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dr. Nyíri Iván: Hatékonyak legyünk és tényleg a lényegről beszéljünk és haladjunk előre!
Szó szerinti jegyzőkönyv lesz és csinálunk. A fő témánk a 2019. évi közgyűlés anyagainak a
jóváhagyása annak érdekében, hogy péntekig ki tudjuk őket küldeni, illetve fel tudjuk tenni a
honlapra. Megkaptuk az anyagokat. Igazából hamarabb kaptuk meg viszonylag az anyagokat
a könyvelőtől, mint tavaly. De, hát így is jobb lett volna, hogy ha egy kicsit hamarabb a
kezünkben van és tudjuk elemezni a számokat. Mindegy. Lényeg az, hogy mindannyian
időben megkaptuk és felkészülhettünk az elnökégi ülésre. A múltkori elnökségi üléssel
kapcsolatban lenne két rövid téma. Az egyik ugye, javaslatot tettem az Alapszabályban,
illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban szereplő fegyelmi bizottság tagjainak
jóváhagyására. És akkor az elnökségnek az volt a felvetése, hogy ad hoc bizottságokban
kellene ezt meg ad hoc tagokkal szabad ezt elintézni. Azóta konzultáltam a jogtanácsosunkkal,
Gergővel, és hát úgy néz ki, ahogy én akkor is mondtam meg ahogy tudtam, hogy egy
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felügyelő bizottság az állandó tagokkal működik. Három taggal, négy taggal, öt taggal,
melyik szervezetnél hogyan. És amikor van valami téma, akkor az elnökség kijelöli azokat a
tagokat. Ha több tag van, mint három, akik részt vesznek a munkában, az ügy elbírálásában.
Gergő! Te pár szóval mondd már el, mert ezt nekünk törvényi kötelezettségünk megtenni a
megfelelő lépéseket, hogy legyen fegyelmi bizottságunk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Akkor kezdem az elején. Ugye, a sporttörvény, az most már
kimondja, hogy az a szövetség, aki a sporttörvényben nevesített szabályzatokkal nem
rendelkezik, az ugye nem kaphat állami támogatást. Az egyik ilyen nevesített szabályzat, az a
fegyelmi szabályzat. Úgyhogy, nagyon örülök, hogy ezt a tavalyi év folyamán, ezt elfogadta
az elnökség és már van fegyelmi szabályzat a szövetségnek. Ugye, a fegyelmi szabályzat és
az Alapszabály is azt mondja ki, hogy a fegyelmi bizottságot, azt fel kell állítani. Itt azt kell,
hogy mondjam, bár egyszer már megkaptam, hogy jogászként mindenkinek igazat adok, de
azt kell, hogy mondjam, hogy most mindenkinek igaza van.
dr. Nyíri Iván: Ezt tőlem kaptad meg.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. A fegyelmi bizottság, az egy állandó testület. Azért állandó
testület, hogy ha fegyelmi vagy etikai ügy elbírálása merül fel, akkor ez össze tudjon promt
módon ülni és ne akkor kelljen őt megválasztani. Viszont abba van még igaza, nem tudom,
hogy ki mondta, hogy az ad hoc bizottság. De, aki azt mondta, hogy ad hoc bizottság, annak is
igaza van. Mert ez a bizottság, ez tanácsokból épül fel. Tehát, van egy bizottság és a bizottság
elnöke, ha egy fegyelmi ügy van, akkor kinevezi a háromtagú tanácsot. És az a tanács pedig
leül, és akkor megtárgyalja az adott ügyet. Tehát, az egy állandó testület. A bizottsági tanács
pedig egy ad hoc tanács. De a neveknek meg kell lennie ahhoz, hogy ez gördülékenyen
működhessen. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy...
Szalai László: De, ez most akkor egy vezetővel rendelkező bizottság, vagy ennek
háromtagúnak kell lennie?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hát, a jelen hatályos fegyelmi szabályzatunk szerint, ez ugye
háromtagú bizottság. Most én azt javasoltam tavaly is, meg most is ezt mondom egyébként,
hogy én nem három tagot választanék meg, hanem legalább ötöt és a bizottság elnöke, hogy
legyen alapanyag, amiből kiválasztja az adott háromtagú fegyelmi tanácsot.
Szalai László: Abból kell választania?
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dr. Szabó Gergely Balázs: Igen.
Szalai László: Ez így biztos, hogy nem jó, mert ebben a körben, itt mindenféle
összeférhetetlenség lehet. Mert lehet, hogy pont ellene lép fel az a fegyelmi tétel.
dr. Szabó Gergely Balázs: Na, ez a másik, hogy legyen több. Tehát álljon több főből a
bizottság, hogy ha adott esetben valamelyik fél érintett benne. Tehát a bizottsági tag is érintett,
vagy nem tudna összeférhetetlen módon pártatlan döntést hozni, akkor egy másik főt
delegáljon a bizottság elnöke. Tehát, bizottság. Ez az alapanyag, és akkor ebből épül föl a
tanács. Az adott ügyben eljáró tanács.
Szalai László: Aminek nincsenek tényleges tagjai, hanem a bizottság kéri fel.
dr. Szabó Gergely Balázs: A bizottság elnöke kijelöli az adott ügyben eljáró három fős
tanácsot.
Szalai László: Az elnök jelöli ki? A bizottság elnöke jelöli ki a tanács tagjait?
dr. Nyíri Iván: Hadd mondjam egészen konkrétan! Ez a 2016-os, XXIX-es Törvény, a
Szakértői Kamaráról, de más törvények is így működnek. Van egy fegyelmi bizottság, annak
van egy elnöke és vannak állandó tagjai. És ügyektől függően, mondjuk a Szakértői
Kamaránál, ott sokkal több tagból áll. A bizottság elnöke jelöli ki a tanácsnak a tagjait,
amelyik foglalkozik egy-egy adott üggyel. Ezért javasolhatja Gergő, ez ugye számomra is új,
ez mai beszélgetésünknek a konklúziója, hogy ne három tagból álljon az állandó tagokkal
rendelkező fegyelmi bizottságunk, hanem öt tagból, és aztán az elnök attól függően, hogy
milyen ügyről van szó, jelöli ki a résztvevő tagokat.
dr. Szabó Gergely Balázs: Én csak azt tudom mondani, hogy ez mondjuk a Magyar
Labdarúgó Szövetségben, ez nagyon jól működik. Én ott is helyet foglalok a fegyelmi
bizottságban, és ott is így konstruálódik ez a dolog meg több szövetségnél is. Nyilván
nincsenek kőbe vésett szabályok, de ez így logikus. Tehát, mindenképpen egy állandó
bizottságnak kell lennie a fegyelmi és etikai bizottságnak. Igen.
dr. Nyíri Iván: És akkor megismételném a javaslatot a három főre, amit múlt héten.... Illetve,
bocsánat, a múlt héten…….
dr. Szabó Gergely Balázs: Bocsánat, elnök úr. Még mielőtt ezt megtennéd, még annyi
kiegészítenivalóm lenne ehhez, hogy például a labdarúgóknál is azért az adott bizottság
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elnöke jelöli ki az eljáró tanácsot, hogy ezt ne az ügyvezető szerv tegye meg. Ne az elnökség,
ne az elnök, ne senki mást. Dönthet úgy az elnökség, hogy ezt mondjuk elnökségi hatáskörbe
helyezi, de mondjuk az nem feltétlenül a legpártatlanabb, de itt van mozgástér. Én azt
gondolom, hogy azt a fegyelmi bizottság elnöke kezeli.
dr. Nyíri Iván: Úgy érted, hogy egy-egy ügyet elnökségi hatáskörbe? Egy fegyelmi ügyet?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hát, igen. Tehát ne az elnökség mondja meg, hogy ki legyen az
eljáró tanácsnak......vagyis, hogy konstruálódjon a fegyelmi tanács. Ne az elnökség mondja
meg, hanem a fegyelmi bizottság elnöke mondja meg.
dr. Nyíri Iván: Persze.
Szalai László: De még mindig csak azzal van problémám, hogy mi van, ha az elnök érintett
benne, és ő nem akar olyan összetételt összehozni? Már, hogy a fegyelmi bizottság elnöke
érintett benne…….
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor kell egy elnökhelyettes.
dr. Nyíri Iván: Reális a felvetés…..
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Kell egy elnökhelyettes.
Szalai László: Tehát a labdarúgóknál egy olyan személy van itt a fegyelmi bizottság élén,
akinek a világon semmi köze a labdarúgáshoz?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hát, van köze. Tehát nyilván a sportágból jön ő is.
Szalai László: Akkor viszont lehet érintett.
dr. Szabó Gergely Balázs: De én vagyok például az elnökhelyettes, és volt már olyan ügy,
hogy azt mondta, hogy Gergő, én nem tudok részrehajlás mentes döntést hozni vagy
részrehajlás mentesen eljárni, ezért kérlek, te járj el, én be se jövök, nem is akarok hallani az
ügyről.
Zelenák József: Akkor ezt szépen kitaláltuk most, úgy látom.
dr. Szabó Gergely Balázs: Tehát, ezt így tudnánk felépíteni, hogy legyen egy elnöke ennek a
fegyelmi bizottságnak, egy elnökhelyettese és három tagja. És a fegyelmi bizottság elnöke,
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hogy ha fegyelmi ügy merül fel, kijelöli a háromtagú tanácsot. Ez lehet akár ő is, vagy azt is
mondhatja, hogy nem vesz részt benne, de ő jelöli ki. A fegyelmi tanács lefolytatja………...
Szalai László: De, ez nem lehet külsős tag? Tehát, nem a fegyelmi bizottság tagja? A tanács
tagja?
dr. Szabó Gergely Balázs: Nem. A tanács a fegyelmi bizottság tagjaiból…….
dr. Nyíri Iván: …kell, hogy legyen……
dr. Szabó Gergely Balázs: Ezt úgy képzeljük el, mint a bíróságot! Tehát, a bíróságok is úgy
döntenek, hogy van polgári ügyszak, büntető ügyszak, közigazgatási ügyszak, és akkor az
ügyszakokon belül pedig vannak az eljáró tanácsok. És a bírói tanács, az a három taláros
ember, aki bent van, az dönti el az ügyet.
Szalai László: Csak itt ugye van sport, meg van mondjuk technika, tehát az oktatóknak. Van
egy oktatói ügy, és a bizottságban ott ül akárhány oktató, ő már érintett. Ha meg sport ügy és
ül bent sportos, már érintett.
dr. Szabó Gergely Balázs: Itt van egy kisegítő szabályunk. Mert az ügyben érintett, nem?
Szalai László: Hát, az ügyben.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ugye hatályban van a 39/2004-es kormányrendelet, az a
sportfegyelmi felelősségről szól, és az elég komoly összeférhetetlenségi feltételeket szab. És
az eljáró tanács tagját az a kötelezettség terheli, hogy ha összeférhetetlen, akkor ezt jelentse.
Akkor a bizottság elnöke köteles új tagot kijelölni.
Szalai László: Renden.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak! Tisztelt elnökség! Ugye, van az a közismert közhely, hogy
amikor a hídhoz érünk, akkor megyünk át. Tehát, az, hogy előfordulhat egyszer majd a
jövőben valamiféle összeférhetetlenség, az nem szabad, hogy meggátoljon minket abban,
hogy egy fegyelmi bizottságot jóváhagyjunk. Egyelőre három fős javaslat van. De azzal, hogy
az elnökség nyugodtan már most eldöntheti, hogy ezt kiegészítjük. Amikor jönnek javaslatok
megvizsgáljuk és kiegészítjük öt főre, hogy ezek az összeférhetetlenségi problémák ne
forduljanak elő, ha csak lehet. Úgyhogy, én ismételten javasolnám ugye Gergőt.
Zelenák József: Egy kérdésem még lenne.

5

dr. Nyíri Iván: Igen?
Zelenák József: Ehhez Alapszabály módosítás kell. Ugye, Gergő?
Balázs Péter: Nem.
Zelenák József: Nem kell?
Balázs Péter: Itt szerepel az Alapszabályunkban. Múltkor megnéztük, hogy állami
bizottságként van.
Zelenák József: Tehát nem kell a közgyűlés elé vinni. Ez volt a kérdésem.
dr. Nyíri Iván: Ezt nem kell.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ezt a kérdést nem.
dr. Nyíri Iván: Nem kell. Richter Feri?
dr. Szabó Gergely Balázs: Miklós.
dr. Nyíri Iván: Richter Miklós és Miklós Tamás. Mindjárt mondom. Ezt most a
hangfelvételhez mondom, hogy vezetői jogtanácsosunk Szabó Gergő, hogy majd a gépelő
hölgy tudja, hogy ki beszél. És csináljátok már azt, hogy csak egy hangminta. A neveteket
bemondjátok, és ő már tudja gépelni az anyagot. Szóval, erről is beszéltünk. És akkor, hogy
ha elmondanád, hogy az alapszabályunkban hogyan jelenhetett meg esetleg tévesen………..
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Tehát, most a múlt héten küldtem egy e-mailt Tamás és
István, nektek. És most nem tudom pontosan megmondani, hogy az Alapszabály hányadik
szakaszáról van szó, de van egy téves megfogalmazás az Alapszabályban. Szerintem téves!
Megnézem az e-mailjeimet, és akkor tudom mondani pontosan.
Miklós Tamás: Tessék, Gergő.
dr. Szabó Gergely Balázs: Köszönöm szépen. Á, igen! Itt van az e-mailemen. Szóval, az
Alapszabály 40. § mondja ki, hogy: „Nem lehet az Etikai és Felügyelő Bizottság elnöke vagy
tagja az a személy, aki az MBSZ elnökségének a tagja, aki a szövetséggel munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.” Itt alá is húztam a levélben, hogy az
etikai és felügyelőbizottság elnöke vagy tagja. Tehát olyan, hogy Etikai és Felügyelő
Bizottság, olyan nincs. Van Etikai és Fegyelmi Bizottság az Alapszabályban nevesítve és van
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ugye Felügyelő Bizottság. Innen gondolom, hogy ez egy elírás. Amikor a civil törvény 2010es évek derekán hatályba lépett, akkor ugye a közhasznú szervezetekről, támogatásával
kapcsolatos rendelkezéseket abszolút felülírta és előírta ez a jogszabály, hogy a közhasznú
szervezetek bizonyos törvényi feltételeket kötelesek az Alapszabályukban rögzíteni. És abban
az évben módosításra került az MBSZ Alapszabálya is. Ez számomra csak történelem, mert
még nem voltam itt. De, hogy Adrienn mesélt nekem erről, akkor módosították több
alkalommal az Alapszabályt. És a bíróság hiánypótlás keretein belül felhívta a figyelmet arra,
hogy bizonyos civil törvény szerinti rendelkezéseket be kell emelni az Alapszabályba. Na,
most ez a rendelkezés is egy olyan rendelkezés, amit be kellett emelni az Alapszabályba.
Éppen ezért én amikor nem értettem ezt a hivatkozást, hogy Etikai és Felügyelő Bizottság, én
megnéztem a civil törvényt és megtaláltam szóról szóra ugyanezt az összeférhetetlenségi
kizáró klauzúlát, még pedig a civil törvény 38. §-ban. Viszont, az a felügyelőbizottságokra
vonatkozik. Úgyhogy, innen gondolom én ezt, hogy ez egy elírás. És hogy mért nem tudnám
ezt értelmezni az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjaira? Egészen egyszerűen azért, mert a
fegyelmi és etikai ügyekben ott van az előbb hivatkozott jogszabály, az a 39/2004-es
kormányrendelet, ami viszont megállapítja az összeférhetetlenségi szabályokat a fegyelmi
ügyekben. A civil törvény pedig a felügyelőbizottság tagjai tekintetében állapítja meg.
Úgyhogy, én két szempontból is fontosnak tartanám ezt kibogozni, ezt a gordiuszi csomót.
Egyrészt a felügyelőbizottságokra egy egzakt szabályt kell beemelni, a civil törvény ezt
előírja. Tehát, jelen pillanatban ez így kicsit sántikál. Benne van, de nem tudom. Benne van,
hogy Felügyelő Bizottság, de mégis kicsit kusza és félreérthető. Másrészt pedig így gátolja,
vagy megköti az elnökség kezét, hogy akkor most kit is neveznek ki a Fegyelmi és Etikai
Bizottság tagjaként.
Zelenák József: Mi a megoldás?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hát, én az etikai szót itt kihúznám. Itt az Alapszabály 40. §...
Zelenák József: Eddig értem. De erről a közgyűlésnek kell dönteni?
dr. Szabó Gergely Balázs: Ez közgyűlés, igen. Tehát, ez……..
Balázs

Péter:

És

erről

mit

mond

az

etikai

bizottság?

Van-e

ott

egyáltalán

összeférhetetlenség?
dr. Szabó Gergely Balázs: Van összeférhetetlenség és a fegyelmi és etikai szabályzatba is
nevesítve kerültek ezek az összeférhetetlenségi okok.
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Zelenák József: Azt is be kell emelni egyébként az Alapszabályba, amit említettél? Volt ez
az összeférhetetlenségi klauzúla………
dr. Szabó Gergely Balázs: Nem. Ez benne van. Ez most benne van.
Zelenák József: Nem-nem. Amire te hivatkoztál, törvényt.
dr. Szabó Gergely Balázs: A civil törvény?
Zelenák József: Az a fegyelmi bizottságra vonatkozik.
dr. Szabó Gergely Balázs: A civil törvény vonatkozik a felügyelőbizottságra, és az jelen
pillanatban benne is van. Ugye, azért... Nem tudom, azt az e-mailt láttátok-e?
Zelenák József: Nem.
dr. Szabó Gergely Balázs: Direkt így egy táblázatba foglaltam, hogy gyakorlatilag szórólszóra, betűről-betűre megegyezik a két rendelkezés. Csak az Alapszabály etikai és
felügyelőbizottságot említ, a civil törvény pedig felügyelőszerv. A felügyelőszerv a civil
törvény olvasatában a felügyelőbizottságot jelenti. Csak ő ilyen kifejezéssel él. Ezt körbe
adom.
Zelenák József: Oké. Hát, elolvassuk. Te vagy a jogtanácsos. Akkor erre kell egy
Alapszabály módosítási...?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hát, igen. Tehát, ezt az etikai szót ki kell húzni. Ez egy ilyen
szépészeti beavatkozás.
dr. Nyíri Iván: Ezt most megtehetjük, most a közgyűlésen?
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Csak akkor fel kell venni a napirendi pontok közé. Azt nem
tudom, hogy az Alapszabály...
Balázs Péter: Nem. Én se az etikai és gyermekvédelmi szabályzatban, se a fegyelmi
szabályzatban nem találok összeférhetetlenségre vonatkozó dolgot. Mert a múltkor néztük,
amikor itt erről beszélgettünk az Ivánnal. Meg vannak nyitva.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ja, meg van nyitva. Bocsánat. Itt van. Tehát a fegyelmi szabályzat
9. § rendelkezik erről. Nem vehet részt a sportfegyelmi jogkör... Igen.
Balázs Péter: Ez három személyből álló testület.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Ezt is mindjárt mondom. „Nem vehet részt a sportfegyelmi
jogkör gyakorlásában, illetőleg jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre az eljárás alá
vont sportoló vagy sportszakember közeli hozzátartozója. Az, akit eljárás során tanúként vagy
szakértőként hallgattak meg. Akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak
elmaradásához érdeke fűződik.”
dr. Nyíri Iván: Jó. Ezek abszolút érthetők. És ez is érthető, ami a mi Alapszabályunkban van,
hogy a Fegyelmi Bizottság tagja nem lehet tagja a vezető testületnek. Mert nyilván, akkor
magát vizsgálná. Évről-évre.
Szalai László: Felügyelő! A felügyelőbizottságnak nem lehet tagja!
Zelenák József: Fegyelmit mondtál, Iván.
dr. Nyíri Iván: Ja, bocsánat. Felügyelőbizottságnak, mert akkor magát vizsgálná. Tehát, ez
abszolút érthető. Az ottani, tehát a fegyelmi bizottságokra vonatkozó összeférhetetlenség,
akkor azok teljesen más jellegűek.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Tehát, az FB tagságokkal kapcsolatos összeférhetetlen, az
egy általános összeférhetetlenség. Valóban ne ellenőrizze a saját magát. Ez a törvényben is
benne van. A fegyelmi ügyekben pedig egy ilyen eseti, alkalmi összeférhetetlenség. Nem
tudom. Ha Tamás ülne velem szemben, akkor azt mondanám, hogy ne haragudjatok, de…
dr. Nyíri Iván: Tisztelt elnökség! Nem tudom, érthető-e? Tudunk-e állást foglalni? Igen?
Szalai László: Csak egy kérdésem lenne. Hogy az Alapszabály engedélyezi a 30 napon belüli
Alapszabály módosítást a közgyűlésen? Hogy csak 30 nappal korábban tudják meg a
tagszervezetek, hogy Alapszabály módosítás lesz? Vagy szükséges a 60 nap?
dr. Szabó Gergely Balázs: Ez a rendkívüli közgyűléseknél van így, ha jól tudom. De ezt
majd...
Domokos István: Szerintem nincs ilyen kitétel, de mindjárt megnézem.
Szalai László: De ez nem az….
dr. Szabó Gergely Balázs: Ez rendes közgyűlés.
dr. Nyíri Iván: Ez rendes közgyűlés.
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Szalai László: Csak, hogy a rendes közgyűlés, mint Alapszabály módosító, lehet-e úgy, hogy
csak 30 napon...
dr. Nyíri Iván: Igazából nem módosítjuk az Alapszabályt, hanem egy értelmetlenséget
veszünk ki.
Domokos István: A 60 nap csak a tisztújító közgyűlésre vonatkozik.
dr. Nyíri Iván: Hogy mondod?
Domokos István: Tisztújító képviselő választása esetén van a 60 nap.
dr. Szabó Gergely Balázs: De azt is lehet, hogy lesz egy rendes... Ja, nem. Ennyi.
dr. Nyíri Iván: Jó. Tisztelettel! Egyetértünk-e, hogy a hibás szót kivetetjük a közgyűléssel, és
akkor ez is napirendi pontként felkerül a listára? Ki az, aki egyetért vele? Köszönöm. Ellene?
Tartózkodott?
HATÁROZAT:
1/2019 (IV. 24.) Az Elnökség úgy határozott, hogy a 2019. május 28-ára
meghirdetett éves rendes közgyűlés 6. napirendi pontjaként felveszi az
Alapszabály 40.§ 3. pontjának módosítását. Az elnökség az előterjesztés
keretében kezdeményezi az Alapszabály 40.§.3. pontjából az „Etikai és” rész
törlését.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Nyíri Iván: Egyhangúan.
dr. Szabó Gergely Balázs: Szabad-e elnök úr, még egy lábjegyzetet a fegyelmi ügyekhez?
dr. Nyíri Iván: Igen, meg még szavaznánk a tagokról is, hogy működjön a dolog és menjünk
előre.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ja, értem. Jelen pillanatban, ugye azt mondja az Alapszabály,
hogy első fokon a fegyelmi ügyekben az Etikai és Fegyelmi Bizottság jár el, másodfokon a
közgyűlés. Ezt szintén tavaly említettem főtitkár asszonynak, hogy én azt nagyon nehezen
tudom elképzelni, hogy fellebbezés... Tehát, jogorvoslati utat betartva a közgyűlés egy
fegyelmi ügyet tárgyaljon meg másodfokon. Tehát, hogy ez számomra elképzelhetetlen. Jelen
pillanatban ez van. És már tavaly is említettem, hogy létre kéne

