Elnökségi ülés
2020. október 13.-án (kedden) 15:00 órakor

Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. IV. emeleti nagytárgyaló
Jelenlévők:
Papp Gábor elnök
Kövy Bence sport alelnök
Szabó Attila technikai alelnök
Balázs Gergely tudományos alelnök
Balázs Péter elnökségi tag
Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár
Dobák Tamás- jegyzőkönyvvezető
Az elnökség határozatképes.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

ÜGYVITELI TÁJÉKOZTATÓ
PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
SPORT
TECHNIKA
EGYÉB

PG: Az oktatási szervezetek szeretnék, hogy érdekérvényesítő lehetőségük legyen a szövetségi
munkában. Nem szeretnének minden területen pl: versenysportba beleszólni.
PG: Esetleg szakmai tagságot lehetne létrehozni, más jogosítványokkal
SZA: Lehetőség lenne arra is, hogy ezek a szervezetek integrálódjanak a versenyrendszerbe. Bár nem
ez a cél. A sportörvénynek megfelelően és az alapszabály kis módosításával lehetne egy valóban
rendes tagságot biztosítani és hogy a struktúrában ez hogyan működne ezt az elnökségnek kell
kitalálni.
PG: Az elköteleződésünket kommunikálni kell és ezt személyesen is meg kellene erősíteni
SZA: Közgyűlésen lehetne ezen szándékunkat feléjük kifejezni.
PG: A közgyűlésre meghívást kapnak az oktatási szervezetek, ahol láthatják alapszabálymódosítás
szavazást, merülési szabály átalakításról, a hobbi búvárkodás fejlesztéséről is említés lesz, illetve az
együttműködési törekvéseknek a felkutatását is hangsúlyozzuk és közös projektek indítását
ZMA: Lehetnének szavazati joggal rendelkező szakmai tagok, akik az egyes bizottságokban tudnak
szavazni. Mert nekik az a fontos, hogy a búvároktatási rendszeren belül tudják az érdeküket
érvényesíteni.
SZA: Az integrálódási szándékukat kifejezve ezek a szervezetek pártolói tagság illetve kollégiumi
tagság felvételüket kérik, bizonyítva ezzel, hogy a mostani alapszabályt elfogadják. Ha ez a rendszer
marad és nem adunk neki konkrét szintet, akkor széttagozódnak ezek a szervezetek.
PG: Technikai rész alá betagozódhatnának, az elképzelés így nézne ki:
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Ne legyen semmi időzeljeben a fenti ábrában
ZMA: Az oktatási szervezetek a technikai bizottság alá tagozódnak be és javaslatot tehetnének a
technikai alelnökre tisztújítás alkalmával. Magánszemély és szervezet is lehetne szakmai tag. A
technikai bizottságban lehet szavazati joguk és a technikai alelnök képviseli az érdekeiket az
elnökségben.

PG: Technikai bizottsági tagnak hívjuk, majd az oktatási szervezeteket. Ezzel érdekérvényesítő
lehetőségük lesz
BG: Szeretné, hogy ne legyen specifikálva, hogy „technikai” bizottság, mert alkalmazná a
későbbiekben a tudományos bizottságban a későbbiekben
PG: Bizottsági tagság fogalmát létrehozzuk, amelyet később lehet dedikálni különböző szakterületre
PG: Adrienn gyűjtse össze az alapszabály módosítással kapcsolatos javaslatokat
ZMA: Az alapszabály módosítási javaslatokra létre kellene hozni a - jogászokat belevonva - egy
teamet.
BP: Csak írásban jöjjön alapszabály módosítási javaslat, mert úgy kezelhető
Október 30-ig az elnökségi tagok nyilatkozzanak az alapszabály módosítással kapcsolatban.

HATÁROZAT:
35/2020(X.13)
Az MBSZ elnöksége létrehozza a Bizottsági tagságot, ami azt a célt szolgálja, hogy az egyes bizottsági
területeken belül tudják képviselni az érdekeiket az oktatási és egyéb szervezetek.
A pártoló tagsággal rendelkező oktatási szervezeteket átvezetjük a bizottsági tagságba a
későbbiekben.
Egyhangúan elfogadva

ÜGYVITELI TÁJÉKOZTATÓ
ZMA:
Felzárkóztatási támogatásról klubok tájékoztatva vannak, a pénz még nem érkezett meg.
Csak utána tudjuk folyósítani a kluboknak.
 GDPR szabályzattal kapcsolatos adatleltár megtörtént, továbbküldésre került a jogász felé.
 Pályázatok: Honvédelmi Sportszövetségi pályázat 10.15-én beadásra kerül
 Találkozók: NVESZ október 15., a Honvédelmi Sportszövetség szervezés alatt van
 Közgyűlés: december 9-re lett módosítva az időpont
o közgyűlés
o díjátadó
o oktatási szervezetek meghívása
o évzáró
BG: Olyan díjat lehetne bevezetni, ahol nem feltétlen versenyzők lennének jutalmazva, hanem a
búvárközösség számára fontos emberek (szervezők, bírók, stb…)


ZMA: 30-ig kidolgozza az iroda a kritériumrendszert a díjazásra
PG: Most adjunk emlékoklevelet és közben alakítsuk meg a díjat, tiszta kritériumok alapján
Legyen meg a koncepció és legyen eldöntve kik kaphatnak oklevelet
PG: Idén is átadhatjuk az év sportolója díjat és ki kell emelni, hogy nem objektív eredmények alapján
lesz átadva, hanem a szakbizottságok döntése alapján
BG: Ebben a helyzetben jó lenne, ha nem csak személyesen lehetne részt venni a közgyűlésen és
online is képviseltethetné magát egy tagszervezet

PG: A hibrid közgyűlésre legyen egy koncepció kitalálva

TECHNIKA
SZA: Két oktatási szervezet felől érkezett tagfelvételi kérelem.

