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dr. Nyíri Iván: Szó szerinti jegyzőkönyvezést kérnék. Úgyhogy, próbáljuk tényleg a
legszűkebbre koncentrálni a hozzátennivalónkat, a véleményünket, hogy az tényleg egyrészt
jól gépelhető legyen, meg ne legyenek 60-80 oldalas jegyzőkönyveink. Időben össze lett
hívva az elnökségi ülésünk, meg lettek adva a témák, és abban a pillanatban, hogy megvolt a
megfelelő létszám, akkor a keddi napot jelöltük ki. Én két fontos témát küldtem körbe, illetve
hát közben jött egy harmadik fontos téma, és ahhoz képest Dodó még tegnap körbe küldött
két plusz témát. Úgyhogy, azt is fogjuk érinteni.
De a legelső, amit szeretnék elmondani és szerintem ezzel kell kezdeni. Akár a hozzánk
tartozó búvárok, akár valamiképpen velünk kapcsolatban lévő búvárok az elmúlt hetekben
nagyon komolyan hozzá tettek ahhoz, hogy a búvárság, az olyan társadalmi elismerést kapjon,
amit megérdemel. És ezzel kapcsolatban szeretném megkérni az elnökséget, hogy egy percre
mélyedjünk magunkba, és mind a magyar áldozatok, mind a koreai áldozatok kapcsán
gondolkozzunk el azon, hogy mit is tettünk azért, hogy valamiképpen enyhítsük a
katasztrófában érintett családok fájdalmát, és mit tettek a mi búváraink a saját életük
kockáztatásával? Úgyhogy, egy egy perces nem felállást, csak magunkba mélyedést kérnék
szépen.
Köszönöm szépen. Amit szeretnék az elnökségnek elmondani, hogy ugye amíg ezek a fiúk
dolgoztak, addig valamiképpen én próbáltam azt elmondani a köznek, a sajtónak, hogy mit is
jelent ez a munka. Abban a pillanatban, hogy egy kicsit szabadultak és már tudtak ők is
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nyilatkozni, beszélni, abban a pillanatban én hátra léptem, és akkor onnantól kezdve tényleg
akár a Szökőár, akár a Havária, akár a Szolnoki Búvár Kft., a Pap és Vámosi családokkal
elmondták, hogy milyen munkát végeznek. Ugye, én egy nagyon jó felkészítést kaptam az
oktatói kollégiumon, hogy az első lépéseket meg tudjam tenni, hogy normális információ
menjen ki a társadalom felé. Ez úgy néz, sikerült is, mert utána tényleg minden sajtóorgánum
aztán ment a búvárainkhoz. És már azt kell mondanom, hogy a hosszú éveken vagy
évtizedeken keresztül érdemtelenül negligált profi búvárok, ipari búvárainak, akik vagy
kapcsolódnak hozzánk akár személyileg, mint búvároktató, vagy cégszerűen, vagy
szervezeten keresztül, vagy egyáltalán csak barátok a Magyar Búvár Szakszövetséghez
tartozó oktatókkal, búvárokkal, vezetőkkel, ezek elképesztő munkát végeztek. Valóban az
életüket kockáztatták és úgy tűnik, hogy ezt a társadalom megértette, és végre az ipari
búvárainkról is szó volt, és nem csak a sportolóinkról, akik szintén dicsőséget hoznak a
búvárságnak, a búvársportoknak, a búvárkodásnak, hanem most valóban a profi búváraink, az
ipari búváraink tették a dolgukat, és hát ha már ilyen körülmények között, de sikeresen.
Nagyon-nagy szerencse, hogy nem volt baleset, nem volt plusz áldozat. Ugye, Szaszó, te
mondtad ki legelőször, ugye az oktatói kollégiumon, hogy háromméteres víz az, amin belül
lehet mozogni, dolgozni, egyáltalán tapasztalat van. Hát, itt a fiúk 5 méter és 6 méter közötti
vizekben kezdték el a munkát. Tehát, úgy tűnik, hogy akkor a búvárkodásnak kitolódtak a
korlátai és szerencsére baleset nélkül. Ez bizonyítja a megfontoltságukat, a merülést vezető
búvároknak a profizmusát, és hát azoknak a hozzáértését, akik a víz alá mentek.