hozni

egy

fellebbviteli

fegyelmi bizottságot. Csak erre az volt a válasz, hogy emberállomány hiányában ez lehetetlen.
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Tehát, most jelen pillanatban a közgyűlés jár el másodfokon. Ezért javaslom majd azt is
megfontolni.
Zelenák József: Ha többen leszünk?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hát, hogy azért gondolkodjon ezen az elnökség!
dr. Nyíri Iván: Értettük. Vettük. Ott lesz a jegyzőkönyvben. Mindannyian tudomásul vettük
és értettük is a fonákságot. Végiggondoljuk, hogy hogy lehetne tovább lépni. De ez nem
akadályozhat meg minket abban, hogy Alapszabálynak megfelelőek legyünk és a Fegyelmi
Bizottságot kinevezzünk. Azzal teljesítettük egyik kötelezettségünket. Azt feltételezve ugye,
hogy a közgyűlés módosítani fogja az Alapszabályt és kiveszi ezt az értelmetlenséget szülő
szót vagy részkifejezést. Megmarad akkor gyakorlatilag a Fegyelmi Bizottságunk, a
felállítandó Fegyelmi Bizottságunk egy összeférhetetlenségbe nem ütköző három fős kezdeti
testületnek, amelynek a javasolt tagjai, és akkor elnöknek, hogy ha elvállalod, akkor téged
javasolnánk. És akkor a Richter Miklós és a Miklós Tamást javasolnánk két másik tagnak
azzal, hogy gondolkodunk, - mint elnökség gondolkodunk – azon, és próbálunk találni
embereket, akik ki tudják egészíteni ezt a testületet öt főssé, hogy megfeleljünk tényleg nem
csak a törvénynek, hanem a törvény szülte gyakorlatnak is. És hogy ha valami ügy előadódik,
akkor ne ott álljunk három taggal és esetleg összeférhetetlenség miatt ne tudjanak lépni. Igen?
Balázs Péter: Akkor a szabályzatunkat is módosítani kell, mert abban van írva, hogy három
fős a bizottság.
dr. Nyíri Iván: Igen.
dr. Szabó Gergely Balázs: Az Alapszabályban nem tudom, hogy ott írunk-e erről, hogy hány
fő. De talán ott, mintha nem írnánk, hogy hány fő. Ott van a Fegyelmi és Etikai Bizottság.
Igen. Jó. A létszám pedig a fegyelmi szabályzatban van meghatározva. Jelen pillanatban
hárommal több főt szeretnétek.
dr. Nyíri Iván: Én szerintem logikus, amit mondasz, hogy akár öt fő is……..
Zelenák József: Mondjuk, itt az érintettség veled biztos nem fog fönnállni Gergő, nem?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hát, ki tudja? Nem tudom.
Zelenák József: Most pillanatnyilag biztos nem áll fent.
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dr. Szabó Gergely Balázs: De, hát jó. Nekünk abból kell kiindulni, hogy ez a bizottság, ez
működőképes legyen.
Zelenák József: Hát, most az lesz.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak! Ellene? Tartózkodott? Egy tartózkodás? Húha!
Zelenák József: Hát, ma róla szavaznak, úgyhogy tartózkodik.
dr. Nyíri Iván: Igen. De itt neki részt kell aktívan venni egy bizottságban. A tartózkodás, ez
olyan, hogy hát igazán nem tudom.
Holló Győző: Tartózkodik egyáltalán ettől a szavazástól, de attól még elvállalta.
Miklós Tamás: Igen.
dr. Szabó Gergely Balázs: Azt gondolom, hogy a másik két személy esetében tudsz szavazni
Tamás, a saját esetedben meg nem.
Miklós Tamás: Akkor úgy kérném, jó? A szavazást, jó?
Kovács László: Gyere, Tamás!
Miklós Tamás: Odamenjek?
Kovács László: Persze. Keresztezzük így egymást!
dr. Nyíri Iván: Akkor, hogy fogalmazzuk meg a határozati javaslatot?
Balázs Péter: Szavazzunk egyesével!
Miklós Tamás: Egyesével.
dr. Nyíri Iván: Nagyon jó. Ki az, aki elfogadja a fegyelmi bizottság elnökének Szabó
Gergely jogtanácsosunkat?
HATÁROZAT:
2/2019 (IV. 24.) Az Elnökség dr. Szabó Gergely Balázst megválasztotta a
Fegyelmi Bizottság elnökének.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
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dr. Nyíri Iván: Egyhangon, köszönöm szépen. Ki az, aki elfogadja Richter Miklós
kollegánkat fegyelmi bizottsági tagnak?
HATÁROZAT:
3/2019 (IV. 24.) Az Elnökség Richter Miklóst megválasztotta a Fegyelmi
Bizottság tagjának.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen. Egyhangúan. Ki az, aki elfogadja Miklós Tamás
kollégánkat fegyelmi bizottsági tagnak úgy, hogy a közgyűlés természetesen jóvá kell, hogy
hagyja az egyszavas módosítást az Alapszabályunkban? Köszönöm szépen. Ellene?
Tartózkodott?
HATÁROZAT:
4/2019 (IV. 24.) Az Elnökség Miklós Tamást megválasztotta a Fegyelmi
Bizottság tagjának. Megválasztása a 2019. május 28-ai közgyűlést követően,
2019. május 29-én lép hatályba.
Az Elnökség a határozatot egy tartózkodással (Miklós Tamás) elfogadta.

dr. Nyíri Iván: Egy tartózkodással, Miklós Tamás tartózkodásával ez a határozati javaslat is
el van fogadva. És kiegészítésként még a határozati javaslathoz természetesen, illetve csak
pontosításként, hogy akkor fogjuk a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban is tükröztetni,
hogy három-öt tagú lehet a fegyelmi bizottságunk ahhoz, hogy megfeleljen a plusz két fős
bővítésnek a Szervezeti és Működési Szabályzatunk. Fegyelmi szabályzatunk, igen.
Köszönöm szépen. Akkor vissza a mai napirendi pontokhoz tovább tudunk lépni. Én azzal
kezdeném, hogy ugye a múlt elnökségi ülésre, ahogy én idejöttem, még másfél milliós
hiánnyal állt össze a költségvetésünk. De aztán itt az asztalnál kiderült, hogy az a másfél
milliós hiány az azt megelőző egy-két napban 4-5 millióra bővült. Ebben a pillanatban az
anyag, ami előttetek van, 15 milliós hiánnyal számol 2019-re. Kérném az elnökséget, hogy
vegyük komolyan ezt a dolgot és olyan költségvetést próbáljatok összerakni és elfogadtatni
mindannyiunkkal, ami nullával fut ki és nem -15 millióval. Ezt az elmúlt 18-19 évben soha
nem tettük. Én úgy gondolom, hogy ez után sem fogjuk. Annál is kevésbé, mivel a nonprofit
kft.-nk, amelyik kimondottan arra lett megalakítva, hogy jogszerű, törvényszerű, adószerű
módon kímélje a Magyar Búvár Szakszövetség pénzét és valóban az eszközöket arra fordítsa,
vagyis, a forrásokat arra fordítsa, amire azokat fordítani kell. A nonprofit kft.-nk az elmúlt
időszakban nagyon jól tudta az apró lukakat finanszírozni, mint ahogy a 2018-as évben 6
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millió forinttal finanszírozta a Magyar Búvár Szakszövetséget, amit az előző években
spóroltunk meg. Ebben a pillanatban a nonprofit kft.-nek pontosan annyi pénze van úgy, hogy
ebben az évben már 1 millió forintot átadott a Magyar Búvár Szakszövetségnek, hogy az éves
költségeit tudja fedezni. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tudja fizetni a Tamást. Aki
egyébként dolgozik a versenysportra és dolgozik a Búvár Szövetség napi ügyeiben. Tehát, a
nonprofit kft.-nkre ebben a pillanatban, mint forrásra nem lehet számítani. Úgyhogy, a 15
millió forintot, ebből, - a -15 millió forintos hiányt ebből - a szempontból is vizsgálni kell. És
abból a szempontból is, hogy a jövő évben is, ahogy látjuk, egyetlen olyan versenyünk lesz,
ahol a nonprofit kft.-nk valamennyire tud teljesíteni. Tehát, nincs olyan forráslehetőségünk,
ahol -15 millió forinttal valamit is tudunk kezdeni. Ilyen bevezető után kérem tisztelettel az
elnökségünket, hogy akkor tegyenek javaslatot arra, hogy hol húzzuk meg 15 millió forinttal a
most előterjesztett költségvetést, mert egyébként így elfogadhatatlan.
Nagy Norbert: Azt lehetne kérni, – bocsánat – hogy István egy kicsit elmondod nekünk,
hogy miből adódik ez a -15?
Domokos István: Ez számvitel.
Nagy Norbert: Azt értem. Az oké. De, hogy mitől nőtt most meg ez a múltkorihoz képest?
Domokos István: Hát, egyrészt bekerültek olyan plusz tételek a kiadási oldalra, ami nem volt
benne az előző változatban. Illetve, hogy végignéztem még egyszer a bevételi oldalt, és ott
ahogy elmondtam, az első változat az előzetes útmutatás szerint úgy készült, hogy a tavalyi
tény adatokat vettük bázisszámnak, és ahhoz képest egy 10%-os plusz tervezés volt. Viszont,
így tételesen végignéztem az összes bevételt és megnéztem, hogy abból mi az, ami reálisan
megvalósul az idei évben. Gyakorlatilag ebből adódott. Az, hogy a bevételi oldalon is
csökkentettem. Párhuzamosan, ugye érkeztek plusz kérések, amivel nőtt a kiadás. Két dolog,
ami komoly tétel. Az egyik, amit elnök úr említett, hogy a tavalyi évben a nonprofit kft.-től 6
millió forint érkezett a szövetséghez. Ezt idén előreláthatólag, ha csak nem lesz valami plusz
esemény, akkor az 5 millió forinttal kevesebb. Illetve, az állami támogatásnak a mértéke is
csökkent az előző évhez képest. Mert tavaly az eredményességi támogatásnak köszönhetően a
2017-es világjátékokon elért eredmények alapján körülbelül egy 3, majdnem 4 millió forinttal
több lett az alaptámogatás a szövetségnek, ami az idei évben ugye ennyivel kevesebb.
Úgyhogy, ez majdnem egy 10 millió mínusz az előző évi bevételekhez képest. Nagyon olyan
tételt nem találtam, amivel a bevétel növekedne. Kiadások, azok nagyjából fixek. Sőt, hogy ha
végignézitek, akkor több olyan tétel van, aminél sikerült így a tavalyi számokhoz képest kicsit
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alacsonyabb kiadást tervezni. Főleg itt az irodai működési költségek voltak, ahol valamennyit
sikerült megtakarítani így a tervek alapján. Körülbelül így ezek a fő számok. Aztán
végigmehetünk a tételeken, mert sok helyen van, ahol 100.000 plusz itt, 200.000 plusz ott.
Tehát, abból összejön megint a viszonylag magasabb összeg. De, amik ilyen meghatározó
tételek, azok elsősorban ezek. Ja, és azt a múltkorinál mondtam, de azért megemlítem most is,
hogy a bevételi oldalon csak olyan számok szerepelnek, amik jelen tudásunk szerint biztos
bevétel. Onnantól kezdve, most nem tudjuk, hogy mennyi lesz a felzárkóztatási támogatás.
Ebben az évben, hogy ha ez magasabb lesz, mint az előző évben, akkor ott már rögtön beljebb
vagyunk valamivel.
Nagy Norbert: Igen, de ez csak 1.6.
Domokos István: Igen, pontosan. Ezért nem is szerepeltetünk egyelőre magasabb összeget.
Balázs Péter: Én végignéztem a számokat a sportos részen. Tehát, ott lehetséges
valamekkora csökkentés. Ugye, a meglévő költségekben Adrival is egyeztettem. Sikerült vele
ma beszélni és itt az országos bajnokságok rendezésénél, az uszonyos úszásnál 3 millió forint
van betéve. És ő azt mondta, hogy ezt max 500-zal kellene megfuttatni, mert, hogy igazából 2
darab országos bajnokságról van szó, ahol a kecskemétiek naponta 100.000 forintért
rendeznek és valószínűleg a Gurisatti Robiék se fognak 100.000 forintnál többel rendezni.
Úgyhogy, azt gondolom, hogy ha 1 millióval tervezünk, mert akkor még van a rövidpályás is,
ami ugye kérdéses, hogy annak országos bajnokságnak kell-e lennie vagy sem, de ezt most ne
firtassuk. Úgyhogy 1 millió forinttal tervezünk akkor is, hogy ha 2 millió forintot találtunk,
ami egy nagy tétel szerintem. Hogy ha pluszba az én kérésemre kerültek be az egyebekbe.......
Domokos István: …..akkor csinálhatom úgy, hogy közben írogatom?
Balázs Péter: Persze.
dr. Nyíri Iván: Amikor van egy ilyen javaslat, akkor szóljunk hozzá, és akkor úgy lépjünk
tovább, hogy ott valamit elfogadtunk! Tehát, az uszonyos úszásnál 3 millió van beállítva,
akkor itt 1 millió lenne a 3 millió helyett. Tehát, egyszer akkor megvan 2 millió forint.
Balázs Péter: Igen. A versenyirodának az ára a tavalyi tények szerint, az 100.000 forint volt.
Illetve, most 200 van betéve. Ott is lehet valamennyit csökkenteni.
dr. Nyíri Iván: 100.000 forintra?
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Balázs Péter: Akkor ugye, azt beszéltük, hogy a CMAS licenszeknek a dolgát, azt megnézi
az István. Ugye előre CMAS licenszt a válogatottakon kívül mindenki saját magának fizeti,
legalábbis eddig így volt meg Adriennel is ezt egyeztettem. Tehát, ott bevételi oldala van már
mondjuk ennek a 150.000 forintos kiadásnak. Biztos, hogy egy 100.000 forint bevételt lehet
teremteni. Tehát, maximum a válogatottak részére szokta a szövetség fizetni a CMAS
licenszeket.
dr. Nyíri Iván: Jó. Tehát, ide +100, ami azt jelenti, hogy 0.1 millió megint megvan.
Balázs Péter: Aztán ugye az én kérésemre került be a tájékozódási búvárúszásba és a vízalatti
hokiban is az egyéb versenybíró képzésben, hogy mind a két sportágban most lesz nemzetközi
versenybíró képzés. Hogy ott az eddigi ilyen 100.000 forintnyi egyéb költséget, azt
feltornáztuk 200-ra azért, hogy legyen versenybíró képzés. Hát, hogy ha meg kell húzni a
költségeket, akkor ezt a 100.000 forint versenybíró képzést, azt le kell húzni.
dr. Nyíri Iván: 100-100.
Balázs Péter: Tehát, hogy a tájékozódási búvárúszásban 200.000 forint helyett 100.000 forint.
Nagy Norbert: Vízi hokiban meg legyen 50.
Balázs Péter: Meg 50.000 forint. Ugye, a vízalatti rögbiben az országos bajnokságnak a
rendezése, az nem lehetséges, hiszen két klub van egyelőre. Tehát, én azt gondolom, hogy ezt
a 200.000 forintot, azt mondom, hogy le lehet húzni. Hiszen nem valószínű, hogy tudnak
országos bajnokságot rendezni. Mert ugye a tavalyi évben is terveztünk, de mivel nincs
országos bajnokság, akkor sem valósult meg.
dr. Nyíri Iván: Ez rögbi?
Balázs Péter: Igen. Rögbi.
dr. Nyíri Iván: 100-at, ugye?
Balázs Péter: Igen. Ugye, az elnökségi határozattal kaptak a nemzetközi versenyre 1500
eurónyi forintot. Ez az 500.000 forint nemzetközi verseny extra hozzájárulást, ami nem volt
sehol sem. Ugye, ebből fizetik a Grazot. Az a kérdés, hogy a CMAS licenszüket, ami...
Miklós Tamás: Azt mi fizetjük.
Balázs Péter: Azt mi fizetjük. De, az benne van az 1500 eurós kérésben?
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Miklós Tamás: Az még plusz.
Balázs Péter: Ja, pluszban volt benne? Aha. Az hány fő-ször mennyi? Mert ők azt hiszik,
hogy 100.000 forint se megy el.
Miklós Tamás: 18 főnek kértünk.
Balázs Péter: 18x22 euró az is, ugye?
Miklós Tamás: Az csak 10 euró.
Balázs Péter: Az csak 10 euró. Tehát, akkor ez az összeg is csökkenhet. A 100.000 forint is
csökkenhet. Nem tudom, mondjuk 20-szal.
Zelenák József: 42.000.
Balázs Péter: Jó. 50.000-ra lecsökkenhet. A 100.000 is le tud csökkeni 50.000-re.
dr. Nyíri Iván: Ez a nemzetközi licenszük?
Balázs Péter: Egyéb/nemzetközi licensz. Igen. Oké. Hát, a vízalatti fotós országos
bajnokságról a múltkori elnökségi ülésen döntöttünk. Ugye, a 600.000 forintos
hozzájárulásról. Én ezt visszautalnám egy kicsit átgondolásra, ezeknek a számoknak a
tükrében. De menjünk tovább!
Zelenák József: Itt van egy lehetőség. Tehát, ugye ott a képek kinyomtatása, az volt ebből
közel 200.000 forint.
Miklós Tamás: Az pluszban volt a 600 fölött.
Zelenák József: Igen? Akkor rosszul emlékeszem, elnézést kérek. Ez egy új keret
igazándiból. Tehát lehet, hogy az 550 is elég lesz rá. Ugye, ami költséget jelent. A terem ugye,
ha nem vesszük igénybe a nagytermet addig, akkor azért nem kell fizetnünk. És jól
emlékszem? Hogy óránként 6000 forintot kell fizetni a technikáért.
Miklós Tamás: Nagyságrendileg igen.
Zelenák József: Tehát, hogy ha úgymond rövidítjük a technikának... Mert, igazából 2 órára
van szükségünk a technikáról. De ugye, tovább szokott tartani maga a rendezvény. Tehát,
szerintem ezt akkor lehet csökkenteni. Tehát, nem egy egész napra vesszük igénybe a
technikát, ahogy a termet sem. Vagy a termet úgy lehet kibérelni, hogy kibéreled, egy napra
17