HATÁROZAT:
36/2020(X.13)
Elnökség elfogadta a tagfelvételi kérelmét az alábbi szervezeteknek:
NAUI (Miklós Tamás)
TDI-SDI (Nagy T. János)
egyhangúan elfogadva
SZA: CMAS okoktató rendszer





oktatói megerősítés képzés nem érkezett be semmi
működési rendre nem érkezett be semmi
oktató kollégium weblap üzemeltetésre nem érkezett semmi
adatkezelés felhasználással kapcsolatban nem érkezett be semmi

SZA: Pályázati kiírás elkészült kritériumokkal a CMAS oktatási rendszerre. Ezzel azt lehetne elérni,
hogy legyen ott valaki, aki a működésért felel. Akik most pozícióban vannak nem mozdulnak ebben a
témában.
PG: Többek között annak érdekében folyik az átalakítás, hogy az oktatási szervezetekkel hatékony
legyen az együttműködés, továbbá üzleti alapon lehessen végezni az oktatási tevékenységet, ezért
lesz a Non-profit Kft-be kiszervezve.
Pályázati feltételek objektív szempontok alapján kerül kialakításra, pl., X év szakmai tapasztalat,
MBSZ elvárások – regisztrált búvárok száma emelkedjen, nőjön a kiadott kártyák száma, pozitív
eredmény, stb . Bárki pályázhat, egy grémium dönt. A pályázó pedig legyen vállalkozó, aki érdekelt
legyen az eredményességben

HATÁROZAT:
37/2020(X.13)
A CMAS oktatási rendszer koordinátori tisztségének betöltésére készült pályázati kiírást az

elnökség kiegészíti üzleti célokkal, majd ezt követően 2020. november 1-el meghirdetésre
kerül, a pályázat beadási határideje 2020. december 1-ig bezárólag.
egyhangúan elfogadva
Az elnökségi tagoktól várunk Inputot az üzleti szempontokról. (mi lenne a legmegfelelőbb forma pl.:
vállalkozás)
A Non-profit kft ügyvezetővezetőjét az MBSZ delegálja, (így tud kontrollt gyakorolni a kft-re). Aki
vállalja a feladatot az üzletileg tartozik elszámolással. Nem a Non-profi Kft ügyvezetőjét pályáztatjuk.
SZA: Szabályzatokról:



Merülési szabályzat:
o
o
o

aktuális jogszábalyoknak megfelelő legyen,
kiterjesztett legyen,
modulonként cserélhető legyen

ami teljesen új az-az alábbi mondat: Merülni az merülhet, akinek érvényes orvosi
engedélye van
o kb 2-3 hét múlva lesz kész
o





együttműködők: szükség van rájuk IBOSZ, Magyar Hadsreg, TEK, Készenléti
Rendőrség, BM OKF – lettek megkeresve
Felnőtt oktatás regisztráció folyamatosan megy
Bevonásra kerülhet Közlekedés Rendészeti főosztályvezető
o Hazai búvárbázisok üzemeltetése, működtetése felügyelete
 élővizek veszélyei
 élővízek tisztasága
 Közlekedésrendszét és MBSZ közreműködés – javaslatok ki milyen
programban tudna részt venni

SPORT
BP: Tájolós szakbizottság lefektetett egy szabályrendszert, ezt elküldte alelnök úrnak
KB:





Lement a Búvársuli verseny a hétvégén teljesen eseménymentesen
Szakági támogatásokat megkapta a rögbi részéről.
A Víz alatti hoki szabizottság még nem alakult meg csak tapogatózás van
Az OB-ra egy elnökségi váltó lehetne

PG: Az OB versenykiírásba legyen beírva, hogy lesz élő közvetítés, amennyiben lesz.

EGYÉB
BG: Megkeresett embereket, akik víz alatti tudományos tevékenységgel foglalkoznak és
kérdezősködött, hogy hogyan lehetne élővé tenni ezt a dolgot. Eddig elég egybehangzó volt, hogy
elhelyezkedésnél két problémájuk van:



nehezen jön össze a merülési óraszám (drága)
Magyarországon nehezen elérhető az a tudás, ami a többiek fölé emelné őket

Lehetne speciálisan ilyen tábort csinálni vagy merülési gyakorlatot, ami erre szakosodik –
tudományos célú búvármerülés – melynek során megismerkedhetnek eszközökkel, vizsgálati
módszerekkel stb…
PG: A tudományos témában lehetne mainstream témával is foglalkozni pl. környezetvédelem
ZMA: Tagfelvételi kérelem pécsi Medikus SE

HATÁROZAT:
38/2020(X.13)
Az elnökség elfogadja a Medikus SE tagfelvételi kérelmét.
egyhangúan elfogadva
BG: A merülési szabályzatnak a felelős viselkedéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos részének
kidolgozásában segítene
VÉGE AZ ÜLÉSNEK

