
szabadidős
szervezésére;

sportesemények

e) szakmai
továbbképzések,
statisztikák véleményezése;

publikációk,

f) kapcsolattartás az MBSZ elnökségével;
g) tevékenységéről
elnökségének;

32.§
7.

beszámolás

az

MBSZ

h) tanácskozási joggal részvétel az elnökség
ülésein.
A
búvároktató
kollégiumok Papp Gábor, Ki kell egészíteni, a A búvároktató kollégiumok működési rendjét az oktatói
működési
rendjét
az
oktatói MBSZ Elnök
szakbizottságok
kollégium tagsága saját maga határozza meg és amely
kollégium tagsága saját maga
vezetőinél már eleve nem lehet ellentétes az MBSZ alapszabályával, egyéb
határozza meg és amely nem lehet
létező
és
a szabályzataival és határozataival. A búvároktatói
ellentétes
az
MBSZ
kiegészítésként
kollégiumok működési rendjét a technikai alelnök
alapszabályával,
egyéb
meghatározott
javaslata alapján, az MBSZ elnöksége hagyja jóvá.
szabályzataival és határozataival. A
alapvető
búvároktatói kollégiumok működési
szempontokkal
rendjét a technikai alelnök javaslata
alapján, az MBSZ elnöksége hagyja
jóvá.
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XIV.
Az MBSZ tagjai
fejezet [Tagok felsorolása]

Papp Gábor, A lista elavult és nem A felsorolás helyett az alábbiak beiktatása javasolt.
MBSZ Elnök
naprakész, másrészt
nem kötelező eleme az 1. A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni
alapszabálynak.
(Tagjegyzék).
Az
adatszolgáltatás 2. A sportág sportolóiról nyilvántartást kell vezetni. A
folyamatos, ez most nyilvántartás kiterjed a versenyengedéllyel nem
nevesítésre is kerülne. rendelkező sportolókra is. Az adatszolgáltatás a
Szövetség tagjainak kötelezettsége.
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