Szeretnék egy javaslatot tenni az elnökségnek és Dodónak, akinek ezt majd végig kellene
vinni, és lehetőleg korlátozott időn belül. És ezért kértem Gyurit is, hogy legyen itt velünk,
mert neked tapasztalatod van ebben. Ugye, a negyedik búvár csillagot akkor adományozzuk,
adományozzátok, amikor valaki nagyon sokat tesz a búvárkodásért. Szerintem jobb helyre
negyedik csillag nem megy, mint azokhoz a búvárokhoz, akik ezt az egész Hableány munkát
végigvitték. És ezek a búvárok a Haváriához tartozók, a Szökőárhoz tartozók, a Búvár Kft.hez tartozók, a Honvédségi Tűzszerészet, illetve a TEK-hez tartozók. Összesen 14 búvárnak
javasolnám a negyedik csillag odaítélését egy általunk szervezett ünnepség keretében, hogy
megbecsüljük őket. Ezzel úgy gondolom, mi is tesszük a kötelességünket és kifejezzük azt az
elégedettségünket, hogy ezekkel az emberekkel mi együtt dolgozhatunk és ők is együtt
dolgoznak velük. A nevek. Ugye, a Haváriánál a Kovács Gábor, a Kollár Gábor, Gyulánszky
Milán, a Szatmári Zsolt és a Sopronyi Ricsi. A Szökőárnál a Szűcs István, Bánki Frigyes,
Ádám Tamás. A tűzoltóknál Marosvári Csaba, Szél Norbert és Bárczi Attila. A Búvár Kft.-nél
Pap Zoltán idősebb, Pap Zoltán ifjabb, mert a Tóninak megvan. És a Honvédségi
Tűzszerészeknél a Török Laci, illetve a TEK-nél a Domján András. 14 ember. Kérem az
elnökséget, hogy segítse a munkánkat abban, hogy egyrészt ezt megszavazza, jóváhagyja, és
akkor a Dodó ezt végig viszi! Ő tudja a technikai részleteket, hogy hogy kell ezt végig vinni,
és akkor tényleg tesszük a kötelességünket. Amit kell tenni. Én ennyit szerettem volna
mondani. Véleményeket, hozzászólást?
Szalai László: Én annyit szeretnék még hozzá tenni, hogy szerintem a katasztrófavédelem,
tehát a tűzoltóság búvárai is dolgoztak ott, és ezekből még néhány főt én javasolnék oda. Ezt
most pontosan nem tudom megmondani név szerint, hogy ki vagy mit tett ott. Igaz, hogy ők
nekik ez a kötelességük volt, mert hogy azért vannak fenntartva, de én érzem azt a pluszt,
amit ez az egy feladat, ez.......
Holló Győző: Jó napot kívánok!
dr. Nyíri Iván: Gyere-gyere! Megérkezik Holló Győző, elnökségi tagunk.
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Szalai László: Gyere! Hozz egy széket! Tehát, én azt gondolom, hogy ott is volt olyan, főleg
az Andris a mentésben, ami....... Meg kéne említeni őket is. Nem tudok most neveket, meg
hogy ez hány fő lenne. De szerintem kéne még ehhez pár ilyen. Ezt én megpróbálom
összeszedni, jó? Hogy ki volt az, aki...
dr. Nyíri Iván: Nagyon jó. És rövid határidőn belül, hogy tényleg akkor tudjunk lépni
hatékonyan, amikor ennek ideje van. Úgyhogy, ezt is akartam kérni a beszélgetésünk végén
kérni, illetve szavazás előtt, hogy ha tudtok még olyan búvárról, aki merülés vezetésben,
szervezésben, merülésben ott volt ebben a munkában, akkor tegyétek meg a javaslatokat, mert
jobb helyre negyedik csillag nem megy, mint ezekhez a srácokhoz! És pontosan tudják, hogy
mért jár a negyedik csillag, és nagyon-nagyon értékelnék, hogy ha ezt a Búvár Szövetség
könnyen, gyorsan és hatékonyan végig tudná vinni.
Szalai László: Rendben.
dr. Nyíri Iván: Egyéb hozzászólás?
Roith György: Csak egy adminisztratív dolog.
Szalai László: Illetve a kártya ára.
Roith György: Tessék?