lekötöd és akkor aznap nem megy be más. Mert ugye, kirendezel. De a technikára, ha csak 2
órát számolunk, nem 8-at, akkor itt lényegesen lehet csökkenteni.
Nagy Norbert: Akkor ezt itt mondjuk le lehet vinni 400-ra?
Zelenák József: Hát, 500-ra. Ugye, én beszélek, de ez egy országos bajnokság. Tehát,
félreértés ne legyen! A szokások alapján képviselem a fotósokat. De ez egy sportverseny.
Miklós Tamás: Az uszonyos úszásnál 500-at fizetünk az összesre.
Zelenák József: A számítástechnikai háttér, meg ugye annak a feldolgozása. Tehát, amit
bérelünk, ez a rendszer. Ez a két évvel ezelőtti számok szerepelnek itt egyébként. Tehát, hogy
azóta úgy, hogy az került az elnökség elé, amit akkor anyagban eljuttattam. Akkor rosszul
emlékeztem, elnézést kérek, hogy az egy plusz, hogy ezen felül szerepelt a képek
kinyomtatása. Tehát, írjunk oda 400-at! Én benne vagyok ebben természetesen, hiszen, hogy
ha csökkenteni kell, csökkentsük! Azzal a megkötéssel, hogy amennyiben találunk erre forrást,
akkor növeljük. Hiszen ugye, itt a szövetség a díjakról gondoskodik. Mert a plakett... Nem
maga a fizikális díjról. Ugye, a pénzjutalmak vagy nem pénzjutalmak, a tárgyjutalmak vagy
tárgyi díjak, azok minden esetben felajánlásokból jönnek. Mert ugye, egy országos
bajnokságon, akik eredményesen szerepelnek, itt az első helyezettek, ugye a kategóriánkénti
első helyezettekre, erre mindig támogatói felajánlások vannak, ahogy ezt írtam az anyagban is
nektek. Tehát, csak úgymond a díjakról lehet gondoskodnunk. Azon lehet csökkenteni,
mondjuk a díjaknak a kivitelezésén? Nem tudom, mennyibe kerül egy díj.
Miklós Tamás: Hát, 3000 forinttól a csillagos égig.
Zelenák József: Hát, ne a csillagos ég legyen!
Miklós Tamás: Meg kell határozni, hogy mennyit szánunk a díjakra, és akkor olyan díjat
fogok bekérni. Előzetesen meg kell mondani, hogy milyen összegből gazdálkodhatunk.
Zelenák József: Tehát, legyenek egy kicsit egyszerűbb díjak, kevésbé látványosak esetleg.
Hiszen, a díj az egy emlék, amit eltesz a búvár fotós. De, igazándiból a vonzóereje ugye
annak a tárgyjutalomnak van, ami esetleg több százezer forint is.
Szalai László: Akkor egy egészen pici.
dr. Nyíri Iván: Igen. Ez mind igaz, csak még mindig nagyon messze vagyunk a -15 milliótól.
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Zelenák József: Itt 600.000 forintról beszélgetünk, félreértés ne legyen. Tehát, akkor
csökkentsük ezt az összeget, én azt mondom! Hogy ha a Norbi 400-at mond, akkor legyen
450.000 meghatározva erre. Még egyszer, azzal a megkötéssel, hogy az elnökség tudomásul
veszi, hogy ha forrásunk lesz, akkor kibővítjük ezt. Ez így elfogadható?
dr. Nyíri Iván: Ugye tavaly, tavalyelőtt. Tavaly nem adtunk semmi pénzt a fotóra.
Zelenák József: Így van. Két évente rendezzük csak meg.
dr. Nyíri Iván: Igen. Mennyit adtunk tavalyelőtt?
Zelenák József: Megmondom.
dr. Nyíri Iván: Valaki nem tudja?
Zelenák József: Meg tudom nézni. Mindjárt megkeresem.
Balázs Péter: A 2017-es tény 121.000 forint. Pillanat!
Zelenák József: Nem. Az biztos, hogy nem.
Balázs Péter: Egyrészt több napból áll össze, és akkor mondom még. Tehát, itt a 2017-es terv,
az 200 volt és 121 volt.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak! Tehát, a semmiből nagyon könnyű ígérgetni meg nagyon
könnyű odaadni. Csak mondjuk szeptemberben egy ilyen 10-15 milliós tervezett hiánnyal ott
fog tartani a Magyar Búvár Szakszövetség, hogy a számláit nem tudja fizetni, márpedig az
elfogadhatatlan. Úgyhogy ott, ahol a nullához vagy a 100.000-hez képest most 900.000-et
próbál javasolni a szövetség, az azt hiszem, hogy egy kicsit túllő a célon. Tehát, legyünk
reálisak! Civil szervezet vagyunk. Itt alapvetően mindenki a saját munkáját, saját pénzét teszi
bele abba a tevékenységbe, amit végez. A Búvár Szakszövetség égisze alatt mi hozzájárulunk,
segítünk. Nincs sehol előírva, hogy teljes mértékben nekünk kell fizetni az országos
bajnokságot, a nemzetközi részvételek stb. Tehát, ahol adunk 900.000 forintot és húznunk kell
15 milliót, ott én úgy gondolom, hogy ha a 300.000-et, amit már odaadtunk a nemzetközi
versenyükre, és még adunk 300.000 forintot az országos bajnokságra, akkor korrektek
vagyunk a többi sportággal is, a fotósokkal szemben is meg saját magunkkal is.
Zelenák József: Tehát, akkor a levélt idézem. Tehát, az EOX Kft.-nek 150.000 forintot
fizetett a szövetség. Ez, ami volt számlás. Ezen felül ugye, még a közreműködési díjából.
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Tehát, szó szerint ezt írja. 150.000, illetve 400-450.000 forintból kijött. Tehát, a 150 meg a
400-450, az nekem 650.000 forint. Most itt, amit a szövetség fizetett még, az öt kategória
plakett, oklevél és serleg. Erre Tamás, gondolom tud mondani valamit. És a kinyomtatás,
pedig az a 180.000 forint, plusz-mínusz 10%, amit mondtam nektek, 200.000 forintot. Ugye,
az országos bajnokság megrendezése, az a szövetség feladata, és ez az Alapszabályban vállalt
kötelezettség. A 300.000 forintról pedig külön döntöttünk, ami egy része a részvételi díjnak
ebből a versenyből. Tehát, csak egy része, amit fedezett az elnökség. Erről döntött az
elnökség. Természetesen a ti bölcsességetekre van bízva, de egy verseny, vagy egy szakágunk,
ami két évente rendez versenyt, hogy ha azt két évre elosztjuk, akár csak a 450.000 forintot,
akkor már nem egy óriási összeg. Mert ugye, tavaly nem szerepelt értelemszerűen a
költségvetésben. Illetve, semmit nem költöttünk erre.
Miklós Tamás: Dodó! Itt a nagy konferencia teremmel számolsz?
Zelenák József: Igen. Hát, ott szoktunk lenni a kivetítés miatt. Mert ugye, egy diaporáma
show van a pályázati alkotásokból és a díjnyertes, az első három helyezettből. Öt kategória
van és több fotó indul, tehát az eleve egy ilyen egyórás szeánsz a felvezetéssel, levezetéssel.
Tehát, minimum 2 óra időtartamra, én azt gondolom, inkább 3-ra kell a nagytermet bérelni.
Tehát, még egyszer mondom. Nem kell érte fizetni, minekután az idén nem vettük még
igénybe, és ha nem vesszük, akkor ez díjmentes.
Szalai László: És nem vesszük? Nem jön ide semmi ebben az évben? Vagy kell a nagyterem?
Zelenák József: Hát, ugye lett volna egy konferencia. Most azt lehet csinálni, hogy egy
kisebb konferenciát tartunk a kockában, amire célzottan hívunk meg vendégeket, mert oda
olyan 60 főt el lehet helyezni.
Szalai László: Mert ide sokkal többen jönnének?
Zelenák József: Hát, erre sokkal többen jönnek természetesen.
Miklós Tamás: Tehát, nagyobb létszámú, mint egy közgyűlésünk? Egy MBSZ közgyűlésnél
nagyobb létszámmal számoljunk? Mert az el szokott férni egy kisebb teremben.
Zelenák József: Hát, 60-80 fő, de akkor tele vagyunk. De 80 fő nem fér el mondjuk a
kockában. Még egyszer mondom, egyikért se kell fizetni. Ott a technika lebonyolítása... Hát,
lehet. Volt már egyébként a kockában is. Tehát lehet. Ott viszont semmi költség nincs.
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Szalai László: Na, hát ez az.
Zelenák József: Ha 3 óráról beszélünk, az 3x6000 forint áfásan. 18.000. Tehát, én azt
gondolom, az nem egy mérvadó tétel.
Miklós Tamás: De mi lenne akkor a 600.000 forintos tétel, ami kiindulásként szerepel?
Zelenák József: Hát, ezt Bélától kaptam, ezt az információt. Ezt az Adriennel egyeztette ugye,
minden évben.
Miklós Tamás: Hát, most akkor egy 3 órás rendezvényről beszélünk 600.000 forintért.
Zelenák József: Nem. Most mondom, hogy hosszabb szokott lenni, de csökkentsük le ezt az
időt! Ezt javaslom, hogy vágjuk meg az időt, pontosan azért, hogy a technikáért ne kelljen
fizetni többet.
dr. Nyíri Iván: De ez csak részletkérdés és még csak az után jön, hogy megtaláltuk a forrást.
De egyelőre nincs forrása. Mert a 200 vagy 400.000 forintnak sincs forrása, mint ahogy a
900.000-nek sincs. És meg kell találnunk 15 milliónyi összeget, amit leveszünk a
költségvetésből, hogy ne mínuszra tervezzük a költségvetésünket.
Zelenák József: Még egyszer mondom, te vagy ebben expert. Akkor olyan számot írjunk be,
ami szerinted ebből kivitelezhető, hiszen te dolgozol ezzel majd.
Miklós Tamás: Például étkeztetést, cateringet kell biztosítanunk? Az benne van?
Zelenák József: Pogácsa volt. Tehát, mit tudom én, 8000 volt. Nem volt étkeztetés. Nem volt
catering semmilyen. Legalábbis, emlékeim szerint soha egyetlen alkalommal sem. Az EOX
Kft. díja fix. Az 150.000 forint, azt tudjuk. Ezen felül van a díj, és ezen felül van akkor a
technikai bérlet. A díjakat, azt meg te tudod megmondani, hogy mennyibe kerül.
Miklós Tamás: Tehát, hogy lehet, hogy a Násfai Béláékkal akkor beszélnem kéne, hogy mik
az elvárások egy országos bajnokságnak a lebonyolítására, és akkor én meg utána érdeklődöm,
hogy ez milyen költségekkel jár.
Zelenák József: Ő ezt a levelet küldte, amit Adrienn is kapott egyébként.
dr. Nyíri Iván: Tisztelt elnökség! Rossz az út. Rossz a megközelítés. Mi vitatkozhatunk azon
meg agyalhatunk, hogy miből hogyan tudunk kijönni. De -15 millió forintot meg kell
találnunk. És az nem attól függ, hogy mennyiért bérlem a termet, és nem attól függ, hogy a
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technikát mennyiért tudom bérelni, hanem az egésznek az a megközelítése, hogy tessenek
meghúzni az egyes tételeket úgy, hogy az a költségvetés plusz-mínusz nullára jöjjön ki, hogy
amikor leadjuk mondjuk a minisztériumnak, amelyik évről évre pénzösszegekkel támogatja
ezt a szövetséget, akkor ne az tűnjön fel, hogy ezek az emberek komolytalanok. Hát, eleve
úgy tervezték a 2019-es költségvetésüket, -15 millióval. Tehát, itt nem arról van szó, hogy
nem akarjuk. Ha lenne pénzünk, akkor másfél milliót is odaadnánk. Fizetnénk az egész
útjukat, a külföldi világbajnokságon való részvételt. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy 15-tel nem lehet tervezni költségvetésben.
Miklós Tamás: Én csak azt mondom, elnök úr, hogy van egy olyan minimális tétel, amit
viszont meg kell határozni, mert különben egy országos bajnokságot meg nem lehet
megrendezni.
dr. Nyíri Iván: Így van. Ezért kérdeztem, hogy mennyit adtunk két évvel ezelőtt és kijött,
hogy 150-200.
Balázs Péter: Az valami izé lehet. Ez a bevétel oldal, ez a kiadási oldal. 2017. Itt tervként
200.000 szerepel és tényként 121.000 szerepel.
dr. Nyíri Iván: Hát, ez az elfogadott mérleg.
Balázs Péter: Igen. Csak lehet, hogy máshol is el van benne költségként számolva. Például
terembérlet, érmek, nem tudom, micsoda. Tehát ezen a soron, hogy vízalatti fotó OB, 2017-es
tényként 121.000 forint szerepelt az összeállításokban, amit tavaly hagyott jóvá a könyvelő.
Zelenák József: Amit fixen tudunk, fix költség, az az EOX-nak a díja, ami a rendszernek a
működtetése, a versenyrendszernek a működtetése.
dr. Nyíri Iván: És mennyit adtunk a külföldi részvételükre?
Balázs Péter: Tavaly? Soha nem adtunk.
dr. Nyíri Iván: Most adtunk 300.000 forintot.
Miklós Tamás: 200.000-et.
dr. Nyíri Iván: 300.000-et.
Miklós Tamás: A határozat szerint 200.000 forint.
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Zelenák József: Akkor, ezt javítsuk ki!
dr. Nyíri Iván: Hogy? Még egyszer?
Zelenák József: Tehát, nem 3, hanem 2.
dr. Nyíri Iván: Jó. Tehát, akkor már megint találtunk 100.000 forintot. És akkor oda 600.000
helyett én azt mondom, hogy 3 vagy 400.000 forinttal nézzük meg, és aztán a végén lehet,
hogy még vissza kell térni. De a nincsből, nem lehet ígérni. Nem lehet jóváhagyni. És aztán
majd vizsgáljátok, hogy pogácsát lehet vagy szendvicset lehet 400.000 forintból adni. Ez
elfogadható, 400-at? És akkor megint találtunk 200.000 forintot.
Balázs Péter: Azt akkor meg tudjátok nézni, hogy az elnökségi határozatban 200.000 forint
szerepel, mint támogatás? Mert, hogy ha annyi, akkor itt is ne 300.000 legyen, hanem 200!
Ellenőrizzük, én azt szeretném kérni! Hogy most emlékeinkből élünk. Ne abból éljünk, hanem
ha van jegyzőkönyvünk, akkor nézzük meg benne! Én az apneánál is kényszerűen a többi
sportághoz hasonlóan egy országos bajnokság rendezését, illetve nemzetközi versenyben...
Ugye, most jelen pillanatban 400.000 forint van ide betervezve.
Zelenák József: 200?
Balázs Péter: 200.
Zelenák József: Én is úgy emlékeztem, de gondoltam, hogy változott valami. Az apneára ez
az egyéb nemzetközi verseny, ez mit takar? Mert ugye eddig soha nem adtunk nekik egy
petákot se.
dr. Nyíri Iván: Hát, mert nem is csináltak semmit.
Zelenák József: De ez nem igaz, mert rendszeresen jártak versenyekre.
dr. Nyíri Iván: Ők igen. Maguk. Azt nem tették meg, hogy bejöjjenek a szövetségbe.
Zelenák József: De. Bejöttek a szövetségbe és érdekes információkat rendszeresen kaptunk
tőlük.
Balázs Péter: Jó. Akkor az egyéb, nemzetközi verseny, ez minden. Tehát, ez egy
összefoglaló név, amiben beleérthető egy nemzeti versenynek is valamiféle támogatása,
illetve mondjuk egy versenybíró képzés, meg minden, ami a sportággal kapcsolatosan
összefüggő felmerülhet, és a szövetség tudja ezzel támogatni az apneát.
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Zelenák József: Tehát, én még egyszer, az apnea nagy barátja vagyok. De öt emberről
beszélgetünk.
Balázs Péter: Én is azt gondolom, hogy itt, hogy ha ezt megfelezzük, ezt a költséget, tehát
200.000 forint van a teljes évre.
dr. Nyíri Iván: Akkor még ők is nagyon boldogok, és mi korrektek vagyunk.
Balázs Péter: És reméljük, hogy ebben az évben felhasználják. Mert az előző években is
nekik elő volt irányozva pénz, csak nem került felhasználásra.
Zelenák József: Szerintem az országos bajnokságra adjunk 200.000 forintot. Hogy ha azt
megrendezik, akkor utána már jók vagyunk, nem?
dr. Nyíri Iván: Azt ne mondjuk meg, hogy mire adjuk!
Zelenák József: Hát, valami címet kellett neki adni.
Balázs Péter: Jó. Akkor 100.000 forint az országos bajnokságra, 100.000 forint egyébre, és
akkor mind a kettő van.
dr. Nyíri Iván: Igen. Ők eldöntik. Igen. Na, most itt az egyéb sportágfejlesztési támogatás, a
4 millió forint. Szóval, ugye amikor erről beszéltünk, hogy az uszonyosok ugye, kapják a
nagyobb pénzeket, mert a nagy nemzetközi versenyeken teljesítenek, kiemelt sportágunk
gyakorlatilag és a többi sportágra egy 4 millió forintot hagytunk jóvá. Igen ám, csak hogy a
többi sportágra is a 4 millió forinton kívül már tettünk be összegeket. Petya! Ebben legyél már
okos, hogy ezt, hogy tudjuk valahogy……….
Balázs Péter: Hát ugye, a tavalyi évben is, amikor például a felzárkóztatási program volt,
akkor 16.8 millió forintot osztottunk szét az összes sportágra. Ebből 5.3 millió forint jutott a
tájolásra. Ne hívjuk egyebeknek, mert ez egész bántónak hangzik! Tehát, a tájolásra, a hoki, a
rögbi és az apneára, és a többi jutott az uszonyos úszásra. Most jelen pillanatban, ugye 20.4
millió forint az, ami effektíve... Jól mondom, Laci? Hogy 20.4, ami effektíve az
egyesületekhez jut, és akkor ezen kívül van oda még betéve egyéb költségek 4 millió forint
nagyságrendileg, ami... Az 25 millió forint, a teljes támogatás. Felzárkóztatási program, amit
az államtól kapunk. Ez úgy áll össze, hogy egy...
dr. Nyíri Iván: ….huszonöt…..
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Balázs Péter: 25. Abból 20.4 jut el az egyesületekhez a Laci által kidolgozott programok
szerint. A többi, az pedig felhasználásra kerül egyrészt a Laci munkadíja, illetve az Adrienn
tájékoztatása szerint, ugye a jogi tanácsadás is ebből finanszírozódik. Hogy most ebbe hogyan
lehet igazságot tenni, az egy nagyon-nagyon jó kérdés. A tavalyi évben, ugye növekedett a
felzárkóztatási programra kapott pénzünk, amit ugye az államtól kaptunk. Ezeknek a
sportágaknak csökkent a támogatása, mert 5.3-at kaptunk meg, hanem csak 4-et. Ez egy
nagyon jó kérdés.
dr. Nyíri Iván: Igen. Csak ugye azzal, hogy növekedett az összes,

a felzárkóztatási

programban, megjelent már az előző évben egy csomó olyan igény, munkakövetelmény, amit
nem végeztünk el, és a Laci alkalmazásával ez most kezelve van.
Balázs Péter: Nem azt vitatom.
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. Csak hozzáteszek ahhoz, amit te mondasz. Tehát, nem vitatkozok,
hanem csak magyarázom, hogy miért tűnik úgy, hogy emelkedett az összeg és közben a hoki,
rögbi, tájolás, fotó, apnea esetleg kevesebbet kap. Tehát, ezzel a 4 millióval, - azért, mert a
feladatok is megnövekedtek, - a megnövekedett bevételi összeggel is teljesítenünk kell. És
menet közben, ugye mi ketten erről beszéltünk is, hogy láttuk, hogy olyan jelenségek vannak
kialakulóban, növekvőben, amelyek egyébként a következő években pontosan – hogy
mondjam szépen – megkérdőjelezhetik a felzárkóztatási program létjogosultságát. Ezért
kellett lépnünk. Ezért kellett ezen összeg egy részét arra fordítani, hogy legyen gazdája a
szövetségen belül. Tehát, ez plusz munkát is jelent számunkra. Az én kérdésem a 4 millió
ügyében. Ugye, amikor a rögbinek az előző évek 300.000 vagy kevesebb forintjához képest
adunk 800.000 forintot, víz alatti hokinak adok 480-at, tájékozódó búvárúszásnak adok 2.3
milliót. Hogy valami módon nem gondolhatom-e azt, vagy nem vehetem-e úgy, hogy ez a 4
millióból kell, hogy finanszírozódjon?
Balázs Péter: Eddig sem abból finanszírozódott.
dr. Nyíri Iván: Én értem. Csak eddig nem volt -15 milliós hiányhelyzetünk, és nem volt egy
olyan non profit kft.-nk, amely most nem tud minket finanszírozni.
Balázs Péter: Én ezzel nem értek egyet…..
dr. Nyíri Iván: ..nem, én kérdezem, nem javaslat! Kérdés volt.
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Balázs Péter: Iván! Az azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évnek a működését ezeken a
sportágokon verjük le és az ő hozzájárulásukat lenullázzuk.
dr. Nyíri Iván: Jó. Értem, amit mondasz.
Balázs Péter: Azt kellene megnézni, hogy nem tudunk-e a felzárkóztatási program pénzeiből,
ugye ott voltak maradványértékek meg maradványok, hogy a szerződéssel le nem kötött
részeket, mert ugye azt leszerződtük, az elnökség döntött. Mert ugye a Poszeidón programba
vagy a Titán programba esetlegesen fennmaradó összegekből nem lehet-e átcsoportosítani
ide? És akkor az a 4 millió, az nem 4 millió, hanem összességében annyit kapnak ezek a
sportágak, csak hogy más forrásból történik egy részének a finanszírozása.
dr. Nyíri Iván:

Érthető a javaslat, érthető a gondolat. Biztos a válasz az lesz, hogy

megnézzük és valamit biztos, hogy lehet csinálni. De az már a -15 millió eltűntetése után.
Balázs Péter: Nem, mert ezzel el tudnánk tűntetni a 4 millióból. Mert ugye nem a szövetség
kiadásaként jelenne meg a 4 millió, hanem annak csak egy része jelenne meg kiadásként.
Hiszen állami támogatásként ezt megkapjuk. Csak ugye, ott nem használódik föl például egy
összeg, hogy mit tudom én, a Titán programból megmarad 500.000 forint, ami a Titán
programban le is van írva, hogy akkor utána az felosztásra kerül, mert, hogy lesz
maradványérték. Ez a maradványérték kerülne át ide, akkor ez a 4 millió, a kiadási oldalon
csökkenne a szövetségnek. Maga a támogatás, ami ezek a sportágak irányába megy, az nem
csökkenne. Hogy ha megnézed a sportágakat, amiket említettél. Tehát, tájékozódási
búvárúszásban az előző évben ugye azért volt csak 1 millió forintos felsorolás, mert, hogy itt
rendeztük a világversenyt és nem volt kiadása. Ha a korábbi éveket nézzük meg, akkor ez a 2
millió 300.000 forintos tétel, ez már csökkenést mutat. Illetve, ugyanez igaz a hokira, akik a
tavalyi évben 1 millió 400.000 forintot költöttek, és most 480.000 van beállítva. Ugye, itt
egyedül növekményt a rögbi kapott. Minden más, az csökkent.
Nagy Norbert: És ugye, ezt a 4 milliót, ezt már így egyszer megtárgyaltuk.
Balázs Péter: Jó. Az elnökségi döntéseket az elnökség felülbírálhatja.
dr. Nyíri Iván: Persze. Megteheti. Igen.
Balázs Péter: De, én ezt nem javasolnám. Én azt gondolom, hogy menjünk tovább, és aztán
szerintem még tudunk találni.
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Zelenák József: Még egy sor. Csak egy kérdésem van az iroda felé. A díjak, kitüntetésekben
egy 600.000.
Balázs Péter: Az még, ha megyünk tovább, akkor még. Nekem is van még. Igen, Illetve,
bocsánat. Egyet kihagytunk, amit tegnap István, beszéltünk, hogy az uszonyos úszásban az
egyéb minősítési rendszert, azt, mint ha nem tudtuk volna beazonosítani, hogy az mire
vonatkozik, és ott még ki lehetne húzni 100.000 forintot.
dr. Nyíri Iván: Melyik ez?
Balázs Péter: Uszonyos úszás. Visszafele a 3. tétel. Egyéb, zárójelben minősítési rendszer.
Ezt tegnap beszélgettünk róla, de nem tudjuk, hogy ez pontosan mit tartalmaz. Úgy látjuk,
mint hogy ha azt ki lehetne húzni. Hogy ha ez a minősítési rendszer az aranyjelvényes.
Miklós Tamás: Aranyjelvényes. Annak a költségei.
Domokos István: Tavaly nem volt költsége.
dr. Nyíri Iván: Jó. Akkor ezt húzzuk ki!
Balázs Péter: Tehát, ez egy újabb 100.000 forint. Illetve, ugye itt elérkezünk még egy...
dr. Nyíri Iván: Már csak 12 millió mínusznál vagyunk.
Balázs Péter: Jó. Itt én azt gondolom ugye, ez már egy ilyen... Akkor ugorva egyet, hogy a
díjak-kitüntetések témakörben, ugye ott 600.000 forint volt, a tavalyi év ténye pedig 250.
Szerintem ott is vissza lehetne lépni mondjuk egy 300.000 forintos tételre.
Zelenák József: Ezek a versenyek költségébe nincsenek belekalkulálva?
Domokos István: Ezek az év végi díjazások voltak. Az év sportolója meg hasonló díjak.
Balázs Péter: Hogy ha tavaly 300.000 forint volt, akkor idén nem szükséges a 600 szerintem.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Miklós Tamás: Főleg, hogy most két évet díjaztunk, nem?
Balázs Péter: Tuti.
dr. Nyíri Iván: Igen. Akkor ezt vegyük le 300-ra, és akkor menjünk tovább!
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Zelenák József: 250 volt tavaly a tény, tehát akár 200-ra is le lehet vinni.
dr. Nyíri Iván: 200?
Zelenák József: Csak mondom, hogy ha két évet díjaztunk. A Petya mondta.
dr. Nyíri Iván: Jó.
Balázs Péter: A Tamás mondta.
dr. Nyíri Iván: Jó. Vegyük le 200.000 forintra! És akkor itt találtunk 400.000 forintot. Aztán
amikor oda jutunk november környékén meglátjuk.
Balázs Péter: Igen. És én még egy kicsit visszakanyarodnék az MBSZ 50 év évfordulóhoz,
mert egy kicsit ilyen közös dolog, amibe mindenki érintve van.
dr. Nyíri Iván: Ez hol van?
Balázs Péter: Vissza kell menni kettőt. MBSZ rendezvények.
Zelenák József: MBSZ rendezvények. Sötétített sorok.
dr. Nyíri Iván: Ja! Alul, igen. MBSZ rendezvények. Megvan.
Balázs Péter: Igen. Ebbe benne van a Zoli bácsi által kiadott, tehát a könyv, ugye? A
könyvnek a költsége, illetve a rendezvénynek a költsége. Ezen szerintem kezdjünk el
beszélgetni, mert ez itt egy olyan jelentős összeg. Most is összecsipegettünk sok pénzt, ami fáj
a sportolóknak, de itt ugye meg nagy tömegebb pénzek vannak.
dr. Nyíri Iván: Akkor itt zárójelben hadd mondjam el a jelenlegi helyzetet! Ugye, kaptam
egy megbízást múlt héten, illetve bevállaltam, hogy a Stefánia palotával beszélek. Nagyon
szívesen odaadnák. Jövő januárig nincs helyük. Tehát, fullra vannak. Beszéltem a
Honvédelmi Sportszövetséggel, ami ugye a Honvédséghez tartozik. És azt mondják, az ő
közgyűlésük ott lesz, de ők is alig-alig kaptak helyet. Tehát, annyira túl van terhelve. És ugye
nekem az igazgatónő kiderült, hogy ilyen baráti kapcsolat. Mondta, hogy adnám, január
közepétől vihetitek egészen márciusig, de addig nincs hely. Úgyhogy, nincs Stefánia palota.
Még egy dologra gondoltam, hogy ha egyetért az elnökség és percek alatt ezt én meg tudom
kérdezni, ha egy kis szünetet tartunk. Mert ugye, az kiderült, hogy a Flottilla, az nem igazán
az, ahova szeretnénk a vendégeinket meg a búvárainkat, …én a Gémesivel jóba vagyok.
Megkérdezem tőle, hogy a kastély Gödöllőn elfogadható áron és költséggel megszerezhető-e.
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Értelmes javaslat-e ez, vagy el lehet vetni egyből? Hogy ez nem Budapesten, hanem Gödöllőn
van.
Zelenák József: Nem kell Budapesten lennie ennek a rendezvénynek. Lehet Egerben is akár.
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. De most a konkrétan nem Eger.
Szalai László: A kérdés nem kerül semmibe.
dr. Nyíri Iván: Megkérdezzem?
Szalai László: Ott is szerintem az idővel leszünk bajba, mert most nagyon felkapott hely lett.
dr. Nyíri Iván: Igen. Bocsánat. Lehet, hogy nem mondtál hülyeséget, Dodó. Nem-nem. Mert
tudniillik, Egerben vannak nagy pincék, ahol 300 főt le tudnak ültetni, meg tudják vendégelni.
Az ital ott van helyben és a legolcsóbb. Ha szombaton akarjuk rendezni, pontosan azért, hogy
inni is lehessen, ne kelljen szaladni haza. Tehát, hogy ha ezt Egerben gondoljuk, akkor szinte
biztos, hogy megtaláljuk a megfelelő helyet. Ott van a Bolyki pincészet. Óriási
rendezvényeket szoktak csinálni. Ott vannak Harmatiék, tehát az Eger Szállónak a volt Eger
Vin pincészete.
Holló Győző: Nem kell a pincébe levinni. Az Eger Szállónak van egy hatalmas
konferenciaterme.
dr. Nyíri Iván: Azt is meg tudjuk csinálni.
Holló Győző: A körülbelül 5-600 fő befogadására alkalmas.
dr. Nyíri Iván: És még a június 1.-je is jó……
Holló Győző: Van olyan lehetőség, hogy 5-600 főre meg lehet oldani.
Miklós Tamás: Elnök úr! Mondom, beszéltem a Veres Gergővel. Visszajött az Eger Hotelbe.
Olyan foglalásaik vannak, hogy már most meg kellett mondanunk a világkupát.
dr. Nyíri Iván: Megyek le jövő héten, és akkor rendezzük, csak nem volt időm……….
Miklós Tamás: Tehát, hogy ezt most lehet, hogy mi eldöntjük, hogy június 1.-je, de ez nem
így működik.
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dr. Nyíri Iván: Nem. Csak hogy ha tudják adni, akkor június 1.-je. Ha nem, akkor majd
meglátjuk. De mindenképpen hétvégét, tehát szombatot akarunk?
Miklós Tamás: Tehát, amennyire esküvőket tartanak itt Pesten, Eger környékén szabadnap
van, ezért nyáron. ………
dr. Nyíri Iván: A kérdés, hogy előre lépjünk. Menjek utána? Vagy Gödöllő, vagy Eger.
Szalai László: Nézzük meg azt is!
Holló Győző: A június 1., az nem ünnep.
Miklós Tamás: Azt lassan el kell engedni szerintem.
Balázs Péter: A júniusi időpontot szerintem is el kellene engedni.
Zelenák József: Azt elengedtük.
dr. Nyíri Iván: Akkor mikorra?
Miklós Tamás: Szeptember 7. volt, nem?
Zelenák József: A múltkor döntöttünk róla, hogy nem június 1.
Szalai László: Ha a Stefánia szabad lett volna, akkor nem.
dr. Nyíri Iván: Nem döntöttünk, hogy nem június 1.
Balázs Péter: Akkor, ha nem döntöttünk, én javasolnám, hogy ezt a június 1.-jei időpontot,
ezt vessük el és kora ősszel tegyük ezt meg!
dr. Nyíri Iván: Elvetjük.
Miklós Tamás: És volt egy szeptember 7. időpont. Meg lett nevezve egy szombat.
dr. Nyíri Iván: Így van. De a kérdés, ha például nem gödöllői kastély és nem szeptember 7.,
mert akkor foglalt. Mondjuk augusztus utolsó szombatja, ami 20. és 31. közé esik valahova.
Miklós Tamás: A Petyáék versenyen vannak.
dr. Nyíri Iván: Ja, ti versenyen vagytok. Jó, akkor értem.
Holló Győző: A nyarat ki kéne hagyni. Szeptemberre valamikor…….
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dr. Nyíri Iván: Jó. Szeptember 7. Meg fogom kérdezni Gödöllőt és meg fogom kérdezni
Egert. Egerben mi a prioritás? Gyönyörűek a...
Balázs Péter: A 3 millió forintból kijöjjünk. Nagy levegő?
dr. Nyíri Iván: Nem. Számolok.
Balázs Péter: Hogy ha 300.000 forinttal vesszük, akkor az 10.000 forint/fő. Az elég sok.
dr. Nyíri Iván: Persze. Csak abból, hogy... Ja, igen. A könyv, az külön van. Nem. Abból ki
lehet jönni.
Holló Győző: Ennél a költségvetésnél azt kellene hozni. Mert itt be van tervezve 3 millió és 5
millió 500 ezer forint. Én azt mondom, hogy maradjunk a 3 milliónál!
dr. Nyíri Iván: Egy pillanat! Szeptember 7., hogy ha úgy van. Ha Gödöllő, lehet Gödöllő?
Holló Győző: Hát persze.
dr. Nyíri Iván: Jó. Ha nem Gödöllő, lehet Eger? Igen. Ha Egerben, akkor van az alternatíva
az Egervinnek a pincészete, ami nem lent van a föld alatt, hanem egy gyönyörűen szépen,
nagyon kulturáltan………. Nem ismered? Ott a Bródy Sándor utca. Nem a Bródy. Eggyel
arrébb van. Ott a kórház mögött. Nagyon szép. Nagyon kulturáltan, tehát, …….külföldieket
visznek oda nagy bulikra. 300 embert ragyogóan el tudnak látni. Oda lehet. Lehet a Bolyki
pincészetbe, ami megint nem pince, hanem egy 25-30 méteres, ilyen homokkő fal közé épített
völgység gyakorlatilag, ahol le tudnak ültetni és el tudnak látni megint óriási tömeget. Jól
főznek, jó a bor, a legolcsóbb az ital ugye a pincészeteknél és nem Budapestre fölhozva.
Mehetek utána?
Holló Győző: Én továbbra is a szállodát. A szálloda kiváló. Tényleg gyönyörű. Meg kell
nézni!
dr. Nyíri Iván: Csak a szálloda megkéri azt, hogy ő szálloda. Tehát, ott plusz pénzt
fizetsz………
Holló Győző: Meg kéne kérdezni.
dr. Nyíri Iván: Persze. Ezt is, azt is, amazt is.
Holló Győző: Vagy annyira jóban Harmatival…………
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dr. Nyíri Iván: Hogy mondod?
Holló Győző: Harmatival vagy annyira jóba.
dr. Nyíri Iván: Persze-persze. Jó.
Holló Győző: Örüljön, hogy ideadhatja nekünk!
dr. Nyíri Iván: Ez így van. Hogy ha nincs egyébként programja, még szállást is ad biztos,
mert lesznek, akik ott alszanak. Jó. Hölgyek, urak! Ebben van-e egyetértés? Van-e ellenvetés?
Van-e ellenszavazat, ha szavaznánk? Jó. Nincs. Akkor menjünk a költségekhez! Mert akkor
én azt mondom, hogy a könyvön kívül egy 7-8.000 forintból biztos, hogy ki lehet hozni, és az
2 millió valahány százezer forintból az estét, az ünnepséget meg lehet csinálni.
Holló Győző: Én a 3 milliónál maradnék, hogy egálban legyen, és akkor 2.5 milliót nyertünk.
dr. Nyíri Iván: Jó. Akkor mit tetszenek mondani?
Szalai László: Az 5.3-ból 2 millió, plus 1.
Balázs Péter: 5.5-ből.
dr. Nyíri Iván: Hogy van ez? ?????? MBSZ rendezvények.
Holló Győző: 3 millió a könyvvel együtt meg a rendezvénnyel együtt. Nem tudom, mi az 5.5.
dr. Nyíri Iván: Akkor a 7.4 millióból 2.5-et nyugodtan levehetünk.
Szalai László: Az MBSZ rendezvények mindkettő összege.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Domokos István: Iván! Akkor mennyit vegyünk le innen?
Zelenák József: Abból már nem tudunk levenni.
dr. Nyíri Iván: 7 millió 450 ezer forint.
Domokos István: De az 5 millió.
dr. Nyíri Iván: Ja, ja, ja.
Zelenák József: Abból nem tudunk levenni.
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Szalai László: Az 5.5-ből.
Holló Győző: Én maradnék a 3 milliónál!
Domokos István: Másfél abból a könyv.
Balázs Péter: Másfél abból a könyv. És akkor itt lehetne mégis csak végig gondolni a
darabszámot, hogy nem 300 darabot rendelünk, - habár darabszámra eső költséggel olcsóbb hanem csak 200 darabot.
dr. Nyíri Iván: De akkor is valamennyit ott is megspórolunk, 2-300.000 forintot. Ez melyik
tétel alatt van? Tamás! Segíts már!
Szalai László: A 7.4 alatt kettővel.
dr. Nyíri Iván: Ja! Itt van, itt van. Jó. Megvan. Hülye vagyok.
Szalai László: Az 5.5 helyett akkor?
dr. Nyíri Iván: Itt lesz 3.
Holló Győző: Hát én a 3 millióra tippelnék.
Szalai László: És akkor 2.5.
Holló Győző: Mert, hogy ha addig bejönne más pénz, esetleg más források lennének, akkor...
dr. Nyíri Iván: Majd mindjárt mondom ehhez. Azt mondja akkor, 5.5. Igen. Akkor itt
találtunk 2.5 milliót.
Miklós Tamás: Úgy számolom, hogy 6 milliónál tartunk összességében.
dr. Nyíri Iván: 6-nál?
Balázs Péter: Én is valami ilyesmit, ha most így összeadom.
dr. Nyíri Iván: 6 milliónál. Igen.
Balázs Péter: Akkor inkább legyen az.
dr. Nyíri Iván: Mit mondtál, István?
Domokos István: 9.
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dr. Nyíri Iván: Mi 9?
Domokos István: 9 mínusz.
dr. Nyíri Iván: Igen-igen. Jó. Egy kicsit jobb a helyzet.
Balázs Péter: Bocsánat. Nekem még, hogy ha lehet. Tehát, ugye van a vállalkozás bevétele, a
lakáskiadás. Ugye, ott azt mondtátok, hogy kiköltözött a bérlő. És ugye, 2 millió forint bevétel
van tervezve, mint lakáskiadás. Az reális, hogy az nőhet?
Miklós Tamás: Igen. Nőni fog.
Balázs Péter: Mert a mostani lakás árak mellett én azt gondolom, hogy növekedni kellene.
Miklós Tamás: Igen-igen. Tehát, ilyen 4 éve körülbelül ott laktak, és azon a fix áron. Tehát
nem emeltünk. Tehát, az új bérlőnek magasabban adnánk ki.
Balázs Péter: És szerintetek mennyivel lehetne kiadni?
Miklós Tamás: Hát, egy másfélszeres áron.
Balázs Péter: Tehát, akkor az azt jelentené, hogy akkor 3 millió forint lehetne a reális
bevétel?
Miklós Tamás: Ugye, István? Az reális.
Domokos István: Hát, attól függ. Nem láttam azóta sem a lakást, úgyhogy nem tudom, hogy
milyen állapotban van.
Szalai László: De be van tervezve 1.5 millió. Mire?
Balázs Péter: A felújításra.
dr. Nyíri Iván: Az nem bevétel.
Domokos István: 800.000 a lakás költsége, a rezsi, és akkor plusz egy 700-at rakunk rá.
Balázs Péter: Úgy bérlik 200.000 forintért a lakást mondjuk, hogy a rezsit mi fizetjük?
Domokos István: Nem. Úgy van, hogy a lakbér plusz a rezsi, amit fizetnek. Csak ugye, ez
nálunk megjelenik költségként, hogy mi fizetjük a rezsit és tovább számlázzuk a lakbért.
Balázs Péter: Oké.
34

