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1. Az MBSZ szervezete
1.1. Az MBSZ jogállása
A szövetség 1968-ban Magyar Könnyűbúvár Szövetség néven alakult meg. Az OTSH
felügyelete alatt szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetség volt. 1989. év decemberében
Magyar Búvár Szövetség néven átalakult. A Fővárosi Bíróság az ISM által 9/1997. sorszám
alatt nyilvántartott Magyar Búvár Szövetséget az Ifjúsági és Sportminiszter kérelmére 2001.
február 15-én 5. sorszám alatt a sportági országos szakszövetségek nyilvántartásába
bejegyezte.
A Fővárosi Bíróság 2002. november 19-i határozatában bejegyezte a szövetség névváltozását,
Magyar Búvár Szakszövetség néven.
A szövetség kiemelten közhasznú szervezetté történő átalakulásához az OTSH 1998.
december 07-én kelt határozatában hozzájárul, bejegyezte a kiemelt közhasznú szervezetté
történő minősítést.
1.2. MBSZ taglétszámának alakulása
Jelenleg a Magyar Búvár Szakszövetségnek 35 teljes jogkörű szabad joggal rendelkező
tagszervezete van.
2011-ben az alábbi szervezetek kérték tagfelvételi kérelmüket az MBSZ tagságába:
Hód-úszó SE . Hódmezővásárhely ; Miskolci Manták Búvár Egyesület – Miskolc
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MBSZ ügyintéző és képviseleti szerveinek működése

2.1. Az elnökség
Elnök:
Alelnökök:

Dr. Nyíri Iván
Sopronyi Richárd – Technikai alelnök
Balázs Péter - Sport alelnök

Elnökségi tagok:
Cseh Attila
Juhos Gergely
Moravecz János
Szalai László
Veress András
Zelenák József
Az elnökség 2011. év folyamán 4 alkalommal ülésezett. Az ülésekről jegyzőkönyv készült.

2.2. Az Ellenőrző Testület
Az Ellenőrző Testület elnöke Császárné Gulácsy Éva, tagok: Fejes László, Roith György.
Az Ellenőrző Testület a 2011. évi ellenőrzések során mindent rendben talált, beszámolójukat
az elnökség minden esetben elfogadta.
2.3. MBSZ iroda
Az irodának 2 fő főállású munkaviszonyú, fizetett alkalmazottja. Miklós Adrienn főtitkár, és
Szivák Bernadett, aki az iroda napi működését vezeti.
Az iroda székelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
2.4. Bizottságok
Sportbizottság, Technikai Bizottság, a bizottságokban résztvevő tagok társadalmi munkában
végzik tevékenységeiket. Tiszteletdíjat és semminemű más juttatást nem kapnak.
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Beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Magyar Búvár Szakszövetség sportolói és sportdiplomáciai eredményekben gazdag évet
zárt
2011-ben.
A szakszövetség 3 nemzetközi versenyt szervezett. A CMAS Uszonyosúszó Világkupa 2011.
március első hétvégéjén került megrendezésre Hajdúszoboszlón. Az eseményen 46 klub,
közel 300 versenyzője vett részt. A rendezés jól sikerült, azonban a szervezők úgy határoztak,
hogy a helyszínt már kinőtte az esemény, így 2012-re a rendezvénysorozat első állomásának
mindenképp új helyszínt kellett keresnünk.
A következő szövetségi rendezésű nemzetközi verseny a Junior Uszonyúszó Európabajnokság, melynek Miskolc adott otthont. A kecskeméti uszoda nem készült el határidőre,
ezért döntött úgy a szakszövetség, hogy új helyszínt választ. A 2011. július 11-18. között
megrendezett eseményre 17 ország közel 200 versenyzője érkezett. Miskolc jó döntés volt, az
uszoda és az Egyetemvárosban lévő 3 csillagos Uni-Hotel minden szempontból megfelelt az
igényeknek. A hosszútávúszó verseny helyszíne, Nyékládháza kellemes környezete még
hangulatosabbá tette a verseny záró napjait. A versenyen sportolóink és a szervezőik is
kiválóan szerepeltek, mindent összevetve egy jó hangulatú, eredményes és színvonalasan
megszervezett, lebonyolított esemény volt a XIII. Junior Uszonyos-és búvárúszó Európabajnokság.
A CMAS februári döntését követően – visszavonták Kolumbia Búvár Világjátékok rendezési
jogát – a magyar szövetség megpályázta a Felnőtt Uszonyos-és Búvárúszó Világbajnokság
rendezését. Rövid idő alatt kellett a szövetségnek a pályázati anyagot elkészíteni, de nagy
öröm volt számunkra, hogy elnyertük a verseny rendezését. A Világbajnokság 10 nappal a
junior Európa-bajnokságot követően kezdődött Hódmezővásárhelyen, a hosszútávúszó
versenyszámoknak a szegedi Maty-ér volt a helyszíne. A 2011. július 28 – augusztus 7. között
rendezett XVI. Uszonyos-és Búvárúszó Világbajnokságon 31 ország, több mint 300
versenyzője vett részt. Versenyzőink szép eredményeket értek el, felejthetetlen és emlékezetes
pillanatokat okozva mindazoknak, akik az eseményen részt vettek, ellátogattak. A szervezők
kitettek magukért ezen a versenyen is, számos visszajelzés, gratuláció érkezett az ott lévőktől,
a verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban.

A két verseny szervezése, sikeres lebonyolítása nem kevés feladattal járt, de nagy büszkeség
számunkra, hogy két ilyen nemzetközi versenyt, ilyen kis apparátussal, ilyen színvonalon
sikerült megvalósítani.
Bízom benne, hogy a 2011-ben versenyrendezés terén nyert tudást és tapasztalatokat a
jövőben is tudjuk hasznosítani, és a jövőben számos világversenyt rendezhet meg a Magyar
Búvár Szakszövetség.
Sportszervezetünk alapfeladatának megfelelően a korosztályos és felnőtt országos
bajnokságokat megrendezte, finanszírozta. A válogatott keretek működéséhez hozzájárultunk,
a sporteredmények igazolták, hogy mindez igen jó befektetés volt.
Napi munkaidőben folyamatosan végeztük szabadidős búváraink, versenyzőink okmány
kiadását, okmány cseréjét, informálását, tájékoztatását a nemzetközi és hazai előírásokról,
naprakész információval láttuk el őket.
A szakszövetség minden téren kiegyensúlyozottan, a minisztériumi, sportszakmai
elvárásoknak teljes mértékben eleget téve végzi mindennapi tevékenységét.
Budapest, 2012. március 23.

Miklós Adrienn
főtitkár