Szalai László: A kártya árát, azt szerintem nem kéne elkérni tőlük……
Roith György: Nem-nem…….
Cseh Attila: Bocsánat. Tehát, nincs beleszólásom, csak...
dr. Nyíri Iván: Nevet! Nyugodtan. Tudniillik, véleményezési joga van mindenkinek.
Roith György: És szerintem a szövetségnek joga van a nem hozzánk tartozó, tehát nem
CMAS búvároknak is odaadni ezt…..
Szalai László: Igen!
Roith György: Mert ez….. elvileg fogalmazhatjuk a szavaidból ítélve, hogy ez egy
megtiszteltetés és egy kitüntetés is egyben.
dr. Nyíri Iván: Nekünk is, hogy adhatunk.
Szalai László: Ez szinte mindenkinek adható, aki ott volt.
Richter Miklós: Meg kell nézni a szabályzatban, mert ugye mi elfogadtuk, hogy a
sztenderdek alapján járunk el, és azt nem a Magyar Búvár Szakszövetség határozza meg a
CMAS-nál, de ugye itt...........
dr. Nyíri Iván: Az tökéletesen átjárható. Ezzel nincs gond.
Richter Miklós: Jó. Csak az, hogy nehogy abból gond legyen.
dr. Nyíri Iván: Ezt mi már megnéztük. Megnéztük, és ebből nincs gond.
Zelenák József: Három csillagos búvárnak kell lennie. Az kaphatja meg.
Szalai László: Egyiknek sincs alacsonyabb szintű végzettsége!
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Richter Miklós: Jó. Azért mondom, hogy ott meg kell nézni.
dr. Nyíri Iván: Egynek van. Bocsánat. Egynek van, de ott már arról beszéltünk, hogy most
végzi a három csillagosat. Amikor elvégezte, akkor mi megszavazzuk, és automatikusan
akkor meg fogja kapni a negyedik csillagot, mint búvár.
Szalai László: Rendben.
dr. Nyíri Iván: Döntési helyzetben vagyunk-e, urak?
Szalai László: Dodó! Van még hozzáfűznivalód?
Zelenák József: Még annyi kiegészítésem van, hogy én nagyon támogatnám a Szaszónak a
javaslatát, hogy a tűzoltó búvárok ugyanúgy kerüljenek bele ebbe a csapatba! És a negyedik
csillagot azoknak a búvároknak, és ténylegesen a búvároknak gondolnám az én részemről,
akik ténylegesen részt vettek a tevékenységben, nem csak ugye ott egyébként jelen voltak. Ha
egyetértetek velem.
Szalai László: Tehát, merültek.
dr. Nyíri Iván: Nem. Bocsánat. Nem ez a javaslat. A javaslat. Itt van a névsor. Tehát, egy
névsor javasolva lett.
Balázs Péter: Ezen kívül azért még voltak búvárok, akik ott voltak velünk.
Zelenák József: Igen. A technikai bizottság megnézni a névsort, és akik egyébként
ténylegesen részt vettek a munkában, én azokat javasolnám. A Szaszó mindenképp ad egy
kiegészítést. De a helyszíni parancsnokokat ismerem. Velük fölveszem a kapcsolatot, és
kérünk tőlük egy eligazítást. Egyébként itt vannak nálam a technikás fiúk.
dr. Nyíri Iván: Tisztelettel! A javaslat egy konkrét lista volt. Ezt azoktól kaptuk, akik kint
voltak és dolgoztak. Ezen kívül a tűzoltóságtól jöhetnek búvárok, akiket a Szaszó fog
javasolni. Ezen kívül már mást nem fogunk javasolni. Tehát az, hogy megnézzük, az már egy
későbbi, hogy mondjam, állapot lehet. De itt van egy konkrét javaslat. Tehát, erről kell
szavaznunk.
Zelenák József: Még egyszer mondom. Így a névsort nem tudom értékelni, hiszen nem
tudom, hogy kik azok, akik valóságban részt vettek a tevékenységben. Olyanoknak
adományozzuk a negyedik csillagot, akik ténylegesen a tevékenységben részt vettek.