Domokos István: Szóval, ami fix költség, az nagyjából annyi, ami tavaly volt, az a 800.000
forint. És akkor azért írtunk ide többet, hogy ha festeni kell meg felújítani.
Miklós Tamás: Szerintem azt a lakást egy 130.000 forint-150.000 forintért, plusz rezsiért ki
lehet adni. Tehát, azzal számolhatunk.
Szalai László: Mennyi? Ne viccelj már! Hát 200 alatt semmi nincs a János Pál Pápa téren.
130...
Domokos István: Akkor itt lehet bőven növelni.
Miklós Tamás: Hát, akkor számolhatok többel. De most én alábecsülöm inkább a számokat.
Domokos István: Milyen állapotban van a lakás?
Szalai László: Mekkora, ne haragudj?
Miklós Tamás: 3 szobás.
Szalai László: Négyzetméterben.
Miklós Tamás: 80 négyzetméter.
dr. Nyíri Iván: 200.000.
Szalai László: 200.000 plusz rezsi.
dr. Nyíri Iván: Jó. Ide nyugodtan írhatunk 2.5 milliót, és akkor nem hibázunk. Ide írjunk 2.5
milliót bevételi oldalra, és akkor találtunk megint 500.000 forintot.
Balázs Péter: Jó. És akkor meg kell nézni, hogy a kiadási oldal, az tényleg van-e 1.5 forint?
Ugye, mert azt mondtátok...
Domokos István: Annyi. Azt látjátok, mert én 800 körül...
Szalai László: Igen. Csak mennyiért lehet felújítani? Azt nem látta még senki, hogy mi
történt vele.
Domokos István: Hogy milyen állapotban van. Mi azt tudjuk, hogy előtte milyen volt,
úgyhogy.
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dr. Nyíri Iván: Én dolgozok tízen nem tudom, hány éve egy úriemberrel, egy épületgépésszel,
aki a mi ingatlanainkat szokta kezelni, felújítani, sokszor úgy, hogy hónapokat nem is
foglalkozunk vele, mert ő csinálja. Hogy ha a szövetség azt mondja, hogy küldjem oda, adjon
egy árajánlatot, de úgy, hogy ő meg is csinálja a lakást, esetleg Tamással odamennek, hogy én
ne folyjak bele, és akkor megnézitek. Ő csinál lakás felújításokat, lakás átépítéseket és akkor
ezt gyorsan meg tudnánk csinálni, csak hogy ne rohadjon úgy, hogy nincs kiadva. Mit szóltok
hozzá?
Balázs Péter: Legyen!
dr. Nyíri Iván: És én nem folynék bele, mert, hogy kicsit összeférhetetlen, hogy az én
vállalkozómat küldöm rá a szövetségre. Tamással elmennek, megnézik, és akkor... Nekem
minden jó, csak legyen kiadva.
Szalai László: Mindenképpen az a lényeg, hogy legyen kiadva.
Balázs Péter: Bármiről beszélgethetünk, ha fél évig nincs kiadva.
dr. Nyíri Iván: Igen. Elfogadható?
Balázs Pétre: Igen.
Miklós Tamás: Jó, rendben.
dr. Nyíri Iván: Tamás! Akkor Füleki László. Megadom a telefonszámát, és akkor...
Balázs Péter: Visszatérve a kiadásra. Azt még mindig tartjuk, hogy 400.000 forint a felújítás?
Miklós Tamás: Nem.
Zelenák József: Itt nekem 1.5 millió szerepel.
Balázs Péter: Nem úgy. Hogy 800.000 a rezsi, plusz 700 a felújítás. Ezért az 1.5.
Zelenák József: Na, de akkor nem jó számot írtunk be a bevételi oldalra. Szerintem a rezsit
nem kéne beírni.
dr. Nyíri Iván: Az nem a mi ügyünk, hanem az, hogy bevételem. Hát ő fizeti a villanyt.
Balázs Péter: Bevétel is meg kiadás is. Ugyanúgy, mint ahogy a sportot majd rendbe kell
rakni.
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Nagy Norbert: Vagy innen a másfél millióból ki kell venni 500-at.
Zelenák József: De várj! Beírhatjuk a másik oldalra bevételnek.
Szalai László: Nem. Szerepelnie kell kiadásként, csak a másik oldalon bevételként.
Nagy Norbert: De, akkor nem 2 millió 5-öt kell beírni, hanem 3 millió 300-at.
Szalai László: Így van.
Nagy Norbert: Mert a 800-at amúgy is oda kell rakni, hiszen...
Szalai László: 200.000 forint. A 2 millió 4 effektíve a lakás és a rezsi pedig 60.000 forint.
60.000 forint, az 12 hónappal 800.000 forint. Tehát, 2 millió 4 plusz 800.
Zelenák József: 720.
Szalai László: 2 millió 4, plusz 800.
Balázs Péter: Az 800. Az már jó.
Nagy Norbert: Ez így 3 millió 300.
Szalai László: Az 3 millió 3. Így van. Bevételi oldal.
Domokos István: Úgy számoljatok, hogy április van!
Balázs Péter: Igen, bocsánat. Nagyon jogos az észrevételed. Tehát, ugye most csak egy félév
emelt költséget tudunk csak elszámolni, mert ugye már április van, amikor beköltöztek.
dr. Nyíri Iván: Akkor hagyjuk így! Hagyjuk 2.5-tel!
Domokos István: Rakhatunk rá többet.
dr. Nyíri Iván: Magunknak segítünk.
Domokos István: 3-at is.
dr. Nyíri Iván: Jó. 3-at írjunk?
Domokos István: Mennyit mondtatok elsőre? Nem jut eszembe.
dr. Nyíri Iván: 2.5-öt.
Balázs Péter: Akkor 2.750 a kompromisszumos javaslatom.
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dr. Nyíri Iván: De a szaldója ugyanaz, akkor fölösleges hozzányúlni. Nem?
Holló Győző: 1 millió 5-höz fölösleges.
Domokos István: Mennyi legyen akkor az egyenleg, azt mondjátok!
Holló Győző: Tehát, 2 millió 5 helyett legyen 2 millió 8!
dr. Nyíri Iván: 750-et mondtál te.
Holló Győző: 2 millió 750.
Domokos István: És a kiadás, az marad?
Holló Győző: A kiadás akkor marad.
Balázs Péter: Az azt jelenti, hogy van 700.000 forint felújítási tartalék, keretünk.
Domokos István: Amit nem kell elkölteni. És hogy ha már azt nem költjük el, akkor az már
megtakarítás.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak! Még visszatérve az 50 éves évfordulóhoz. Ugye, amikor
beszéltem a Honvédelmi Sportszövetséggel a Stefánia palotáról és mondtam, hogy hát ez
közös ügy, segítsetek, akkor elhangzott, hogy az 50 éves évfordulóra valamennyit biztos,
hogy jóvá fognak hagyni. Én már a levelet megírtam, elküldtem. úgyhogy, most majd
kotlanak rajta. Én szerintem egy 1 millió forintot fognak adni. De ez csak úgy a fejünkbe
maradjon, ne tükröztessük itt! Annál könnyebb lesz az életünk, amikor ezt jóváhagyják. Mert
ugye, akkor biztos. Akkor lehet leírni, amikor itt van a levél, hogy 1 millió forintot kaptatok.
Nem 1 milliót kértem, hanem többet kértem, de én úgy gondolom, hogy 1 millió biztos, hogy
be fog folyik. Tehát, ennyivel könnyebb a helyzetünk. Mehetünk tovább?
Szalai László: Petya! Van még?
Balázs Péter: Hát, sport oldalon nekem nincsen most. Most ti jöttök!
Szalai László: Ez a tárgyi eszköz értékcsökkenés, ez a legalsó sor 2 millió forintja?
Domokos István: Abból 1.5 millió a kompresszor, amit év elején vettünk, és plusz az az 1
millió, amit a másik oldalon szerepeltettem, itt a támogatási részen bevételként. Ez technikai.
dr. Nyíri Iván: Az reális akkor.
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Zelenák József: És a kompresszornak a tárgyi eszköz értékcsökkenését mi írjuk jóvá?
Balázs Péter: A szövetség tulajdonában van.
Zelenák József: Ja, a szövetség tulajdona. Akkor igen.
Holló Győző: Az csak egy jóváírás, egy papír.
Zelenák József: Ez világos. Csak, hogy a költségvetésben úgy jelenik meg, mint kiadás.
Szalai László: Mi a másik egy?
Balázs Péter: Még visszatérve, én Adriennel sikerült beszélnem, és ő azért azt javasolta,
kicsit tudott rápillantani, mert, hogy pont orvoshoz mennek. Hogy a pályázatok soron csak
egy millió forint szerepel, és ő ezt javasolja, hogy ezt legalább 3 millióra emeljük föl. Ugye,
ez az egyéb bevételek, pályázatok között az első lapon van, mert, hogy azt gondolja, hogy
biztos, hogy lesz olyan pályázati forrás, amivel el tudunk indulni. Hogy szerinte az 1 millió
forint, az alá van egy kicsit lőve. De hát, ezt mi nem látjuk előre, ezt ti látjátok előre.
Zelenák József: Ez hanyas sor, Peti?
Szalai László: Ezt nem láttuk, az 1 millió forintot.
Balázs Péter: Egyéb bevételek, első lapon. Egyéb bevételek, pályázatok.
Zelenák József: Egyéb bevételek, pályázatok. 37. sor.
dr. Nyíri Iván: Az első lap alján az utolsó sötét sor. Egyéb bevételek.
Balázs Péter: És az alatt az első.
Szalai László: Hogy bevétel, tervezett egymillió.
dr. Nyíri Iván: Igen. Azt 3-ra kellene.
Balázs Péter: Hogy azt emeljük meg, mert, hogy valamiféle pályázat biztos, hogy lesz. Az
előző években is azért. Ugye, az előző években is másfél millió forint volt tervben. Igaz, hogy
nem sok teljesült.
Zelenák József: Szerintem azok a pályázatok, amik akkor bejöttek, azok odakerültek ahhoz a
rendezvényhez, ahol az fölhasználódott. Tehát, nem egyébként került elszámolásra.
Lehetséges, amit mondok?
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Domokos István: Attól függ, hogy milyen pályázatról beszélünk.
Zelenák József: Tehát, ami célzottan.
Domokos István: Hogy ha sportszövetséges, akkor azok igen. Azok programonként vannak
benne.
Balázs Péter: De a célzott állami támogatások is programonként vannak?
Zelenák József: Tehát, nem az egyébnél szerepel, hanem...
dr. Nyíri Iván: Hanem a pántlikázott pénzek. Tehát, jön a pénz, de meg van szabva, hogy
mihez tudjuk fölhasználni.
Balázs Péter: Tehát, a 2017-es tervünkben is 3 millió 200 ezer forint szerepelt.
dr. Nyíri Iván: Jó. Emeljük meg! Annyi biztos, hogy ilyen-olyan pályázaton be fog jönni.
Azt mondja, hogy ez egymillió helyett 3 millió, és akkor itt van +2 millió. Akkor már csak 6
egész mennyit kell István?
Holló Győző: 7 milliót.
Domokos István: Máris mondom.
dr. Nyíri Iván: 6.7-et? Mindjárt nézzük.
Domokos István: 6.3.
dr. Nyíri Iván: 6.3-at kell találnunk?
Domokos István: Hát, 6 millió 375 ezer.
dr. Nyíri Iván: Na! Az már nagyon jól hangzik.
Balázs Péter: Laci! Bocsánat, hogy visszakanyarodok itt erre a 4 millió forintra. Ott mennyi
lehet az a fennmaradó összeg, amivel lehetne ott sakkozni?
Kovács László: Az az igazság, hogy ezt az év végén tudnánk megmondani, mert ugye akkor
teljesül az, hogy van egy rész alatt már most jelenleg kiúszott cím. A kiúszott Titán programot,
kiúszott Poszeidón programot. Tehát, jelenleg adatok vannak. De ez egy állapot csak. Ezt év
végén tudnánk megmondani. Az utánpótlás nem, és a Titán volna, talán az utánpótlás
programban tudnánk még ebből egy pár százezer forintot berakni. De, hogy mennyit, nem
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tudjuk, mert, ha beindulnak az egyesületek, akkor nyilván annál kevesebb. Ami ugye, ott van
egy olyan lehetőség, hogy a leigazolások után kapnak 10.000 forintot. Ugye, kitaláltuk ezt,
hogy ne eredményesség után legyen a szösszenet. Akkor onnan is el lett különítve 400.000
forint, hogy az új leigazolások száma szerint. Mikor van az utolsó verseny? November?
Balázs Péter: A költségvetést most kell elfogadjuk.
Kovács László: Tudom, csak hogy körülbelül.
Miklós Tamás: December közepén.
Balázs Péter: Ebbe valamit számolni kell, mert mindenhez hozzá kell, hogy nyúljunk ahhoz,
hogy teljesítsük a tervet. Ehhez is hozzá kell nyúlni valamilyen mértékben.
Kovács László: Számot nem tudok mondani. Az biztos, hogy valamennyi marad, főleg az
utánpótlásnak. Szerintem. De, hogy ezt előre megmondani, hogy ki úszik ilyen szinten, olyan
szinten, amolyan szinten most, áprilisban három verseny után, ezt ne kívánd tőlem, mert nem
tudom.
Domokos István: Azzal még egy dolgot lehet csinálni esetleg, hogy ha van olyan kifizetés,
amit át tudunk vinni jövő évre januárba, hogy az idei eredmények alapján, mert akkor azt már
a jövőévi kerettel mérhetjük meg?
Kovács László: Egy csomó olyan van.
Balázs Péter: Csak ezzel tovább toltuk a problémát a következő évre. De, persze.
Domokos István: Jövőre úgy is újra kell tervezni.
Balázs Péter: És Laci! Azt nem lehet, hogy az összegeket limitáljuk? Tehát, hogy mégis csak
elkülönítünk, hogy az a program, ez addig tart, hogy x millió forint kifizetésig, és akkor azt
mondjuk, hogy nem tudom, egymillió forintot át lehet csatornázni ebből abba. És lehetséges,
hogy nem érünk el vele limitet. De, most hangosan gondolkodom, mert most... Tehát,
mindenhez hozzányúltunk, mindenkitől lehúztunk.
Kovács László: Melyik programra gondoltál?
Balázs Péter: Bármelyikre. Tehát, ami nincsen leszerződve már, mert ugye kötöttünk a
működési támogatásra szerződéseket a klubokkal. Ahhoz nem tudunk hozzányúlni.
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Kovács László: Egyedül az utánpótlásra nincsen kötve szerződés, mert ugye az a következő
szezonban került kifizetésre. Egyedül ahhoz tudunk hozzányúlni. Az összes többinél már
folyik a program. Tehát, itt megvannak a versenyzők, hogy ki milyen szintet kapott, milyen
szint után kap majd az egyesület támogatást. Hát, vagy egy dolgot lehet még csinálni, de
akkor most már többedszer nekimegyünk. Ugye, akár a támogatási rendszerben, akár a
Titánba, akár a Poszeidón programban lefelezzük a pénzeket. Ezt meg lehet csinálni. Tehát,
hogy ha valaki úszik egy szintet, akkor nem 200.000 forintot kap az egyesület a felnőtt
világbajnokságon megállapított szint után, hanem mondjuk csak 100-at. Az IFI csak mondjuk
80.000-et.
dr. Nyíri Iván: De ezt már tudják, hogy mennyit fognak kapni. Erre számítanak.
Kovács László: Persze. Azért mondom. Ezt lehet csinálni.
dr. Nyíri Iván: Nem. Lábon lőjük magunkat.
Kovács László: Ezt lehet csinálni.
dr. Nyíri Iván: Lehet, csak nem szabad.
Kovács László: Ezt meg lehet oldani.
Balázs Péter: Tehát, akkor azt tudjuk mondani, hogy a felzárkóztatási programból nem lehet
lecsatolni ezeket.
Kovács László: Nem. Azt tudjuk mondani, hogy lehet, csak azt nem tudom most jelenleg
megmondani így áprilisba, hogy mennyi az az összeg, ami adható. Illetve még egy dolgot
lehet még mondani, hogy az utánpótlás programból marad valamennyi. De, hogy ez is
mennyi? Ugye a program leírásában az van, hogy az utolsó versenyig két versenyző két
versenyszámban. Ugye, ott még azt lehet mondani, hogy az utánpótlásra nincsen szerződés
kötve senkivel se, azt estleg, hogy megszüntetjük a 10.000 forintot 5.000-re akár.
dr. Nyíri Iván: De a 10-re számítanak. Hát tudnak róla.
Kovács László: Hát azt mondom, hogy csak ezt tudjuk, hogy a programot átírjuk.
dr. Nyíri Iván: De ezt nem tudjuk. Hát ilyet nem szabad csinálni. Bíztatjuk őket, és akkor
mire elindulnak azt mondjuk, a…………. nem úgy, kevesebb. Ilyet nem csinálhatunk.
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Balázs Péter: De azt nem látod, hogy mennyi maradvány lett. Nem megváltoztatod a
programokat,

nem

megváltoztatod

a

programban

szereplő

összegeket,

hanem

a

maradványértéket. Mert ugye biztos, hogy van, nagyságrendileg valamennyi maradvány lehet.
De, hogy nem belenyúlni a programokba, mert azt publikáltuk, elnökség elfogadta, edzők le
vagyunk szerződve, mit tudom én, hanem valami maradványérték az, ami.
Kovács László: Az a baj, Petya, hogy nincsen semmiféle gyakorlat ebben a pályázati
dologban, mert most indult el. Tehát, ha menne már egy két éve, akkor tudnám, hogy mivel
számolja. Azért most felelőtlenül nem mondhatok semmit. Mondom, abban biztos vagyok,
hogy az utánpótlásban marad. De, hogy ez milyen összeg? Azt nem tudom neked
megmondani. Mivel, hogy év közben vagyunk három verseny után, számokat tudok mondani,
hogy körülbelül most jelenleg hol tart ez a program, mennyi pénz fog eljutni az egyesületek
számára. Ezt meg tudom neked mondani, hogy a program folyamán az egyesületek mennyi
pénzhez jutottak, illetve célzottan mennyi versenyző mennyi pénzt kap már most tudhatja és
számíthat rá az egyesület. Ezt meg tudom mondani.
dr. Nyíri Iván: Hát, azt év végén tudjuk.
Balázs Péter: Nagyságrendileg most hol állunk? Mert most akkor nagyjából a szezon, hát
nem felénél, de majdnem a felénél tartunk.
Kovács László: Hát, 3 verseny volt, Petya. Abból 2 verseny volt...
Balázs Péter: Van még 2. 3 van még hátra.
Kovács László: A világkupán eleve csomó csapat el se tudott indulni. Mivel, hogy ugye a
versenykiírás nem engedi. Tehát 2 verseny volt eddig összesen, és ez egyébként az indulók
számában is jól látható, hogy ez van. Számszerűsíteni, nem tudom megmondani neked. De ki
tudjuk számolni, abszolút. Honlapra el tudom küldeni. Tehát, ennyi. Hogy a programon
szereplő összegek által jelenleg most mennyien voltak. De azért irreális ez a szám is, ha
mondok bármit is, mert ugye tavaly 385 versenyző volt, most jelenleg 290 versenyző indult el
eddig a versenyeken. Hiszen 2 olyan verseny volt, ahol mindenki engedélyezve indulhatott. A
világkupán nem. Ez az egyik. A másik, ami érdekes még, ami ilyen holtpont az egyesületek
számára, hogy ugye jön a diákolimpia most június elején és a diákolimpia miatt a csapatok
többsége nem indítja el a gyerekeit. Nem igazolja, hanem csak utána, hogy a b rendszerbe,
tehát hogy nem hivatalos versenyzőként el tudjanak indulni. Utána fog elindulni az egész
történet, ahogy beszéltem az egyesületek többségével, akik újak akarnak belépni. Ezért most,
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ha már ennek lenne egy múltja, egy két év, akkor meg tudnám mondani, hogy most hol
tartunk. Azért felelőtlenül nem tudunk erre mit mondani most.
Balázs Péter: Jó. Tehát, akkor ez azt jelenti, hogy az a 4 millió forint nem tud csökkenni.
Holló Győző: Én azt mondanám, hogy legalább 500.000 forinttal lejjebb kéne venni, és hogy
ha más nem, azzal a technikai trükkel, hogy átvinni a következő évre, azzal tudnánk
összehozni valamit.
Kovács László: Ezt akartam mondani egyébként, amit mondtál, hogy csatoljuk magunk előtt.
Mivel, hogy nincsen szerződés az utánpótlás program és az utánpótlás program az 2020-ban
lesz kiosztva majd a 2019-es eredmények alapján. Ott még lehet változtatni. Tehát, én azt
mondom, most nem tudom mennyi van bent, mert azon is állandóan vagdostunk. Olyan 3
millió forint körül van abba ugye, István?
Domokos István: Pontosan én sem tudom most megmondani.
Kovács László: Hogy abba még tudunk változtatni. Tehát, abba még lehet azt mondani, hogy
jó, akkor most ez nem ennyi, hanem annyi. Tehát, szerintem azt még.
Balázs Péter: Nem változtatunk rajta, hanem erre az évre ennyi esik belőle.
Kovács László: Igen-igen. A másik meg, hogy útközben meg fogjuk tudni, hogy ezzel mégis
szerintem mennyi támogatással fog a szövetség felé fordulni, hogy mennyi az, amihez
hozzájuthat, és akkor ebből jövőre már jövőre, mivel itt is lesznek számok, a programban is
tudjuk a számokat, innentől kezdve már akkor tudunk kalkulálni, hogy ha ekkora hiányt kell
betömnünk. Tehát, akkor ugye a számokkal tudunk játszani, akkor az megint egy más kérdés.
Mert ugye itt az a jó, amit hallgatnak, hogy tudjátok, hogy mennyi volt 2 éve, mennyi volt 1
éve, és nyilván tudjátok a számokkal. De, most itt nincs. Ráadásul úgy, hogy még egy szezon
se telt el. Tehát, itt ez a probléma. Mert, ha eltelt volna, akkor nyilván a számokkal is tudnék
mondani. Most felelőtlenül meg nem tudok mondani. Egyet tudok, hogy az utánpótlás
programra nincs szerződés.
Zelenák József: És az mennyi összeg?
Kovács László: István nézd meg, légy szíves! 3 millió forintra emlékszem én.
Nagy Norbert: Igen. Csak ezzel az átviszem a jövő évre, ezzel az a gond, hogy nekünk
tavalyról is maradt bent pénz, azt is be kéne tervezni. Maradt bent másoknak is pénz, az sincs
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itt föltüntetve. Most, ha azt beírom, akkor még több hiány van. És én ezzel élni szeretnék idén,
amit bent hagytam tavaly. Meg gondolom más is. És akkor, ha azt még beírom ide, akkor még
több hiány van, és az nem szerepel itt sehol. Tehát, ez a baj a toljuk magunk előtt, hogy
egyszer azt majd valaki igényelni fogja, és akkor ugyanúgy nem lesz meg az összeg. Nem
tudom, értitek-e, amit mondok?
Kovács László: Persze.
dr. Nyíri Iván: Jó. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem járható út. Majd év vége felé látjuk.
Zelenák József: Mindjárt István megnézi.
Kovács László: István megnézi, hogy mennyi van most bent.
Szalai László: Akkor kérdezhetek közben a technikai oldalra?
Zelenák József: Persze.
Szalai László: Van egy fogyatékkal élő sor.