Úgyhogy, én erről így nem tudok szavazni, tisztelettel.
dr. Nyíri Iván: Értem. Akkor ismételten elmondom. Sajnos kezdődik újra ez a fajta elnökségi
ülés…… Ez a névsor azoktól jött, akik ott dolgoztak. Aki nincs itt, az nem dolgozott olyan
mértékben és olyan feladattal, hogy a negyedik csillagot javasolni lehetett volna. A javaslat ez
a 14 név.
Zelenák József: Fordítva mondom, Iván.
dr. Nyíri Iván: Bocsánat. A javaslat ez a 14 név. Tessék?
Zelenák József: Elnézést. Én nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a névsorban szereplők
nem biztos, hogy mindegyik egyébként részt vett a tevékenyégben. Ezért kérném a
véleményét a parancsnokoknak. Úgy látom, Szaszó is bólogat.
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Szalai László: Nem. Tehát, ez már egy, ami ebből a szűrőből lejött. Azért nincs benne a
Szebeni Lehel.
Zelenák József: Ja, világos.
Szalai László: Hogy ott volt a stégen, de hát.......
Zelenák József: Világos.
Szalai László: Jó?
Zelenák József: Tehát, ezt a névsort már láttad...
Szalai László: Nem. De én értem, miről van szó. Jó?
Zelenák József: Értem.
dr. Nyíri Iván: Akkor fogunk kapni tőled egy listát.
Szalai László: Igen.
dr. Nyíri Iván: Így van. És akkor a 14 plusz……
Szalai László: Egy Deák András, az biztos, mert ő mentett.
dr. Nyíri Iván: A Deák. Igen!
Szalai László: Ő nagyon jó oktató, úgyhogy biztos ráfér
Zelenák József: Ede Marci, gondolom.
Szalai László: Hát nem tudom, merült-e.
Balázs Péter: Lehet, hogy merült a Marci.
Zelenák József: És egyikőjük sem működött közre?
Balázs Péter: De. Közreműködés, többen közreműködtek. De téves.
Zelenák József: Biztos, hogy nem merült mindenki. Ezt így tudom, akit ti fölsoroltatak.
Szalai László: Tehát, szerintem így kerek a dolog, hogy ez már egy szűrőn átment valami. De
valamilyen oknál fogva nincs benne az, akit én úgy gondolok, hogy még benne kellene lenni.
Főleg az, aki itt egy komoly mentést végzett. Ugye, Andris.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak! Akkor felteszem a kérdést. Ki az, aki egyetért, hogy a
negyedik csillagot ez a 14 ember, plusz az a pár ember, aki tényleg megérdemli és a
Szaszón keresztül még elő lesz terjesztve, megkapja a negyedik csillagot rövid időn belül,
hatékonyan a Magyar Búvár Szakszövetség elnöksége által szervezett koccintás
keretében úgy, hogy természetesen a Magyar Búvár Szakszövetség fizeti a negyedik
csillagnak a kártyáját. Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? Egy, kettő igen.
Dodó? Igen. Köszönöm szépen. Nagyon tisztességes, nagyon jó és nagyon korrekt
döntést hoztunk, és köszönöm szépen az értő támogatást. Egyhangúan elfogadtuk!
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Roith György: Lenne egy megjegyzésem ehhez az időponthoz és a gyorsasághoz. A 70-es
árvíz után, aminek a vége volt június végén, augusztus utolsó napjaiban volt a köszönet az
állambácsi részéről. Munka érdemrendek, árvíz emlékérmek stb. Tehát, gyorsak vagyunk!
dr. Nyíri Iván: Mi gyorsabbak leszünk. Most egyébként, ahogy hallom, az állam is gyors
lesz. Tehát, ahogy hallom, nagyon korrekten.
Roith György: Hát, reflektorfényben vannak!
dr. Nyíri Iván: Igen. Hál istennek, hál istennek. Teljesen megérdemelten. Köszönöm szépen.
Következő témánk, ami szét lett küldve, ez az utóbbi 10 év búvár eredményeinek
összefoglalása. A Ludvig Zolinak... Adjátok körbe! Ez a levelezése a Zolinak. A Ludvig
Zolinak a könyve, amiről én tárgyaltam vele...
Szalai László: Már megint van valami?
dr. Nyíri Iván: Tárgyaltam vele Kecskeméten. Én egy dolgot mondtam el Zolinak, hogy én
csak úgy tudom aláírni a szerződést, hogy a szerzői jog, az a Magyar Búvár Szakszövetségé.