440.000. 2.5 hangzott el. Tehát, 440.000

tervezett bevétel és 520 kiadás. Az a 19-es évre?
Zelenák József: Igen. Hát szeretnénk tanfolyamot tartani. Kell, hogy legyen egy úszósport
trénerünk, hogy azt utána magunktól tudjuk csinálni. Az még egy tanfolyamot jelent legalább
egy embernek, és utána ugyanúgy, ahogy egyébként mindenféle specialitásból, ebből is
akarunk oktatói tanfolyamot tartani. 80.000 forint a tanfolyami részvétel. Ugye 80+áfa. Mert,
ugye itt helyesen nekem a számok akkor stimmelnek, hogy ha az áfát is belevesszük, hiszen
itt áfás bevételek vannak meg áfás kiadások. 80+áfa, és hogy ha azzal számolunk,
gyakorlatilag akkor 5 fő részvételével ez a szám jön ki.
Szalai László: Tehát, 5 fő részt vesz.
Zelenák József: Ez egy minimális létszám. Tehát, lehet ennél több is értelemszerűen. Ez
egyszeri tanfolyam, 5 fő. Lehetne több. Istvánnal eltöltöttünk egy jelentős időt egymással.
Úgy terveztük a számokat, hogy a bevételi részt, ami optimálisan minimum, a kiadásit pedig a
legfeljebb értéket.
Szalai László: Az oktatói tanfolyam és megerősítésre, hogy a kettő közötti különbség
110.000 forint. Ez a felette levő sor.
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Zelenák József: Az oktatói tanfolyam és megerősítés azért került így......... A kiadási oldal.
Ugye, itt az áfás kiadás miatt, ugye a számokat, - és erről egy elnökségi döntést szeretnék
kérni, - hogy minden díj, ami az oktatói kollégiummal összefügg, azok úgy legyenek
meghatározva, hogy amik egyébként érvényes díjtételek, azokhoz csatlakozzon az áfa. Tehát,
akár a kártya díjakról beszélünk, akár oktatási segédanyag, bármi, uszodabérlet stb., ugye mi
beszedünk egy tanfolyami díjat, ami egy bruttó összeget takar és közben a kiadást ugye
megtervezzük. Az meg ugye nettó összeget takar, tehát arra még jön az áfa.
Szalai László: De mért tartalmazna az nettó összeget?
Zelenák József: Mert eddig mindig így működött. Ugye, két évvel ezelőtt lett... igen, most
már a harmadik év,…. hogy az oktatásra ugyanúgy áfát kell számolnunk. Eddig nem kellett.
Szalai László: De, a kiadási oldalra? Tehát, mindenki áfás számlát ad?
Zelenák József: Így van. Áfás számlát adnak. A többsége. Így van. Ez sajnos így van. És az a
27%, ez jelentős differencia, és ugye az árak akkoriban úgy lettek kikalkulálva, hogy az áfa
nem szerepelt benne. Hiszen az oktatási számlák, azok nem áfás számlák voltak.
Szalai László: Mert ezek most itt mind nettó számok?
Zelenák József: Nem. Ezek itt bruttó számok. Tehát úgy tudok csak tervezni, hogy ha az
elnökség dönt róla, hogy az összes bevételünk, ami a technikai oldalon bejön, azok az eddig
meghatározott árak, plusz áfásak legyenek.
dr. Nyíri Iván: De, Dodó! Mi eddig se tudtuk, hogy nem áfás. Tehát, abban sem döntöttünk.
Zelenák József: Tudtuk, hogy nem áfás.
dr. Nyíri Iván: Te lehet, hogy tudtad. Az elnökség ezzel soha nem foglalkozott.
Zelenák József: Azzal nem is kellett, mert, hogy nem volt áfás. Tehát, hogy a számlázás nem
áfás volt.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Menjünk lépésről lépésre! Az, hogy valami nem áfás, az nem a
normális rend.
Zelenák József: Ez volt.
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dr. Nyíri Iván: Így van. Ez volt. De azzal sem foglalkozott az elnökség. Most mért
foglalkozzon az elnökség - és hozzon egy határozatot, hogy - amiről nem határozott korábban,
azzal ellentétben most áfás lesz? Eddig se foglalkozott vele, ezután se fog.
Zelenák József: Akkor mit csináljunk?
dr. Nyíri Iván: Semmit. Te vagy a főnöke a technikai oldalnak, Dodó. Te tudod, hogy
hogyan van egyensúlyban, hogy tudsz befizető maradni vagy lenni a Magyar Búvár
Szakszövetségnek.
Zelenák József: Jó. De, hát azért mégis csak anyagi döntések, Iván. Nem?
dr. Nyíri Iván: De te döntesz benne, Dodó. Ahogy te eddig nem kérdezted meg, hogy
mennyit számolsz egy oktatói kollégiumért, és nem hoztad azt az elnökség elé, hát most azt,
hogy áfás vagy nem áfás, ne told az elnökségre!
Zelenák József: Nem akarom rátok tolni, félreértés ne legyen. A tavalyi évben volt ezzel
kapcsolatban felszólamlás, hogy miért én döntöm el, és úgy gondoltam, hogy akkor kérek egy
megerősítést.
Szalai László: Teljesen jogos. Tehát, ha van valamilyen ár, amiben meg van határozva, annak
a bruttó árát kell megmondani, mert ezt kell kiírni a reklámot, minden. Azt kell fizetni érte.
Az, hogy az, mint kiderült, nem tartalmaz áfát, ez a dolog az olcsóbb, ezért én nem javaslom,
hogy az oktatóktól vagy bárkitől plusz 27%-ot kérjünk. Mert ez egy 27%-os áremelkedést
jelent, és ez eddig is ennyi volt. Az volt az ára. 8.000 forint a kártya, vagy 9.000 vagy 15.000
forint és nem plusz áfa. Én nem javaslom semmilyen szinten azt, hogy dráguljon.
dr. Nyíri Iván: A Szaszó elmagyarázza. Én azt mondom, hogy ez nem elnökségi döntés
függvénye.
Zelenák József: Hát, de a Szaszó azt mondja, hogy szerinte igen.
dr. Nyíri Iván: De miben kéne döntenünk?
Szalai László: Tehát, bármilyen olyan összeget, amit a technikai oldal beszed. És ez volt itt
az oktatói tanfolyam ára, a regisztrációs díjak. Minden olyan díj.
dr. Nyíri Iván: Igen. Csak Szaszó! Gondold végig! Ha én, mint elnökség döntök, hogy
minden bruttó ár, azzal egyúttal tudomásul veszem kvázi, hogy ami ez előtt történt, az meg
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nem volt áfás ár. De én nem veszem tudomásul, mivel, hogy hivatalosan ez soha nem jött
ehhez az asztalhoz. Én nem akarok semmit tudomásul venni, ami nem volt az én ügyem vagy
nem tették az én ügyemmé és utólag nekem kellene akár jóváhagynom, akár tudomásul
vennem………..
Zelenák József: Utólagos semmi nincs itt. Itt a jövőről beszélünk.
dr. Nyíri Iván: De nem. Hát utólagosan így tudomásul veszem, hogy eddig nem volt rajta áfa,
most viszont lesz rajta áfa.
Zelenák József: Tehát, itt van. Itt a kiadási oldal az, ami problémás, hogy a kiadás-bevétel...
dr. Nyíri Iván: Dodó! Ennek az elnökségnek nem feladata, hogy áfás vagy nem áfás
ügyekben döntsön. Ennek az elnökségnek az a feladata, hogy biztosít……..
Zelenák József: Én megértettelek, Iván. Félreértés ne legyen!
dr. Nyíri Iván: ……….hogy a technikai oldal, - mint az elmúlt 10 évben, 15 évben, befizető maradjon és hozzájáruljon a Magyar Búvár Szakszövetség költségeihez. Ennyi.
Zelenák József: Világos. Ezt megértettem.
dr. Nyíri Iván: Soha nem foglalkoztunk áfával.
Zelenák József: Kész. Én számomra ez érthető. Nem is mondtam ez ellen semmit.
dr. Nyíri Iván: És igazából segít is téged, mert te vagy a saját urad.
Zelenák József: Ezt én nem szeretném, hogy ez így legyen, mert úgy gondolom, hogy egy
közösséget irányítok és a véleményükre mindig kíváncsi vagyok.
dr. Nyíri Iván: Annak a közösségnek, amelyiket irányítasz. Itt egy résztvevő vagy. Tagja
vagy egy másik közösségnek, amelyik a makro dolgokkal foglalkozik. És a választóid, akik
rád szavaztak, ezt ismételten elmondom……….
Zelenák József: …….ez nem így működik.
dr. Nyíri Iván: De így működik, Dodó.
Zelenák József: Nem választanak.
dr. Nyíri Iván: Téged választanak.
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Zelenák József: Nem. Mint alelnököt, igen.
dr. Nyíri Iván: Te vagy a technikai alelnök, Dodó, és te kinevezted magadnak az oktatói
kollégium elnökének, amit mi jóváhagytunk, Dodó.
Zelenák József: Ez korábban történt. Én csak megmaradtam abban a státuszban.
Szalai László: Tehát itt maradunk, itt a pénzek keresésénél. És most itt azt látom, hogy a
technikai oldal tervezett bevétele és kiadás oldal között nincs 1 millió forint. Ennyi, amennyit
tud a technikai oldal. Ebben itt nincs lehetőség.
Zelenák József: Végignéztünk minden tételt az Istvánnal. Még egyszer mondom, próbáltam
úgy a számokat összeállítani, hogy minél pesszimistábban megtervezni a bevételi oldalt és
minél optimistábban, tehát úgymond a maximumra tervezni a kiadási oldalt. Ettől még lehet
ez kevesebb, tehát lehet nagyobb a bevételi rész ebből. Meg kívánom jegyezni természetesen,
hogy amennyiben nettó befizetők vagyunk, azt gondolom, hogy jelentősen, hogy evvel az
összeggel hozzájárulunk a szövetséghez.
dr. Nyíri Iván: Igen. De nem vagytok nettó befizetők. Hát, itt vannak a számok.
Zelenák József: A terv szerint azok vagyunk.
dr. Nyíri Iván: Nem a terv szerint. Tehát mindig a tényeket kell nézni és nem a tervet.
Zelenák József: 19-ről beszélgetünk.
Holló Győző: 11 millió forint.
dr. Nyíri Iván: Ti nettó mínuszosak vagytok 660.000 forinttal durván.
Zelenák József: 18-ban. Igen.
dr. Nyíri Iván: 18-ban. És ha megnézed a számaidat, te a bevételeidet mindig túltervezed, a
kiadásaidat meg alul tervezed.
Zelenák József: Nem tervezem túl. Ezek tények voltak, és ezt az elnökség is tudta.
Elmondtam azt, hogy milyen kintlévőségei vannak a szövetségnek, ami kintlévőségek 18-ban
nem folytak még be. És erről egyébként itt a titkárság meg tudja erősíteni. Ezek egy része az
idei évben már befolyt. Ezeket bele se kalkuláltuk a bevételi oldalba. Tehát, a 18-ig meglévő
kintlévőségek egy jelentős része befolyt 19-ben. Ezt nem tudom beletenni a 18-ba.
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dr. Nyíri Iván: Én csak a számok alapján, amik elő vannak terjesztve…………..
Zelenák József: ……..világos. Nincs tervezve, hanem azok a kintlévőségek nem folytak be
18-ban.
dr. Nyíri Iván: Jó. De, amit a számok kiadnak, az 660.000 forintos mínusz.
Zelenák József: Így van.
Holló Győző: Mennyi volt a kintlévőség?
Zelenák József: A tervezett 18-as tervnél látjátok az oktatói...
dr. Nyíri Iván: Oktatói kollégium?
Zelenák József: Nem. Az a képzés.
dr. Nyíri Iván: Oktatói tanfolyam.
Zelenák József: Nem. Regisztráció és kártya. Tehát, ott folyt be kevesebb összeg.
dr. Nyíri Iván: A fele. Kevesebb, mint a fele folyt be a tervezettnél.
Zelenák József: Így van.
dr. Nyíri Iván: A költség viszont majdnem a duplája. 70%-kal magasabb volt.
Szalai László: A 400.000 forint.
dr. Nyíri Iván: Nem volt benne. Így van. Terveztél kiadást 1 milliót és 1.7 millió lett….
Zelenák József: …igy van. Igen, mert oktatási anyagot vettünk. Nem folyt be az az összeg,
amit vártunk. Ez 19-ban folyt be.
dr. Nyíri Iván: Mennyi az az összeg?
Zelenák József: Nem tudom pontosan. Nem én követem ezt. A titkárság követi.
dr. Nyíri Iván: István! Tudunk valamennyit, hogy mennyi fog befolyni?
Domokos István: Mi?
dr. Nyíri Iván: A tavalyi. Nem tudom, hogy mit mond a Dodó, mi fog befolyni 19-ben.
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Zelenák József: Amik már 19-ben befolytak elmaradt regisztrációs költségek, elmaradt
tagdíjak.
dr. Nyíri Iván: De valamennyi összegről tudsz, hogy mennyinek kell befolyni?
Domokos István: Hát, ezek szerintem már befolytak, csak ugye ebben nem szerepel.
dr. Nyíri Iván: Ez körülbelül mekkora összeg?
Zelenák József: Nem 1 millió. Biztos, hogy nem 1 millióról beszélgetünk.
Domokos István: Nem a kártyáknál van ez. A tagdíjaknál van.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Amiért ugye szólok. Regisztráció, kártya. Volt tervezve 2018-ra 4.3
millió és befolyt 2 millió forint.
Zelenák József: Így van. Ezt látom.
dr. Nyíri Iván: Várjál! A 2 millió forint, az azt jelenti, hogy ebből 250-260 ember?
Zelenák József: Nem. Ez a tagdíj is. Tehát, évek óta elmaradt tagdíjak, ami 15.000 forint/fő.
Sokan nem fizettek tagdíjat. Sajnos ilyen volt a nyilvántartás. Illetve, be nem fizetett
regisztrációs költségek. De a legtöbb egyébként tagdíj ebből.
dr. Nyíri Iván: Ez a 2 millió?
Zelenák József: Igen.
dr. Nyíri Iván: De, hát akkor az azt jelenti, hogy még kevesebb kártya.
Zelenák József: Nem értelek.
Szalai László: Nem kártya.
Zelenák József: Most mondom. Tagdíj.
dr. Nyíri Iván: Regisztrációs kártya.
Szalai László: Tagdíj. Tehát, oktatói tagdíj. Nem kártya.
Zelenák József: Az a regisztráció, az a tagdíj.
dr. Nyíri Iván: És kártya?
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Zelenák József: És kártya. Így van.
dr. Nyíri Iván: És kártya. Tehát, nem csak tagdíj, kártya is.
Zelenák József: A kártya, az számszerű. 387 darab kártyát adtunk el a tavalyi évben.
dr. Nyíri Iván: Igen. De akkor ennek benne kell lenni a 2 millió forintban, nem?
Szalai László: Benne van.
dr. Nyíri Iván: Hát, hogy lenne? Hát számold ki akkor, mennyi jön ki!
Zelenák József: Az 9.000 forint/kártya.
dr. Nyíri Iván: Azt számold ki! Ha mind a 2 millió forint kártya, akkor is 250-260 kártya.
Tehát, oszd el………
Balázs Péter: ………..mit mondtál? 300...?
Zelenák József: 387 darab regisztrációnk volt.
Balázs Péter: 387-szer. Mennyi a regisztráció?
dr. Nyíri Iván: 8.000 forint.
Zelenák József: Most már 9.000, mert ugye a tavalyi évben még megoszlott 7 és 9.000
forintra.
dr. Nyíri Iván: Akkor 8.000.
Balázs Péter: 3 millió 96 ezer forint.
dr. Nyíri Iván: És itt 2 millió van.
Zelenák József: Már pedig, ennyi kártyát adtunk ki.
dr. Nyíri Iván: Na, de a szám meg a kártya nem stimmel.
Zelenák József: Ennyi kártyát adtunk ki, ez tény kérdés. Tehát a regisztráció, az megvan. Hát,
ez érdekes. Tehát, azt nyomon tudjuk követni, hogy hány regisztrációnk volt.
Balázs Péter: Lehet, hogy nem oda lett könyvelve?
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dr. Nyíri Iván: De én most nem is ebből a szempontból mondom, hanem abból a
szempontból, hogy lett tervezve 4.3 millió és megvalósult 2 millió. A bevételben lett tervezve
1 millió. Bocsánat, a kiadásban lett tervezve 1 millió és lett 1.7 millió. Tehát, csak azt akarom
mondani, hogy az olló nagyon kinyílt. Ebben az évben, hogy ha hasonló tendenciával
kalkulálok, akkor itt megint 1.7. Ugye, tervezek 2 milliós bevételt, 700.000-es kiadást. Ez
lehet, hogy pont a fordítottja lesz.
Zelenák József: Nagyon egyszerű. Ugye, átcsúsznak az években a berendelt kártyák. Tehát,
amit tavaly megrendeltünk, azt az idei évben fogjuk eladni. Tavaly több. Ez a CMAS fele
fizetendő.
dr. Nyíri Iván: Tudom.
Zelenák József: Tehát, amit megrendeltünk, azok itt vannak nekünk készleten. Úgyhogy, azt
csak ki kell adnunk. Nem kell megint ilyen nagy mértékű rendelést csinálni.
dr. Nyíri Iván: Tehát, a tavalyi költségben már benne van az idei.
Zelenák József: Az ideinek egy jelentős része. Így van. És hát itt van nekünk készleten ez.
dr. Nyíri Iván: Jó. Dodó! Nálad lehetne húzni itt az összegekből a kiadási oldalon.
Zelenák József: Melyik részre gondoltok?
dr. Nyíri Iván: TB szakbizottságok működése, 300.000.
Zelenák József: Az a tavalyi évben nem szerepelt. A szakbizottságok semmiféle működési
költséget nem kaptak. Ezt én kértem, hogy maradjon benne az öt szakbizottságra.
dr. Nyíri Iván: Igen. Csak a semmiből nem tudjuk fedezni.
Zelenák József: Ez világos. De ha azt szeretnénk, hogy működjenek, akkor valami költséget
kell erre. Már pedig ezt az Alapszabályunk meghatározza, hogy a bizottságok működését a
Magyar Búvár Szakszövetség finanszírozza.
dr. Nyíri Iván: De azt meg törvény szabályozza, hogy mínuszos költségvetésnél nem
kell……….
Zelenák József: …ezt a 300.000 forintot szeretném nekik megtartani.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hát, mínuszos költségvetést meg nem készíthetünk.
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Zelenák József: Ugye, a tavalyi évben volt elkülönített összeg a Szent István projektnek a
támogatására. Az sem került fölhasználásra.
dr. Nyíri Iván: Hát, mivel nem volt munka!
Zelenák József: Munka az volt, mert dolgoztunk vele.
dr. Nyíri Iván: Hát, azt mi nem tudjuk.
Zelenák József: Az előkészítéssel dolgozni kellett attól, hogy elmaradt egyébként a CMAS
részéről. Az már nem a mi sarunk. Például utazások voltak és semmit nem számoltunk el.
Tehát, ebből semmit nem használtunk fel. A szakbizottságokra egész idáig nem volt
költségvetés tervezve, ezért került bele ennek az 5 szakbizottságnak a működésére 300.000
forint.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hát, ha nem tudlak meggyőzni, hogy mínuszból nem lehet……….
Zelenák József: ….de meg tudsz győzni, csak még egyszer mondom, a technika oldalnak is
kell működnie. Természetesen igazad van abban, hogy ne termeljünk hiányt. Még egyszer
mondom, ezzel nem is vitatkozom.
dr. Nyíri Iván: Nem az, hogy hiányt termelünk. Valamit nem tehetsz be a költségvetésbe,
aminek nincs meg a fedezete, hogy miből fogod kifizetni…….
Zelenák József: ..hát, van egy tartalékunk, azt gondolom……….
dr. Nyíri Iván: …….nincsen tartalékunk.
Zelenák József: Hát 20 millió forint a tartalékunk.
dr. Nyíri Iván: Tessék? Nem. Dodó!
Zelenák József: 20.914.000 forint.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Félrebeszélsz. Nulla tartalékunk van.
Zelenák József: Előtted is ott van.
dr. Nyíri Iván: Nem. Dodó! Mi a múlt évben 6 millió forintot emeltünk át a non-profit kft.ből a Magyar Búvár Szakszövetségbe, hogy azzal a hiánnyal zárjuk, amilyen hiánnyal zártuk
a 2018-as évet. Nincs tartalékunk. Ezzel kezdtem.
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Zelenák József: Akkor ez a táblázat, amit megkapott az elnökség?
dr. Nyíri Iván: Nem. Dodó! Nincs tartalékunk. Ennyit tudok mondani neked.
Szalai László: És ez most mért csak egy?
dr. Nyíri Iván: Hogy mondod?
Szalai László: Hogy mért csak 1 millió forint a non profitból, amit át lehetett emelni.
Zelenák József: Nem 1 milliót kaptunk az idén.
dr. Nyíri Iván: 6 millió.
Szalai László: Volt tavaly.
dr. Nyíri Iván: Tavaly. Most már ebben az évben 1 milliót átemeltünk, és itt a vége, mert
egyébként nem tudjuk fizetni a non-profit költségeit. Tehát, nincs honnan fedezni a mínuszt.
Szalai László: Mért? A világkupa, az nem a non-profiton ment át?
Miklós Tamás: De. Csak kisebb bevételt produkált, mint a tavalyi világkupa. Emlékeztek,
mondtuk is, hogy a CMAS-os 50 euró, ….tehát az nagy szerepet játszott……
dr. Nyíri Iván: ……így nem fogunk a végére érni, hogy ha azt mondjuk, hogy kell működnie
a szakbizottságoknak, és akkor nem mondok le arról a 300.000 forintról. A szövetség nem
tudja kifizetni a 300.000 forintot.
Zelenák József: Van egy elnökségünk, aki eldönti, hogy jól gondolom-e vagy sem. Én itt
szeretném ezt. Én itt szeretném ezt.
dr. Nyíri Iván: Sőt! A sportdiplomáciáról is levennék 600.000 forintot. Az már 900.000
forint.
Zelenák József: A sportdiplomácia, az egész a technikai bizottsághoz lett könyvelve. Van
egy sport diplomácia sor, hogy ha megnyitjátok a másik...
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. Most a technikai bizottságnál vagyunk. 600.000 forint.
Zelenák József: Rendben. De én látok még egy.
dr. Nyíri Iván: Az más. Arról majd utána beszélünk. Most a technikai bizottságról beszélünk.
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Zelenák József: A sportdiplomáciában, minekután a 3 helyett egyetlen egy ülésen veszek
részt, mint a technikai bizottság tagja, ez még egy darabot takar. Ez pedig egy részvétel az
idei második ilyen rendezvényen Egyiptomban, ahol egyébként párhuzamosan megrendezésre
kerül ez a rendezvény. Ott szerezhetünk egy fogyatékos búvároktató tréneri minősítést. Nem
én kívánom megszerezni a minősítést. Ezért van ez benne.
dr. Nyíri Iván: Én értem.
Zelenák József: Ez két utazás.
dr. Nyíri Iván: Csak, amikor nem tudjuk kifizetni, Dodó. Most visszatérhetünk,….nincs
fedezete.
Zelenák József: Világos. Tehát, akkor annyit lehet ezzel tenni, hogy lefelezzük, mert egy
rendezvényen már részt vettem, ugye a tavaszin. Ha az őszire nem megyek el, akkor az már
nem 600.000, hanem 300.000 forint. Ezt lehet lefelezni. Csak akkor még egyszer
megkérdezem, hogy itt van egy másik sport diplomáciai sorunk. Hogy az az összes többire
vonatkozik, vagy akkor abba mégis bekerültünk mi is?
Domokos István: Az az összes többi.
Zelenák József: Itt két sport diplomáciai sor van.
Domokos István: Jelenleg 900.000 forint.
dr. Nyíri Iván: Az összes többire van 900.000 forint.
Zelenák József: De mi az összes többi sport diplomácia?
dr. Nyíri Iván: Mondjuk az uszonyos bizottsági tagságunk, a tájolós bizottsági meg az
elnöknek a részvétele a közgyűléseken.
Zelenák József: Értem. Jó. Csak kérdeztem, hogy mi az.
dr. Nyíri Iván: Tehát, én levenném az egész 600.000 forintot.
Zelenák József: Azt nem lehet, mert 300-at elköltöttünk belőle. Az 19-ben volt.
dr. Nyíri Iván: Jó.
Zelenák József: Tehát olyat ne csináljunk, amit...
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dr. Nyíri Iván: Jó, jó, rendben.
Holló Győző: Én visszatérnék erre a hogy hívjákra, az 500.000 forintra, a támogatásra.
dr. Nyíri Iván: Várjunk! De akkor a 600, az lesz 300, és a 300 meg legyen 0, mert nem
tudjuk kifizetni.
Zelenák József: Én ezt nem támogatom. Még egyszer….
Balázs Péter: Tehát, ugye az eddigi években is ugye a szövetség általános működéséből volt
finanszírozva.
Zelenák József: Nem volt finanszírozva. Saját zsebből finanszírozták.
Balázs Péter: Mit?
Zelenák József: A szakbizottsági.
Balázs Péter: A szakbizottság működését?
Zelenák József: Igen. Ez egy új sor. Tehát, ezt nem finanszíroztuk semmilyen módon. Sport
diplomáciát, hogy ha úgy gondoljátok, azt el tudom fogadni. A szakbizottságok működését
nem. De ha ti úgy gondoljátok, akkor még egyszer mondom, ez elnökség döntése, nem az én
kizárólagos. Én ide egy tervet tettem.
dr. Nyíri Iván: Én nem szeretném megszavaztatni erről az elnökséget. Hát mindenkinek saját
magának, a saját területén kell annyi belátásának lenni, hogy ha nincs valaminek forrása,
akkor azt nem tudom finanszírozni.
Szalai László: De, most akkor lehet, hogy lemaradtam valamiről?
dr. Nyíri Iván: Lehetséges.
Szalai László: A technikai bizottság szakbizottságra, ott kap valaki pénzt azért, hogy
működjön?
Zelenák József: Nem. Utazás, mert vidékről járnak fel. Megesznek egy pogácsát. Ugye, ők
rendeszeresen dolgoznak. Egyébként meg használnak informatikai háttért saját eszközök,
mindenből. Tehát, konkrétan az elektronikus regisztrációs rendszer bevezetésével
kapcsolatban a háttértárolónak a díja, amit ki kell fizetni ugye, hogy ezen működjön, azon
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kívül az összes tevekénységgel összefüggő dolog, amit csináltak az informatikai és
regisztrációs szakbizottságon, a saját költségükből tették meg eddig. Tehát, zsebből fizették.
Szalai László: Azt nem tehetjük meg.
Zelenák József: Mindent megtehet az elnökség, csak ez eddig így működött.
Szalai László: Azáltal, hogy itt lett a kártyagyártás, meg egyszeri lesz a regisztráció, az
biztos vagyok benne, hogy azt nem…….
Zelenák József: …..ugye, a tavalyi kiadások között szerepelt például a beszerzett masina.
Illetve azt azért Istvánnal megnéztük, ha jól emlékszem, hogy nagyon jelentős tétel volt a
kártyáknál, ami számomra nem volt ennyire világos egyébként, ez lehet, hogy az én hibám.
Illetve egy utólagos utolsó számlám még kiadásra került a kártya gyártóktól. Ugye, a
kártyákat, azokat a CMAS-tól rendeljük. De a nemzeti oldal, az itt kerül nyomtatásra. És egy
nagyon jelentős összeg került bele a kártya költségekbe, mint a nyomtatási költség. Na, most
ugye ez a költség néhány 10.000 forintra fog redukálódni, hiszen csak patront kell venni a
gépbe. A tavalyi évben volt ugye egy beszerzés. Tessék?
Domokos István: Szerintem az tavalyelőtt volt, a nyomtató!
Zelenák József: Nem, mert ott 18-ban……tehát, megnéztük, …a tárgyi eszköz, az ez volt,
ugye, nem vettünk semmit…….
dr. Nyíri Iván: Szerintem 18-ban volt.
Zelenák József: 18-ban volt, így van! Tehát ténylegesen biztos, hogy akkor került
kiszámlázásra. Ott szerepel a tárgyi eszközben ez a 320.000 forint. Ugye, ez egy egyszeri
kiadás volt.
dr. Nyíri Iván: Most mi a tárgyi eszköz és az egyéb?
Zelenák József: A patron például. Beszarik valami……
Domokos István: A tárgyi az, amit az előző elnökségin megszavaztatok.
dr. Nyíri Iván: Nem. Az most irreleváns, hogy megszavaztuk vagy nem szavaztuk. Mert az
50 évet is megszavaztuk, csak nincs forrása.
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Zelenák József: Illetve a baba meg az oxigénszett amit tudjuk, hogy használni fog nem csak
a technikai oldal, bár nálunk szerepel költségként, hiszen mi oktatunk vele. De elsősorban a
sportosokat szolgálja. Tehát, én készséggel lemondok a babáról, hogy ha most ez a megoldás.
A babáról lemondunk, az 35.000 forint, egy darab baba. Meg lemondok az oxigénszettről,
csak nem léptünk megint egy oktányit se előre a sportolóinkkal kapcsolatban. Tehát, ez a
költség nálunk szerepel, de akár be lehetne tenni a sporthoz is.
dr. Nyíri Iván: A sportolókkal nem kellett előre lépni, legfeljebb nem teremtettünk egy
kívánatos helyzetet.
Zelenák József: Hát, ez egy kötelező helyzet.
dr. Nyíri Iván: Kötelező helyzet, csak ha nincsen forrása, akkor hogyan kötelezem magam?
Zelenák József: Iván! Nem kell velem vitatkozni ebben a dologban.
dr. Nyíri Iván: Hát muszáj! Hogyne! Hát, még mindig mínusz hétnél tartunk!
Zelenák József: Csak annyit mondtam, hogy ebből a 250.000 forintból 200-at át lehet tenni a
sport oldalra.
dr. Nyíri Iván: Nem. Nem a sport oldalra, hanem le lehet venni.
Zelenák József: Akkor nem. Így van. Ezt döntsék el akkor a sportolós kollégák. Nekem
annyival kevesebb feladatom lesz, hogy nem kell embereket küldeni arra, hogy kiképezzék
őket.
Holló Győző: Vegyük le! Én azt javaslom, hogy vegyük le!
dr. Nyíri Iván: 255, ugye?
Zelenák József: Hát, 200. Mert patront azért csak kéne venni.
dr. Nyíri Iván: Jó-jó.
Zelenák József: Azt így külön kitettük ide, hogy az ott a mi költségünk.
dr. Nyíri Iván: Mi az egyéb?
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Zelenák József: Csak ugye, ez itt egy óriási költség volt. Tehát, közel 500.000 forint volt a
nyomtatás. Mondtam, hogy mindenképp minél előbb kellett volna ezt a nyomtatót megvenni.
Hát, most került rá sor.
dr. Nyíri Iván: 300. Az egyéb.
Zelenák József: Az egyébre beterveztünk 300-at, hogy ha bármiféle ilyen kiadásuk van,
akkor.
dr. Nyíri Iván: Azt vegyük le!
Zelenák József: Nullára?
dr. Nyíri Iván: Ühüm.
Balázs Péter: Van bevételi oldala is.
Zelenák József: 100.000 forint bevétel egy évben.
dr. Nyíri Iván: Jó. Az, hogy van bevételi oldala, az a szaldó szempontjából indifferens.
Zelenák József: Hát, nem, mert akkor azt is nullázzuk.
dr. Nyíri Iván: Mit?
Zelenák József: Hát az egyéb bevételi oldalt.
dr. Nyíri Iván: Mert?
Zelenák József: Hát, mert miből lesz bevétel?
Szalai László: Hát mért? Most mi az a 100.000? Egy évben 100.000.
Domokos István: Az elvileg az elmaradt tagdíjak, amik előző évről nem kerültek befizetésre.
dr. Nyíri Iván: Akkor meg nincs köze a 300.000-hez! Mert előző évi elmaradt. Azért
mondom.
Szalai László: De, hát oda már nem fog befolyni.
Holló Győző: Hát, ezt az egyéb kiadást lehetne a 300-ról legalább 100-ra levenni. Tehát, egy
200-at le lehetne vonni belőle, és akkor a 100.000 az még adna valamennyi teret.
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dr. Nyíri Iván: Jó. Akkor maradjon 100, és akkor 200-al csökkent a hiány. Mennyinél
tartunk?
Holló Győző: Technikai oldal egyéb bevétel.
dr. Nyíri Iván: 9.5-9.6-nál tartunk. Tehát, 5.5-nél tartunk mínuszban.
Balázs Péter: Bocsánat. Én még ha lehetséges, hogy szóljak. Ugye a leigazolás, átigazolási,
illetve tagdíjak.
dr. Nyíri Iván: Ez melyik?
Balázs Péter: Hát ugyanígy az egyéb bevételeknél vagyunk, hogy ha visszamegyünk a
technikai oldalra az egyéb bevételek közé.
Zelenák József: Az nem a technikai oldal.
Balázs Péter: A technikai oldal után, ha visszamegyünk.
Zelenák József: A technikai oldal egyébnél kiadás 300 helyett 100.
Holló Győző: 50.000 forint a 300. Vagy 250? Fölötte levő sor. 50.000 forintot.
dr. Nyíri Iván: Melyik sötét sor? Egyéb bevételek?
Nagy Norbert: Igen. És a sport diplomácia 600-ról lement 300-ra.
dr. Nyíri Iván: Ja. Leigazolás. Igen.
Balázs Péter: Tehát a tagdíj ára. Tehát, elvileg ha minden jól megy, szépen növekednek a
számaink. Tehát, hogy ugye mennyi volt? 110 darab új igazolásunk van?
Kovács László. Összesen a sport oldalon 105 darab összesen. Tehát, új.
Balázs Péter: Igen. Tehát, meg talán ott az összegek alul vannak becsülve a bevételi oldalon.
Tehát, ugye nő a taglétszámunk is, nőnek a kiadott versenyengedélyeinknek a száma is. Tehát,
talán ott is lehetne egy picit játszani.
dr. Nyíri Iván: A leigazolásoknál?
Balázs Péter: Tehát, a tagdíjnál már ugye több tagszervezetünk van, akkor több tagdíj van.
dr. Nyíri Iván: 1.1 millióval számoltunk. Egy 200.000-el többel?
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Zelenák József: Nem lesz annyival több tagszervezetünk.
Balázs Péter: Az 10 tagszervezetet jelent, a 250.000 forint. Az sok. De talán a leigazolás,
átigazolások... Ugye, az 204.000 forint volt a tavalyi évben és 220-al terveztünk. Ott lehet,
hogy fel lehet ezt 300-ra. Hát, az minimum. Kicsi, de az is valami.
dr. Nyíri Iván: Jó. Akkor ez 300.
Balázs Péter: Illetve, ugyanez a versenyengedélyek számánál is. Talán a versenyengedélyek
száma is növekedni fog, mert ugye ez célunk. De azt hiszem, hogy legyünk nem csak
optimisták! Tehát, ott is szerintem.
dr. Nyíri Iván: 100.000 forint?
Balázs Péter: Az hány darab plusz versenyengedély? Az 50? Szerintem, azt nyugodtan
kijelenthetjük.
dr. Nyíri Iván: Akkor 100-al.
Kovács László: 50 fővel szerintem. Van annyi sportoló.
dr. Nyíri Iván: 50 fővel?
Kovács László: Összesen. Szerintem azzal számolhatunk. Minden sportágban.
dr. Nyíri Iván: Akkor 200-al. 200.000-el. Jó. Akkor +0.2.
dr. Szabó Gergely Balázs: Viszont bocsássatok meg! Nekem lassan el kéne mennem.
Zelenák József: Szegény Gergő.
dr. Szabó Gergely Balázs: Figyelem a színdarabot a páholyból.
dr. Nyíri Iván: Gergő! Nagyot segítettél. Köszönjük szépen. És a többivel elboldogulunk,
mert most már nagyon közel vagyunk.
Kovács László: Ha nem gond, akkor én is csatlakoznék a Gergőhöz.
dr. Nyíri Iván: Még öt percet maradj, jó? Mert akkor ezt zárójelbe tesszük és visszatérnénk
az éves jelentéshez. Jó, Gergő. Köszönjük szépen! És gratulálunk a Fegyelmi Bizottság
elnökségéhez.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Én köszönöm a bizalmat. Remélem, nem lesz munka.
dr. Nyíri Iván: Mi is nagyon reméljük!
dr. Szabó Gergely Balázs: Szervusztok!
dr. Nyíri Iván: Szia! Akkor gyorsan megszámoljuk. 5.3-nál tartunk. -5.3 milliónál. Ahhoz,
hogy el tudjon menni a Laci, egy pillanatra ezt felfüggeszthetjük? Aztán folytatjuk. És akkor a
sport beszámolót elővennénk, és a Laci részét, a 3. oldalon felzárkóztatási program. Petya!
Mondd már el neki, hogy körülbelül mire gondolsz, hogy mi az, amit betegyen az éves
jelentésbe? Mert, ugye év végén kezdett el dolgozni.
Balázs Péter: Tehát, akkor megírom. Szerintem, akkor megpróbálom megírni én a tavalyit.
Akkor viszont a 2019-es terveket kellene. Tehát, ugye ekkor indult be a dolog. Tehát, amint
látod, van az egyik része, az előző az általános rész meg a beszámolók, és akkor utána vannak
kvázi tervek. Azt kérném, hogy a felzárkóztatási programról szerintem maximum egy fél
oldalt, hogy az EMMI támogatásból felépítettük a rendszert, a működési, Titán program,
Poszeidón program, utánpótlás program. Tehát, ez egy általános beszámoló. Mint ahogy látod,
egy eléggé általánosan megfogalmazott. Célokat tűz ki maga elé pont azért, hogy ebbe ne
lehessen belekötni, hogy nem teljesül belőle vagy mi hogyan teljesül belőle. A szándék
látszódjon belőle.
dr. Nyíri Iván: És amit én még betennék, a munkaköri leírását lebontva, hogy mi a feladata.
Tehát, hogy hogyan kell foglalkoznia ezzel az egész témakörrel. Ez lehet a múlt év, és akkor
az ez évi terveket pedig nem tudom... Te vagy ő?
Balázs Péter: Az év végieket én megköszönném, és akkor közösen összerakjuk.
Kovács László: Az idei évit átküldöm. Eleve maga a programoknak a leírása, amit
elfogadtatok.
Balázs Péter: Szerintem, azt zanzásítani kellene, mert ugye van egy beszámoló, és
hozzáveszünk egy 30 oldalnyi programleírást. Abból a lényeget.
dr. Nyíri Iván: Abból a lényeget. 1-1,5 oldal maximum az egész.
Kovács László: Jó. Azt megcsinálom.
dr. Nyíri Iván: Laci! Köszönöm szépen.
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Balázs Péter: Ráadásul ugye, ott nincs is, amit elfogadjunk, hiszen azt már elfogadtuk. Tehát,
tulajdonképpen az ennek egy zanzásítása.
Kovács László: Jó. Rendben.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak! Akkor vissza a költségvetésünkhöz!
Kovács László: Jövőhét elejére meglesz, mert én most elutazom 4 napra. Az megfelel?
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. Pénteken ki kell mennie, ….. enek holnapra itt kéne lenni.
Kovács László: Akkor holnapra. Jó. Megoldom.
Balázs Péter: Ne foglalkozz vele, amit izé! Majd én befejezem, hogy pénteken ki tudjam
vinni. Küldd át!
Kovács László: Átküldöm neked az anyagot.
Balázs Péter: Ez egy kicsit változott, mert én azóta szerkesztgettem. Kivettem az éseket,
adtam mindegyiknek pontszámot. Tehát foglalkoztam vele, hogy egy kicsit szebben nézzen ki.
Kovács László: Jó. Ezt elküldöm interneten keresztül.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak! Azzal, hogy én úgy gondolom, hogy 1 millió pluszt
fogunk kapni a Honvédelmi Szövetségtől, igazából 4 milliót kell megtalálnunk. -4 millió. Szia,
Laci! Köszönöm szépen.
Zelenák József: Szabad kérdezni? A működési költségeknél a könyvelési költségnek ez a
jelentős emelkedése, ez tudható valaminek?
dr. Nyíri Iván: A könyvelőkkel beszéltem három hete, négy hete, és valamit rendbe kellett
tenniük. Az volt egy egyszeri költség. István! Mi volt az?
Domokos István: Tavaly Adriennel egyeztettek gyakorlatilag, aminek a végeredményét
látjátok. Egyrészt ez a táblázat, meg csináltak egy új nyilvántartási rendszert, amibe a
számlákat vezetjük föl. Idén év végére most már teljesen kiforrott. Bocsánat. Rosszul
mondom. Tavalyi év végére most már teljesen összeállt és idén abban a rendszerben tudjuk
felvinni automatikusan az összes számlát, ott minden pályázati elszámolást alá fog támasztani,
illetve segíti. Az alapján a táblázat alapján egyből le fogjuk tudni majd kérdezni azt, hogy
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melyik szakágnak a terhére lett elszámolva az adott számla, melyik támogatás terhére raktuk
be, illetve, hogy milyen költségeket kell lekönyvelni.
dr. Nyíri Iván: És az egy egyszeri költség volt. Tehát, az nem a havidíjban volt, hanem az
egy egyszeri költség.
Zelenák József: 300.000 forint differencia.
dr. Nyíri Iván: Az egy jelentős költség volt. Igen.
Zelenák József: Én ezt látom. Csak, hogy ez ennyi?
dr. Nyíri Iván: Hogy ennyi-e?
Domokos István: Hát, körülbelül igen.
dr. Nyíri Iván: Ez ténykérdés, mert ugye szerződéssel fizetünk a könyvelőinknek, és a
könyvelők jelezték, hogy idén emelni fognak, mert mindenütt emelkedtek a könyvelői díjak.
Úgyhogy, majd küldik a javaslatukat, hogy mennyire akarják emelni.
Zelenák József: Eddig 270.000 forint volt, most 1 millió 100.
dr. Nyíri Iván: Hogy? Még egyszer?
Zelenák József: Tehát, eddig 270.000 forint volt.
dr. Nyíri Iván: Ja, az éves költség. Jó. Igen.
Zelenák József: És most 1 millió 100-ra van tervezve.
dr. Nyíri Iván: Igen. Azért, mert valamennyit fognak emelni, de az nem lesz akkora, hogy az
kijöjjön havi alapon annyira, mint a korábbi díj és az egyszeri fizetésük. Tehát, nem lehet úgy
számolni, hogy akkor a kettőnek az összege lesz a következő évben, illetve ebben az évben a
költség.
Zelenák József: Én értem, amit mondasz.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak! Még 4 milliót kéne megtalálnunk.
Balázs Péter: Itt a működési költségek között nincsen olyan?
Zelenák József: Ott nyisd meg!
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Balázs Péter: Előttem van. Én azt kérdezem, hogy nincs-e olyan? Mert én ugye, ezeket a
működési költséget Istvánék meg Iván látja a leginkább, és abban kérdeztem, hogy nincs-e
esetlegesen olyan, ami ugye... Most már lassan mindent meghúztunk.
Miklós Tamás: Azt megkérdezhetem, hogy az 50 évesre mennyit szavaztunk? Az 50 éves
ünnepségre tettünk el?
Zelenák József: 3 milliót.
Holló Győző: Amennyi a bevétel.
Domokos István: De, az 1.5, mert abból 1.5 a könyv.
Holló Győző: Akkor is 3 millió forint.
Domokos István: Összesen durván igen. 1.5 az 50 év, 1.5 a könyv.
Miklós Tamás: Elnök úr! Lehet, hogy ez most nem fog tetszeni neked, ez az ötlet. De
Krisztának már említettem, hogy van ez a konferencia terem itt az épületben, ami hát,
ünnepségek megtartására van kitalálva a Magyar Sport Házában. Tehát lehet, hogy most meg
kell hoznunk esetleg azt a döntést, hogy ez egy ünnepi rendezvény lesz, de nem vidéken, nem
egy különleges helyen, hanem egy úgynevezett kommersz ünnepi teremben a Magyar Sport
Házában, amit ugye a Dodó mondott, hogy ingyen megkapunk. Most akkor nem erre kapjuk
meg, hanem arra, hogy 50 éves a Búvár Szövetség. És akkor mégis Pesten vagyunk, nem
vidéken. Sokaknak Pest, az megközelíthetőbb, mint Eger vagy egy vidéki település akár.
dr. Nyíri Iván: És azért itt parkoló van.
Miklós Tamás: Parkoló ingyenesen van, és akkor a cateringről gondoskodunk. Szerintetek ez
nagyon úgymond snassz?
Holló Győző: Hány fő befogadására alkalmas?
Zelenák József: 150. 150-re kényelmes. Tehát úgy kényelmes, hogy az mindenki ül. Ugye,
ott tetszőlegesen be lehet rendezni. Úgy, hogy esetleg álló, akkor sokkal több. Ezt Szaszó
tudja megmondani, hogy hány ember fér, mehet be. Csak, hogy ha így ránézel, azt gondoltam.
Mert ugye arra van egy limit, hogy hány embert lehet egy terembe beterelni. De ezt egyébként
meg kell kérdezni az üzemeltetőtől. Közben én egy kiadás tételt találtam. Megkérdezem, hogy
ügyvédi költség, vagy jogi képviselet nincs feltűntetve a tervben.
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Balázs Péter: Azért, mert az a sport felzárkóztatási program terhére lett elszámolni.
Zelenák József: Ja, értem. Jó. Csak, hogy mi az indok, hogy most ez itt nulla?
Szalai László: Mert akkor az milyen költséggel járna? 200 fős catering.
dr. Nyíri Iván: Személyenként 4-5.000 forintból kijönnénk bőven gyönyörűen.
Nagy Norbert: 1 misi……
dr. Nyíri Iván: Még annyi se?
Szalai László: Akkor az 1 millió.
dr. Nyíri Iván: Igen. Megint találnánk 1 milliót.
Zelenák József: Oda 200 ember nem fér be. Tehát, az félreértés! Ne legyen.
dr. Nyíri Iván: 200 nem fér be?
Zelenák József: Nem fér be.
Nagy Norbert: És úgy, hogy ha van, aki áll?
dr. Nyíri Iván: És lenne 200? Mert egyelőre hiába kértük a listákat. Vagyunk 30-40-en!
Balázs Péter: Nekem van egy listám.
Zelenák József: Készített listát.
dr. Nyíri Iván: Mennyi ember?
Balázs Péter: Hát, azt a listát. Nálam van egy lista. Én összeírtam, és azt átküldöm nektek.
Akár lehet, hogy most is. Igen.
dr. Nyíri Iván: Ne nekünk! A Tamásnak.
Balázs Péter: Úgy értettem a nekünk, hogy akkor Tamásnak és Istvánnak. De abba azért van
egy 150 fő.
Zelenák József: Annyi befér.
Balázs Péter: Na, jó. De hát most azért ez a sport oldalnak volt. Most nem tudom. Bocsánat.
Akkor lerövidítem. Én azt gondolom, hogy ugye az éves közgyűléseinket is itt tartjuk, és azt
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gondolom, hogy az 50 éves évfordulót, ha tudjuk, akkor azért ne tegyük ugyanarra a
színvonalú ellátásra, mint egy éves közgyűlést vagy egy... Résztvevőnek nagyon jó, de én azt
gondolom, hogy ezt év közben, azért valamennyire tudjuk kontrollálni, főleg, hogy ha átkerül
a 2. félévre ennek a rendezvénynek a megtartása, hogy milyen költségeket tudunk vele
vállalni. Én azt gondolom, hogy egyszer 50 éves a szövetség. Nagy támadási felületet adunk
azzal, hogy ha megrendezzük itt a Sportok Házában. A költségtakarékosság, az mindenek
felett. Ha eljön az ideje és ott állunk júliusban, hogy látjuk, hogy több pénz ment ki vagy
kevesebb pénz jött be, mint amit terveztünk, akkor még mindig dönthetünk így. De eleven ne
vessük el azokat a lehetőségeket, ami méltóbb körülményeket biztosít.
Zelenák József: Csak ha itt akarjuk rendezni, akkor konkrétan holnap kell termet foglalni.
Ezt komolyan mondom.
Szalai László: Szeptemberre?
Zelenák József: Hát, nem lesz.
dr. Nyíri Iván: Meg kell fontolni azt, amit a Petya mond.
Miklós Tamás: Egy hétvége esetében nem gondolom, egyébként.
Zelenák József: De.
dr. Nyíri Iván: Szombat este?
Zelenák József: Bármikor. Attól függetlenül semmiféle költsége nincs a foglalásnak, tehát
megtehetjük és utána bármikor lemondhatjuk.
Balázs Péter: Akkor megtehetjük a holnapi foglalást is, mint b verzió.
Miklós Tamás: Egyébként, tehát magának a profilját kéne eldönteni ennek a rendezvénynek.
Mert, amit elnök úr felvázolt, hogy elmegyünk tényleg egy minőségi, igényes boros pincébe
is, én nem oda vinnék egy 50 éves... Most nem megbántva……..
dr. Nyíri Iván: Nem, dehogy. Ne viccelj!
Miklós Tamás: ….ez egy személyes véleményem. Tehát, a születésnapomat lehet, hogy
elviszem oda, de egy szervezetnek az ünnepségét, az 50 éveset nem oda viszem.
Szalai László: Nem oda megyünk.
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Balázs Péter: Jó. Bocsánat. Mielőtt megszervezzük az 50 évest. Visszamegyünk a
költségvetésre?
dr. Nyíri Iván: Én értem. Egyelőre rengeteg NEM volt. Tehát NEM pince, NEM Pálvölgyi
barlang, NEM Flottilla és NEM Stefánia palota. Szóval, most már egy IGEN kellene, és akkor
arra rárepülünk.
Zelenák József: A költségvetés szempontjából végül is mindegy, hogy hogyan döntünk erről,
mert ott az nullával van. Tehát, 3 ide, 3 oda. Biztos, hogy nem tudunk ugye kevesebbet
költeni, mint amennyi támogatást kapunk. Jól sejtem?
dr. Nyíri Iván: Mire kérdezel?
Zelenák József: 50 évre.
dr. Nyíri Iván: Ja, persze. Nem. Szerintem nem fogunk annyi támogatást kapni, mint
amennyibe ez kerül. Tehát.......
Zelenák József: ….világos, csak ugye itt úgy szerepel. Tehát, ezen most nem tudunk segíteni
ebben a pillanatban. Nem mindegy, hogy hogy döntünk arról, hogy hol legyen. Ez költés
takarékosabb, amit mondtál, világos. Csak itt, ebben a költségvetésben ez nem szerepel
úgymond olyan kiadásként, ami nettó kiadás.
Holló Győző: Egy baj van. A 150 fő nagyon kevés. Tehát, itt nagyon sokan szeretnének majd
jönni. Így is maradnak ki emberek és így is lesz majd támadás, hogy hogy lett ez, hogy nem
lett meg és így tovább. Tehát, itt egy minimum egy 300 főről kell, hogy beszéljünk.
dr. Nyíri Iván: Jó. De az Eger Szállónak a konferencia terme, az lehet.
Holló Győző: Az jól kialakított. Nagyon szépen.
dr. Nyíri Iván: Oda bármennyi ember befér.
Miklós Tamás: Csak ez, amikor mondjátok ezt a 300 számot, ez sincs igazából alátámasztva.
Akkor mért nem 350, vagy mért nem 420? A vonalat hol húzod meg? Tehát, hogy érted? Úgy
is lesz olyan, aki nincs benne.
dr. Nyíri Iván: De, akkor búvár bált kell rendezni. Mert ott bálokat szoktak, abban a
konferencia teremben.
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Miklós Tamás: Én mondtam elnök úrnak is. Én ezt úgy csinálnám, hogy létre hoznék egy email címet, meghirdetném ezt a rendezvényt és erre előzetesen regisztrálni kell. És aki tényleg
el akar jönni, az keressen meg minket, mert mi lemaradhatunk emberekről. Tehát nem
tudhatjuk, hogy kinek kell szólni.
Holló Győző: Természetesen ez így jó, amit mondasz, és így is kell. Csak egy helyet kéne
találni, amit 300-500 főig lehet megoldani.
Szalai László: Azt ki lehet anélkül is. Hogy eljössz az 50 évesre? Persze. Hol lesz és mikor?
Hát, várjál! Az a kérdés, hogy eljössz-e?
Balázs Péter: Bocsánat. Visszakanyarodunk a költségvetéshez? 6 óra van és még 4 milliót
kell megtalálnunk. A működési költségek között... Ugye, most mindenen végig mentünk. Ott
végig menve, bármi van-e?
Domokos István: Hát, amit én mondtam. Ez volt az a rész, amit úgy nagyjából mire elétek
került, én már sokszor végig mentem és amit lehetett, én azt gondolom, hogy levettem. Hogy
ha megnézitek a tavalyi tényszám 24 millióhoz képest most 20 millió szerepel ott.
Szalai László: Én szerintem a bérletért ne fizessünk ennyit! Az iroda bérlet.
Domokos István: Sok mindent lehet. Minimálisan szerintem, ilyen pár százezreket le lehet
venni ilyen egyébből. Szerintem a nemzeti tagdíj is, mert az ugye az állami támogatás
százaléka. A nemzeti versenysport szövetség után, amit fizetünk, ott is szerintem, hogy
kevesebb kaptunk, ez is kevesebb lesz. Tehát, 100 ezreket így 2-3 helyről le tudunk venni.
Zelenák József: Ez a PR marketing 400.000?
Miklós Tamás: Ott is azt vegyétek le! Mert 400.000-ért nem vállalja el a cég.
dr. Nyíri Iván: Akivel beszélgettünk?
Miklós Tamás: Majd találunk más megoldást.
dr. Nyíri Iván: Akkor most levesszük. Jó. Akkor már találtunk...
Zelenák József: Iván! Bocsánat. Ne az egészet! Tehát, 100-at tavaly is kifizettünk. Tehát,
100-at hagyjunk benne! Nem? Konstruktívan.
dr. Nyíri Iván: Akkor, igen. Akkor 3-at találtunk.
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Domokos István: A tagdíjból levettem 100-at, a marketingből levettem 100-at.
Zelenák József: Nem. 300-at.
Domokos István: Igen. 100 maradt. Bocsánat.
Zelenák József: És a tagdíjból vegyünk le 100-at?
Domokos István: Igen?
Balázs Péter: Biztos vagy benne?
Zelenák József: Tehát, hogy kevesebb támogatást kapunk, kevesebb.
Domokos István: Lehet, hogy nem 100 lesz, hanem 50-el lesz kevesebb.
dr. Nyíri Iván: Melyik ez? Az első? Az 1.4-ből 1-et leveszünk?
Domokos István: Igen.
Szalai László: És az egyéb 1 millió 4?
Domokos István: Abban egyrészt Adriennek van a pénze. Onnan is egy picit levettem, mert
szerintem ebbe az évbe valószínű, hogy akkor még kevesebbet dolgozik, akkor az is kevesebb
lesz. Meg van még ez az egyéb irodai szolgáltatás, abból is. Tavaly, ugye félmillió volt.
Ebben a jegyzőkönyv írástól kezdve.
dr. Nyíri Iván: Bocsánat. A bank költségből biztos, hogy levehetünk. Én megírtam az
elnökségnek. Én elmentem a bankhoz, végignéztem az összes költségünket. Ez nem igaz.
Tehát, 2018-ban a mi bank költségünk nem 787.000 forint volt.
Domokos István: Mert ebben benne van a tranzakciós illeték is.
dr. Nyíri Iván: Minden. De akkor sem ennyi volt a bank költség. Én azt részleteztem az
elnökségben, hogy mik voltak a költségeink. Ennyi költségünk volt, mióta átmentünk a Gránit
Bankhoz. Tehát, minimális költségünk van a Gránit Banknál. Mert én csodálkoztam. Ugye, én
is ott bankolok, nézem, hogy nekem mennyi a bankköltség. Teljesen elfogadható. 280.000
forint egy évben bank költségnek tranzakciós illetékkel együtt sem elfogadható. Úgyhogy,
nézzétek meg azt a mailt, amit körbeküldtem vagy 5 hónapja, 6 hónapja!
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Szalai László: Én emlékszem rá. De abban pont az állt, hogy ha a tranzakciós illeték nem
lenne, akkor nagyon jó lenne a díj, és az löki meg nagyon. Az is csak magánszemélynél.
dr. Nyíri Iván: De még az sincs. De még az sincs annyi. És kezdetektől fogva, mióta a
banknál vagyunk, azóta sem fizettünk összesen ennyit. Majd nézzétek meg azt a mailt!
Keressétek vissza! Egy biztos. Nyugodtan 200-300.000 forintot levehetünk ebből a 790-ből.
Tehát, ha ezt levesszük mondjuk 450.000 forintra, biztos, hogy még mindig túllövünk a
kalkuláción.
Zelenák József: Nekem van még egy kérdésem. Akkor, itt pont kettővel fölötte. Ez hivatali a
reprezentációra 18-ban is 600-at terveztünk. Igaz, hogy 950-et költöttünk.
dr. Nyíri Iván: Ez mit takar?
Zelenák József: Ezt nem tudom. Hát, nem eszünk szendót, hanem pogácsát eszünk…..
dr. Nyíri Iván: Nem. Egyébként a szendvics lehet egy része.
Domokos István: Az. A kávé, a víz. Ilyenek. Mindjárt megnézem, hogy esetleg mennyivel
emeltek…..
dr. Nyíri Iván: Jó. Ezt is meg lehetne húzni egy 200.000 forinttal-250.000 forinttal.
Zelenák József: Nem tudom, mi van benne.
Domokos István: Ebben benne van az összes ilyen közgyűlés meg egyéb gyűlésnek a
vendéglátása, plusz a víz. Benne van a kávé meg az összes ilyen. Tehát, gyakorlatilag ez…….
Zelenák József: ….tavaly volt kettő közgyűlésünk, az idén csak egy lesz. Három volt tavaly,
igaza van a Petyának. Az idén csak egy lesz…..
dr. Nyíri Iván: 300.000 forinttal vegyük lejjebb!
Domokos István: Mert előző évben is 600-al volt tervezve. Én csak azért írtam be ezt, mert a
tény viszont nem annyi volt.
Zelenák József: Ez jogos. Akkor azt 600-ra írjuk át?
Domokos István: Igen.
dr. Nyíri Iván: 600-ra.
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Domokos István: Ez hármótoknak.
Balázs Péter: Tudom.
Domokos István: Jó. Csak azért mondom, hogy akkor úgy kalkuláljatok!
Zelenák József: Akkor tegyük ide a technikát is!
Balázs Péter: Áthozhatjuk, mert végül is mindegy, hogy melyik soron van.
Zelenák József: Nekünk van, másnak nincs. Akkor a kérésem, az így jó? Iván?
dr. Nyíri Iván: Hogy?
Zelenák József: Tehát, a sport diplomáciába tegyük be az összeset akkor!
dr. Nyíri Iván: És akkor ez legyen 1.2 és nálad meg nulla?
Zelenák József: Így van, és a technikából meg vegyük ki!
dr. Nyíri Iván: Jó.
Zelenák József: Vagy akkor osszuk szét! Tehát, nekem mindegy, csak egységes legyen! Meg
könnyebb is elszámolni a sztorit, nem?
dr. Nyíri Iván: Akkor ide 1.2. Egy pillanat! Ezt a 900.000 forintot is szerintem, le lehet venni
egy 200.000 forinttal.
Holló Győző: Melyiket?
Balázs Péter: A sport diplomáciát.
dr. Nyíri Iván: A sport diplomáciát.
Domokos István: Hát, hogy egy főre mennyit számoljunk?
dr. Nyíri Iván: Nem tudom, mert nem ebből kell kiindulni!
Balázs Péter: Nekünk a tájolás idén biztos, hogy... Ugye, tavaly Észtországban volt, az
repülőgépes volt. Mondjuk, az 80.000 forint. Tehát, hogy fejenként a 300, legalábbis a
szakbizottsági tagok részéről az lehet, hogy kicsit sok. Tehát abból lehet, hogy lehet húzni.
dr. Nyíri Iván: Egy 200.000-et húzzunk le belőle!
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Zelenák József: Akkor ne húzzuk le, hanem ezt a sort töröljük ki és ide tegyük bele akkor a
300-at! A technikából húzzuk le!
Domokos István: Igen. Azt megcsinálom.
dr. Nyíri Iván: 300-at.
Zelenák József: Igen, és akkor ide kerüljön be, és ezt csökkentsük le akkor, ahogy ti
mondjátok.
Domokos István: Akkor 1 millió 2 lenne, és azt csökkentsük 1 millióra.
Balázs Péter: Igen.
dr. Nyíri Iván: Közbe számolok.
Holló Győző: És a technikától eltűnik a 300.
Zelenák József: Így van. Attól még nem tűnik el a költségvetésből, csak áttesszük.
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. Itt lesz minden. A technikáról lehúztuk a 300-at.
Zelenák József: Így van. Akkor azt kitörlöm.
Balázs Péter: Az ide került. Az 1 millió 2.
dr. Nyíri Iván: 1 millió 2, de innen lehúzunk kettőt, ugye? És lesz 1 millió.
Holló Győző: És akkor így 500.000 forintot nyertünk megint.
dr. Nyíri Iván: Nem. Csak 200-at.
Domokos István: Nálam most -4 milliónál tartunk.
dr. Nyíri Iván: Már kevesebb.
Domokos István: Úgy, hogy azt, amit mondtál, hogy még +1 millióval számolhatunk. A
Honvédelmi Sportszövetség, azt még nem számoltam bele.
dr. Nyíri Iván: Akkor már 3 valamennyinél tartunk.
Domokos István: Akkor 3 millió.
dr. Nyíri Iván: 3 milliónál tartunk.
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Balázs Péter: Az a kérdés, hogy amit a Laci említett, hogy nem változtatva az összeg.
Domokos István: Ja, bocsánat. Azt elfelejtettem mondani, hogy azt én már beépítettem, hogy
500.000-et abból át...
Balázs Péter: Én nem arra gondoltam. Az, hogy az átcsúsztatását. Tehát, hogy most már ugye
lehúztuk a költségeket, maximalizáltuk a bevételeket. Most jön a göngyölítés, hogy
esetlegesen az utánpótlás program, ugye az idei eredmények alapján jövőre kerül kifizetésre,
hogy azt áttolni a következő évre.
Szalai László: És az az egész keret, az mekkora?
Balázs Péter: 2.5. Azt mondtátok.
Szalai László: Nagyon jól állunk.
Balázs Péter: Nem elvenni, áttolni. Hiszen a valós kifizetése is jövőre lesz.
Holló Győző: És ez 2.5 millió forint.
Szalai László: A 3-ból.
dr. Nyíri Iván: Egy másodpercet még időzzünk ennél, és utána térjünk ehhez vissza! A bank
költség 450.000 forint maximum, de szerintem alatta lesz.
Zelenák József: De, azt beírtuk.
dr. Nyíri Iván: Azt már beírtuk?
Zelenák József: Én beírtam.
dr. Nyíri Iván: Én még nem írtam be.
Domokos István: Akkor 500-ra leveszem.
dr. Nyíri Iván: Jó. 500. Messze túl van lőve, de legyen 500. Azt mondja, 200, 300, akkor 0.3.
Jó. És bocsánat. Egyéb irodai szolgáltatás. Mi az?
Domokos István: Ez, amit mondtam, az ilyen jegyzőkönyv írás például. Mindjárt mondom,
hogy azon kívül még mi van benne.
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dr. Nyíri Iván: Jó. Egy ilyen hosszú ülésnek a szó szerinti jegyzőkönyve, szerintem 3545.000 forint. Hát, igen.
Zelenák József: Az annyi. Meg a közgyűlés.
dr. Nyíri Iván: Igen-igen. Futár. Igen.
Domokos István: Tavaly az egyik közgyűlés, az olyan 55 volt.
dr. Nyíri Iván: Cégautó, az annyi. Irodaszer, annyi. Bérköltség, annyi. Járulékok, annyi.
Zelenák József: Bocsáss meg! Elnézést kérek. Tehát, ha tavaly 500 volt ez az egyéb irodai,
akkor az idén nem lesz annyi. Kevesebb.
dr. Nyíri Iván: Mert?
Zelenák József: Kevesebb közgyűlésünk van. Gondolom az a jegyzőkönyv a legdrágább,
nem?
dr. Nyíri Iván: Hát, meg ez is, amit írunk.
Balázs Péter: Az elnökségi, az már bővül.
Szalai László: Sok a beszéd!
dr. Nyíri Iván: Elnökségi. Igen. Azt hagyjuk! Az reális. Mi az egyéb 1.4 millió? Az egy ilyen
vésztartalék?
Domokos István: Az egyrészt, az éremnek volt díja.
dr. Nyíri Iván: Igen?
Domokos István: Mindjárt mondom még, hogy azon kívül még mi van leírva.
dr. Nyíri Iván: Igen, de az egy egyszeri díj volt.
Balázs Péter: Az nem a számlás?
Domokos István: De, számla.
Holló Győző: Ezt hagyjuk meg, mert Adriennek...
Domokos István: Mindjárt megnézem, hogy esetleg volt-e valami...
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dr. Nyíri Iván: Tartozni tartozunk? Nem tartozunk.
Balázs Péter: Nem úgy. Sokkal, de... Nem pénzben sokkal.
dr. Nyíri Iván: Nem úgy. Igen. De, ha ez 1.4 volt tavaly, akkor idén ez nem lehet 1.4.
Mondjuk visszajön júniusban. Akkor is, ennek a fele lehet, hogy ha.
Domokos István: Itt, ami még az egyébre van téve, az az összes árfolyamveszteség.
dr. Nyíri Iván: Ez az átváltásokon?
Domokos István: Váltások, igen. Meg ugye, hogy a könyvelésbe az MNB árfolyamok
kerülnek be összegnek, ami nem biztos, hogy...
dr. Nyíri Iván: A piaci ár.
Domokos István: A bank, az viszont nem azzal számol nekünk.
dr. Nyíri Iván: Jó. Én akkor is azt mondom, hogy ebből vegyünk le! Itt a nagy tétel az
Adrienn. Az árfolyamveszteség sokkal kisebb. Tehát, nagyságrendileg kisebb, mint az
Adrienn. És az Adrienn nem lehet ebben az évben is 1.4 millió.
Domokos István: De azért mondom, hogy itt ebben van árfolyamveszteségtől kezdve.
dr. Nyíri Iván: Jó. Ebből egy 3 vagy 400.000-et nyugodtan le lehet törni.
Zelenák