Tekintettel arra, hogy a könyvben leírtak, a könyvben lévő adattartalom, az nagyrészben a
CMAS-é, kisebb részben a Magyar Búvár Szakszövetségé. Én nem idegeníthetek el valamit,
ami egy civil szervezetnek, illetve egy világszövetségnek a tulajdona. Zoli itt leírta a
leveleiben, amiket itt írt ide a Búvár Szövetséghez, hogy:
„Nyilván az elnök úr saját véleménye alapján egyoldalúan fogja tájékoztatni az elnökség
tagjait a megbeszélésünkről.”
Nem tudom egyoldalúan tájékoztatni. Én elmondtam, hogy hogy tudom aláírni, mint a
szövetség elnöke, ezt a megállapodást. Ő pedig ragaszkodik hozzá, hogy a szerzői jog az övé.
Ezen kívül tájékoztatást nem tudok adni. Azért kértem vezető jogtanácsosunkat, hogy jöjjön
el és mondjon néhány szót erről, mert én nem tudom átlépni a saját árnyékomat. Gergő!
Tudsz erről valamit?
dr. Szabó Gergely Balázs: Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy ismét itt lehetek veletek. Na,
most amikor ez az ügy előkerült, akkor az én asztalomra már úgy adta át az iroda, hogy ugye
ez kérdés volt, hogy megbízási vagy munkaviszonyban végzi a könyv összeállítója ezt a
munkát. És akkor ez a döntés az volt, hogy munka jogviszonyban történik ennek a munkának
az elvégzése. Most, ha munkaviszonyban történik egy ilyen jellegű munkának az elvégzése,
akkor a szerzői jogok fő szabály szerint a munkáltatót illetik. Úgyhogy, ennek megfelelően is
készítettük el a szerződést és cirkuláltattuk meg küldtük el az érintettek részére. Én a magam
részéről ezt, jogászként ezt tartom indokolhatónak. Tehát, gyakorlatilag a szövetség fizeti a
kiadás költségeit. A szövetség fizet érte egy munkabért a munkavállaló részére. Tehát,
legalább a szerzői jogok hadd maradhassanak nála, én azt gondolom. Ami tegyük hozzá, hogy
a szerzői jogok itt gyakorlatilag abból állnak, hogy ki adhatja ki újra ezt a művet, ki
szerkesztheti, ki diszponálhat a szerzői jogok felett. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon,
inkább ilyen elméleti kérdésről beszélünk. De ha gyakorlatias húrját szeretnénk megpendíteni
ennek az ügynek, akkor én jogászként a szövetségnél tartanám a szerzői jogokat. De hát,
nyilván ez megállapodás kérdése. A felek dönthetnek úgy is, hogy nem. Tehát, hogy a
munkavállaló viszi a kiadott művel kapcsolatos szerzői jogokat. Ez a felek megállapodásától
függ. De akkor erről egy határozott választ kell kapnom, és ezt ily módon kell rögzíteni majd
a szerződésben, ami majd aláírásra kerül. A tekintetben, hogy ezek az eredmények most a
Magyar Búvár Szakszövetség vagy a nemzetközi szövetség, a CMAS tulajdonában állnak
vagy szerzői jogukba tartozik-e, e tekintetben nem tudok nyilatkozni. De hát, nyilvánítom,

7
hogy igen. Tehát, valahonnan származnak ezek a mutatók. Ha ezek szerzői jogi védelem
tárgyát képezhetik egyediességük alapján, akkor az abszurdum még a nemzetközi szövetség
szerzői jogi védelme alá tartozhat. De ebben nem tudok sajnos biztosat mondani. Még egyszer
mondom. Sokkal inkább egy operatív, stratégiai döntés az elnökség részéről, hogy milyen
tartalommal érdemes ezt a szerződést megkötni.