József:

Ha

kevesebb

bevételünk

lesz

devizában,

akkor

kevesebb

az

árfolyamveszteségünk. Nem?
dr. Nyíri Iván: Hát, igen.
Zelenák József: Már pedig kevesebb lesz.
dr. Nyíri Iván: Hát, igen, mert nem rendezünk versenyt. Jó. Egyetértetek, hogy ebből
400.000 forintot levegyünk?
Zelenák József: Ezt nem tudjuk, hogy mennyi. Ezt te látod, hogy mennyi az árfolyam
veszteség?
Domokos István: Hát, össze tudom számolni.
Zelenák József: Tehát, hogy nyomj egy szummát!
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Domokos István: Körülbelül szerintem egy ilyen...
dr. Nyíri Iván: 200.000-150.000 forint.
Domokos István: 100 tétel van ezen a számon. Azt összeszámolgatom akkor inkább.
dr. Nyíri Iván: Csak úgy fuss rajta végig szemmel!
Domokos István: Jó. Inkább megnézem azt, hogy mi az, ami ilyen kifejezetten nagy összeg,
és akkor azokat könnyen ki tudom vonni belőle.
dr. Nyíri Iván: Jó.
Domokos István: Igen, meg az arányosítással vissza nem igényelhető áfa, ami az előzőben
benne volt. Az is ebben van.
dr. Nyíri Iván: Az viszont nagy összeg lehet.
Holló Győző: Hát, maximum 200.000 forintot, ha lemehetünk ebből, de többet nem nagyon,
sajnos.
Domokos István: Hát, azt nem tudom megmondani, hogy idén mennyi lesz. De levehetünk
belőle, főleg, ha ilyen kis összegek, az nem oszt, nem szoroz. Már egy 100-at levettem. Nálam
1 millió 3-mal van. Azt hiszem, előtte több volt benne. 1 millió 2-vel.
dr. Nyíri Iván: Mennyi? 1.2-vel? Akkor 200-at leveszünk.
Holló Győző: Hogy állunk?
Domokos István: Máris mondom. 3.5.
dr. Nyíri Iván: Mínusz a Honvédelmi, tehát 2.5-nél tartunk.
Domokos István: És most azt mondtátok, hogy visszatértek a...
dr. Nyíri Iván: Igen. Arra a 2.5-re.
Holló Győző: Azt át kéne tenni, mert úgyis jövőre lesz kifizetve.
Nagy Norbert: De, ez micsoda, ez most?
Balázs Péter: Hát az, hogy ugye a 20.4 millió... Tehát, mindegy. Az uszonyos úszásra
fordítandó felzárkóztatási programnak van egy olyan tételsora 2.5 millió forint értékben, ami
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program még nem indult el, nem szerződtünk le rá. Tájékoztatva lettek róla a klubok, de
ennek a kifizetése nem idei évben történik, mert az idei év lezárása, tehát december 30., mit
tudom én, december 20-on x.-én lesz az utolsó verseny. Annak az eredménye számít bele, és a
kifizetés, az jövőre történik.
Nagy Norbert: Tehát, forrás nincs. Beígértük.
dr. Nyíri Iván: Nem. Van forrás.
Balázs Péter: Ott van. 2.5 millió forint. Csak a kifizetés jövőre történik.
dr. Nyíri Iván: 20-ban.
Balázs Péter: 20-ban történik. Tehát, a 19-es eredmények alapján a kifizetés 20-ban történik.
Nagy Norbert: De azt majd megkapjuk, azt az összeget?
dr. Nyíri Iván: Az már megvan.
Balázs Péter: Ez fizikailag rendelkezésre áll. Ez egy pénzforrás.
Szalai László: Nem. Van ennek egy szép neve.
dr. Nyíri Iván: Kreatív könyvelés. Jó. Nem. Ez teljesen elfogadható. És akkor nullára
kifuttatjuk a költségvetést, és az teljesen rendben van. Hogy lehet ezt tükröztetni a mérlegben?
Tehát, hogy ennek a kifizetése 2020-ra húzódik át?
Nagy Norbert: Hát, szerintem be kell tenni egy sort.
Domokos István: Januárra kötjük meg a szerződéseket.
dr. Nyíri Iván: Igen, csak a mérlegünkben, a tervben.
Balázs Péter: Le kell csökkenteni a 4.5 millió forintot, amit az egyes sportoktól kaptunk.
Domokos István: Oda berakom bevételnek.
dr. Nyíri Iván: Megkapják, de gyakorlatilag a 2020-as év elején.
Domokos István: Beírok oda a bevételi oldalra még akkor.
Nagy Norbert: A bevételi oldalhoz beírod, és akkor odaírod megjegyzésben a táblázatban.
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dr. Nyíri Iván: Jó. Egy megjegyzés legyen ott, hogy ez 2020-ban van kifizetve.
Domokos István: Hát, ezt szerintem nektek kell tudni, hogy ha megkérdezik, hogy ez most
mi.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak! Igen, mondjad!
Zelenák József: Nézem a technikai oldalt, tisztelettel. Ugye az Iván feltett nekem kérdést és
szeretnék rá válaszolni. Az oktatói tanfolyam és megerősítés bevétele sehogy sem stimmel
nekem. Mert ugye, erről van egy elszámolásunk, amit látott az elnökség, és ez nem ez a szám.
Balázs Péter: Ez a 2018? Arról beszélsz?
Zelenák József: 18-ról beszélek. Így van. Csak, hogy mindenki számára világos legyen. De
szívesen elküldöm még egyszer mindenkinek ezt az elszámolást.
dr. Nyíri Iván: Jó. Azt írásban és ennek fényében. Rakd össze és küldd el!
Zelenák József: Ugye, két lehetőség volt a regisztrációs bevételekkel, illetve a tagdíj
bevételekkel. Ugye azok, akik a megerősítést elvégzik, azok ugye fizetnek utána teljes tagdíjat.
Tehát, ugye a bevételnél ezt feltűntettem. Ez külön tételként szerepel egyébként. Az 1.496, ez
csak a tanfolyami befizetés. Tehát a díj, a tanfolyam díja, meg a megerősítés díja. Ezt láttad,
ezt az összeget. Ugye, ezen kívül szerepel még a kiadott 56 darab kártya, ami a tanfolyam
keretébe került kiadásra. Ez mind 9.000-es kártya egyébként, hiszen az mind oktatói vagy
specialitás kártya. És a résztvevői oktatóknak, akik megerősítették a státuszukat, a tagdíja.
Most nekem azért nem stimmelnek ezek a számok, ezt az iskolának is mondtam, ahogy az
Ivánnak is feltűnt. Tehát, a kiadott kártya mennyiségével nem korrelál az a szám, ami, mint
kártyadíjnak kéne bejönnie….
dr. Nyíri Iván: Dodó! Ezt a könyvelőink adták ide nekünk. Tehát, ezzel mi nem tudunk mit
kezdeni.
Zelenák József: A könyvelők azzal dolgoznak, ami bejött pénz, gondolom.
dr. Nyíri Iván: De ezt most péntekig mi nem tudjuk korrigálni.
Zelenák József: Ezt készséggel elfogadom, csak még egyszer mondom, hogy tehát ezek a
számok azért nem tükrözhetik a valóságot, mert, hogy kintlévősége volt a szövetségnek. Tehát,
az nem 100.000 forint, hanem annál több. Hogy amit a Miklós összeállított listát, hogy kinek,
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milyen oktatónak hány éves elmaradás van tagdíjban, mert itt elsősorban tagdíjakról
beszélünk, több éves elmaradások, ugye ezek egy része vagy behajtásra került, vagy nem
tudott behajtódni. Már csak azért sem, mert egyébként, ez nem az irodának szemrehányás,
hanem a nyilvántartás a befizetésekre nagyon hektikus volt. Már pedig azért, mert mindenki
más névre kér számlát, mint aki egyébként ő perszonálisan, tehát mint fizikai személy…..
dr. Nyíri Iván: Na, de hát az, hogy lehet?
Zelenák József: Hát úgy lehet, hogy neked van egy vállalkozásod, Nyíri Iván vagy, és
egyébként sport vállalkozásod van, akkor arra fogod kérni a számlád. Vagy ha nincs sport
vállalkozásod...
dr. Nyíri Iván: De hát, én a számlára csak odaírom, hogy ki kérte a számlát. Hát, akkor
egyébként, hogy adom a számlát?
Szalai László: Megkérdezi a vevőt, hogy milyen névre kéri a számlát.
Zelenák József: Így van. És te vagy a vevő.
dr. Nyíri Iván: Te az eladó vagy.
Zelenák József: Te vagy a vevő, az eladó kiállítja a számlát. Tehát, így számla fegyelemben
rendben van. Tehát, nem került kiadásra számla anélkül, hogy...
dr. Nyíri Iván: Csak a regisztrációs fegyelem nincs, mert te kiadsz egy számlát és nem tudod,
hogy milyen fizikai személy van mögötte, és két hónap múlva fogalmad nincs, hogy ki
csinálta!
Zelenák József: Pontosan! Visszakövetlehetetlen ez a rendszer. Tehát, maga a nyilvántartás
része, az, ami itt a számláknak a nyilvántartása, hogy kire vonatkozik, ez még mindig kisebb
probléma, mint az, hogy Nyíri Iván befizet majd kér egy számlát Nagy Norbert cégének a
nevére. Az aztán már szinte teljes mértékben visszakövethetetlen. Most az új rendszerben ez
hál’ istennek már nem így lesz. Tehát, ezt a dolgot sikerült rendezni. Még van kintlévőség,
ami be fog folyni. Mert, ugye 15.000 forintos/éves díjakról beszélünk, és itt sok-sok ilyen
pénzről volt szó. Illetve, az egységcsomagoknak az ára, ami szintén nem lekövethető. Mert
pontosan az, amit az előbb mondtam, hogy a céged nevére, vagy az ő cége nevére kéred a
számlát. Arra kéri a vevő a számlát, amire akarja.
Szalai László: Mennyit látsz itt most ebben? Ebben látsz valami tartalékot?
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Zelenák József: Biztos, hogy van benne tartalék, de most nem akarok számokat mondani,
mert az a szám, ami bekerült a 2018-as tervbe, az egy konkrét volt. Tehát, konkrétan Miklós
összeszámolta azt, hogy mennyi be nem fizetett kintlévőség van. Most azok egyrésze, ugye
úgy realizálódott, hogy azt mondták ezek a kollégák, hogy jó, akkor ők nem kívánnak tagok
lenni, mert, hogy se passzív, se aktív státuszt nem fizetnek, akkor ugye behajthatatlan. Ha
valaki meg akarja változtatni ezt a státuszát, akkor viszont ugye úgy tudja majd
megváltoztatni, hogy teljes tanfolyamot végez el.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Hogy ha ellentmondást látsz itt a számokban, már pedig kérdések
mindenképpen fölmerülnek, egy fél oldalban……
Zelenák József: ….ez neked volt válasz.
dr. Nyíri Iván: …én értem.
Balázs Péter: Még kérdezhetek egy teljesen konkrétat?
Zelenák József: Persze.
Balázs Péter: Hogy ha azt mondjuk, hogy ebben az évben eladunk 300 darab kártyát.
Zelenák József: Igen. Az egy jó becslés.
Balázs Péter: Az 9.000 forinttal mondjuk megszorozva.
dr. Nyíri Iván: Az 2.7 millió.
Domokos István: 7-tel számoljatok, mert a nettója, az 7000 forint.
Zelenák József: Ja, ez a gond.
Balázs Péter: Oké, köszi.
Szalai László: Tehát, ezek nettó számok?
Zelenák József: Nem. Tehát, 9000 a kártyának a díja.
Szalai László: Nem-nem. Itt.
Domokos István: A bevételi oldalon, ami ilyen áfás tétel, annak a nettó összege szerepel a
bevételi oldalon, mert az áfa részt, azt befizetjük az államnak. Ami nem áfás, például itt a
tagdíj, az pedig bruttó. Vagyis az is nettó, de megegyezik a bruttó összeggel. Szóval, a
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kollégiumi tagdíj 15.000 forint, az 15.000-ként tudunk vele kalkulálni a bevételi oldalon, mert
annyi...
dr. Nyíri Iván: Tisztelt elnökség! Dodó egy fél oldalban leírja nekünk, hogy értsük!
Zelenák József: Már leírtam. Már egyszer elküldtem nektek.
dr. Nyíri Iván: Nem! Csak itt kérdések merülnek föl, mert itt a könyvelt számok. Ugye a
bevételek fölül vannak tervezve és a fele jött be, a kiadásaink pedig meg vannak tervezve, és a
duplájájukkal, 70%-kal nőttek. Ez egy ellentmondás. Ezt nem írtad még le, nem küldted szét.
Én megkérdeztem, elmondtad, még egy fél oldalban leírod az elnökségnek és kész…..
Zelenák József: Akkor becsatolom azt a dokumentumot, ami alapján ez a szám bekerült.
dr. Nyíri Iván: És ugye, annak fényében, hogy hány kártyát adták el 2018-ban, annak
fényében, hogy alakulnak ezek a számok, mi fedez valós folyamatokat és mennyinek kellene
még bejönni, ami még nem szerepel itt és sehol nem szerepel. Ennyi. Jó? Tisztelt elnökség!
Túljutottunk a legnehezebbjén. Csináltunk egy költségvetést, ami korrekt, reális és ezzel
tovább lehet menni, és az államnál feszíthetjük a mellünket, hogy akkor kérjük szépen a
további támogatást Döntési helyzetben vagyunk-e? Ki az, aki elfogadja a 2019-es javaslatot?
Köszönöm szépen. Ellene nincs. Tartózkodás? Nincs. Köszönöm szépen.
HATÁROZAT:
5/2019 (IV. 24.) Az Elnökség jóváhagyta a szövetség 2019. évi költségvetés
tervezetét, amelyet a közgyűlés elé terjeszt.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Nyíri Iván: Egyhangúlag elfogadtuk. Akkor térjünk rá az egyes területek beszámolóira,
hogy a végére érjünk! Kezdhetjük a sporttal? Mert azt már érintettük.
Balázs Péter: Persze.
dr. Nyíri Iván: Petyától megkaptuk az anyagot, Lacitól meg fogjuk kapni a hiányzó oldalra a
kiegészítéseket. Tényleg röviden, hogy ha érdemben van hozzátennivaló. Olvastátok, láttátok?
Van-e vélemény, kifogás, hozzátennivaló? Igen, Petya! Balázs Péter, sport alelnök.
Balázs Péter: Bocsánat. Igen. Ugye, a Győzővel leveleztünk és én kértem, hogy a felnőtt
uszonyos úszó világbajnokság versenybeszámolóját egy kicsivel egészítsük ki. Ehhez Győző
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küldött még egy pár mondatot, én azt bele fogom tenni. De én még így is egy kicsit kevésnek
érzem. De, mivel ő készíti ezt a részt, úgyhogy ez ennyi. Az apneához az Ákostól kaptam
visszajelzést, mert kértem, hogy fogunk-e kapni az apneára leírást tőle. Ő azt mondta, hogy ne
haragudjunk, de ő most jelen pillanatban fogadjuk el, hogy nem küld semmit. Úgyhogy, oda
én fogok még beírni egy pár gondolatot, hogy szerepeljen valami az apnea sportnál. Hogy ne
járjunk úgy, mint a tavalyi évben jártunk, hogy nem szerepelt semmi. Úgyhogy, én oda el
fogok helyezni, én ezt körbe fogom küldeni. Én dolgoztam az anyaggal, és egy kicsit már
szebben néz ki. Betördeltem, a helyesírási hibákat javítottam, bepontoztam és mindenféle
dolgot megcsináltam.
dr. Nyíri Iván: A víz alattit, azt vegyük külön! Mert a címben víz alatti, utána rögtön víz
alatti különválasztva, hogy ne legyen már víz alatti. Se rögbi, se hoki. Már, hogy egy szó.
Zelenák József: A víz alatti mindig két szó.
Nagy Norbert: Két szó.
dr. Nyíri Iván: Azt mondom, hogy ne legyen egy szó. Itt egy szóban szerepel, vízalatti.
Balázs Péter: Változunk. Mindenki máshogy használja. A Norbi így küldi, a Győző így.
Mindenki máshogy.
dr. Nyíri Iván: Ezt próbáltam kifejezni.
Balázs Péter: Megértettem. Egységesítem.
Holló Győző: Két szó.
Nagy Norbert: Vízalatti rögbi. Biztos, hogy egybe van írva.
dr. Nyíri Iván: Itt vízalatti, itt meg szépen külön, víz alatti. Vízalatti rögbi és ott van.
Balázs Péter: Egységesítem.
dr. Nyíri Iván: Nézd csak! Vízalatti, egyben. Utána víz alatti, jó? A másik, hogy ha a tájolós
Európa bajnokságról készült jelentésből egy-két olyat ki lehet, hogy a lányok jót csobbantak.
Balázs Péter: Itt ez már kicsit jobban.
dr. Nyíri Iván: Jó. Értettük.
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Balázs Péter: Ugye, elkészült még emellé, mert korábban az elnökség szavazott a
programokról, és ez még mellékletként ide, ugye ezt még tavaly novemberben vagy
decemberben... Nem. Idén februárban véglegesítettük. Az megvan. És ugye, még
mellékletként volt benne az eredményességi táblázat, ami pedig ugye, az EMMI fele leadott
táblázattal megegyezik ugyanúgy, mint az elmúlt években. Nem tudom, hogy valakinek van-e
még hozzátennivalója a sport beszámolóhoz?
Nagy Norbert: Nekem még lehet, hogy annyi, hogy ugye, de már nem is szerepeltettük nálad,
hogy nem készülünk idén akkor nemzetközi versenyre. Erről lemondtunk. Több oka van. Az
egyik az, hogy ugye messzi van. A másik az, hogy költséges. Úgyhogy, jelen pillanatban idén
nem tervezünk nemzetközi CMAS-os versenyen részt venni.
Balázs Péter: Ugye, az a nálatok levő verzió, az még sárgával ki volt emelve, de én az
újabból így már Norbi jelzése alapján már kitöröltem. Úgyhogy, jelen pillanatban
világversenyre készülünk. Ugye, Sarm El-Sheikh, Görögország. Tehát, a junior, az az
uszonyos EB. Tájékozódási búvár úszó EB, Berlin. Vízalatti rögbi világbajnokság, Graz. Ezek
vannak. Csak úgy tájékoztatásul.
dr. Nyíri Iván: Tudunk-e dönteni? Ki az, aki elfogadja és javasolja, hogy a közgyűlés elé
tárjuk? Köszönöm szépen.
HATÁROZAT:
6/2019 (IV. 24.) Az Elnökség jóváhagyta a Sportbizottság 2018. évről szóló
beszámolóját és 2019. évi szakmai terveit, amelyet a közgyűlés elé terjeszt.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Nyíri Iván: Egyhangúan elfogadtuk. Technikai bizottság jelentése.
Zelenák József: Remélem, elolvastátok.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Zelenák József: Köszönöm szépen. Voltak mellékletek. Azt is megkaptátok? Szuper. Nekem
egy technikai kérésem lenne, hogy mivel logó nélküli papírra került, hogy átküldöm Wordben
a dokumentumot, és hogy akkor úgy add oda.
dr. Nyíri Iván: De Búvár Szövetségi logó.
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Zelenák József: Persze. A Petyának is az van.
dr. Nyíri Iván: Jó. De a tieden CMAS-os volt és mondtam, hogy nem szabályszerű.
Zelenák József: Semmilyen logó nincs rajta.
dr. Nyíri Iván: A múltkori anyagban. Teljesen jó. Nekem egy megjegyzésem lenne. Tedd
már bele, hogy hány kártyát adtatok ki!
Zelenák József: Benne van.
dr. Nyíri Iván: Nincs benne!
Zelenák József: Ja? A rendezvényekre vonatkozóan?
dr. Nyíri Iván: Igen! Nincs benne az egész. Összesen hány kártyát adtatok?
Zelenák József: Betűvel van, nem számmal. Az összes kártya?
dr. Nyíri Iván: Igen.
Zelenák József: Azt beletesszük.
dr. Nyíri Iván: Igen. Azt tegyétek bele!
Zelenák József: Akkor a Wordbe beleírom egy sorba, hogy hány kártya került kiadásra.
dr. Nyíri Iván: Nekem ennyi megjegyzésem volt. Van-e megjegyzés a technikai
előterjesztéshez? Döntési helyzetben vagyunk-e? Javasoljuk-e elfogadásra? Ki az, aki egyetért
és javasolja? Ellene? Tartózkodott? Köszönöm szépen.
HATÁROZAT:
7/2019 (IV. 24.) Az Elnökség jóváhagyta a Technikai Bizottság 2018. évről
szóló beszámolóját és 2019. évi szakmai terveit, amelyet a közgyűlés elé
terjeszt.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Nyíri Iván: Egyhangúan elfogadtuk. És akkor még el kell fogadnunk a tavalyi mérleget,
ami szintén időben most ki lett küldve, átnézhettétek. 2018-as év mérlegét. Ki az, aki...? Vane hozzászólás, van-e vélemény? Döntési helyzetben vagyunk-e? Ki az, aki el tudja fogadni a
tavalyi mérleget? Köszönöm szépen.
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HATÁROZAT:
8/2019 (IV. 24.) Az Elnökség jóváhagyta a szövetség 2018. évről szóló pénzügyi
beszámolóját, mérlegét és eredmény-kimutatását, amelyet a közgyűlés elé
terjeszt.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Nyíri Iván: Egyhangúan elfogadtuk. És akkor a közhasznúsági jelentést is megkaptuk
időben. A számait is elolvastuk, értettük. Van-e hozzátennivaló? Van-e javaslat? Döntési
helyzetben vagyunk-e? Úgy látom, igen. Ki az, aki elfogadja a közhasznúsági jelentést?
Köszönöm szépen.
HATÁROZAT:
9/2019 (IV. 24.) Az Elnökség jóváhagyta a szövetség 2018. évről szóló
közhasznúsági jelentését, amelyet a közgyűlés elé terjeszt.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.

dr. Nyíri Iván: Egyhangúan elfogadtuk. Tisztelt elnökség! Ezzel én úgy látom, ha csak nem
tévedek, hogy a mai tervet teljesítettük. Nagyon szépen köszönöm a konstruktív
együttműködést. Nem gondoltam, hogy a 15 milliónak a végére érünk és tényleg nullás
költségvetést tudunk a közgyűlés elé tárni. Annyit így a végén hadd mondjak, hogy én
megírtam a gyönyörű szép üzenetemet a minisztériumnak az alapján, amit átbeszéltünk, és
azért kértem 40+ millió forintot így 2022-ig bezárólag. Ami azt jelenti, hogy erre az évre
kértem... ja és ….de ezt már majd a kávé mellett átbeszéljük. Úgyhogy, akkor köszönöm
szépen a részvételt, és ezzel az ülést bezárom.
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