Balázs Péter: Bocsánat. Ugye, én voltam megbízva azzal, hogy Ludvig Zoli bácsival
próbáljam ennek a könyvnek az elkészítését összehozni. Kvázi, hogy is mondjam. Tehát, ez
eredetileg vállalkozási szerződésként próbálta ez. De ugye, a szövetség elnöksége más összeg
mellett döntött. Ugye, annak más járulék és mindenféle viszonya volt, és a munkaszerződés,
az alapvetően onnan alakult ki, hogy akkor ő, mint nyugdíjas foglalkoztatott, akkor így kerül
a legkevesebbe a szövetségnek. Az, hogy azok az eredmények, amik publikusan vagy nem
publikusan hozzáférhetők mind a szövetség, mind pedig a CMAS-nak a honlapján, abból
szerkesztett könyvnek a szerzői jogai kit illetnek meg, vagy hogy ezek felhasználhatóak-e,
ezek az adatok, ezek teljesen jogi témák. Én azt gondolom, hogy a szövetség részére fontos
lenne ez a kiadvány, de nem minden áron. De nem tudom, hogy ha... Tehát, hogy ez a
szerkesztett könyvnek, mert igazából nem írt könyvről van szó, hanem eredményeknek az
összegyűjtése, ami különböző statisztikák mentén össze van rendezve és nagy munka el van
vele végezve. Ennek a szerzői joga teljesen egyetértek veled, ez az újbóli kiadásról van szó
tulajdonképpen, semmi másról. Illetve egy elvi kérdés. Leginkább egy elvi kérdés. Én azt
gondolom, hogy Ludvig Zoli bácsi rengeteget dolgozott vele. Nagy energiát fektetett bele,
hogy ez a könyv előálljon. Az ő érvrendszere is érthető, hogy a szerzői jogokat, azt ő, mint a
készítője ennek a könyvnek, meg szeretné tartani. Az is teljesen érthető, hogy az Iván, ugye,
mivel a szövetség fizet mindent, ezért a szövetségé kell, hogy legyen a szerzői jog. Ez egy...
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Tehát, a jog ismeri ezt a fogalmat, amit most körbe írtál,
Péter. Tehát, azt a gyűjteményes műnek mondja, ezt a szerzői jogokról szóló törvényt.
Szalai László: Na! Gyönyörű.
dr. Szabó Gergely Balázs: És maga a gyűjtemény, hogy ha egyediséget kölcsönöz, akkor
szerzői jogi védelem tárgya lehet. És akkor megint csak oda lyukadunk ki, hogy én tényleg
azért tudok veletek egyetérteni ebben, mert ugye mi a szövetség benefit-je, hogy hozzájárul
ennek a könyvnek a kiadásához, hogy finanszírozza ezt a könyvet? Önmagában az, hogy ez a
könyv megjelenik, az egy benefit az egyik oldalon. A másik oldalon viszont az annyira
szorosan köthető szerintem a szövetség entitásához, hogy ki más diszponálja ezek fölött a
szerzői jogok felett, tehát az újra a kiadás joga felett, hanem a szövetség? De, ez az én magán
véleményem. Én inkább segíteni próbálom az elnökséget ezeknek a gondolatoknak a
megvilágításával.
dr. Nyíri Iván: Van-e egyéb? Cseh Attila, tanácskozási joggal. Csak a jegyzőkönyv miatt.
Cseh Attila: Igen. Csak azért, mert egy kicsit hasonló helyzetben vagyok én az
egyetememmel. Hozzám tartozik, és már a könyvkiadó is. És a szerzői jog azt mondja ki,
hogy ha jól tudom, hogy önálló, eddig meg nem jelent gondolatok, új művek tartozhatnak
szerzői jog alá. Tehát, egy almanak, már pedig arról beszélünk, ahol adatokat tartalmaz, ott
önálló szerzői jog nem merül fel. Tehát, amikor mi kiadunk egy kötetet, ami csak
kimondottan statisztikai adatokat tartalmaz, ott nincs szerzői jog, ha jól tudom. És hogy ha ez
ilyen, akkor meg nincs miről beszélni, szerzői jogról. Hogy ha ez tényleg egy almanak jellegű
dolog és nincs hozzá önálló cikkek írva.
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Balázs Péter: Ugyanaz, mint a többi kötet. Ugye, a jegyzőkönyvek vannak egyedi rendszer
szerint legyűjtve tulajdonképpen. Az első magyar, utolsó magyar. Tehát, statisztikai adatok
vannak szempontrendszer szerint sorba rendezve.
Cseh Attila: Tehát, se önálló cikkek, publikációk, ilyesmik.
Balázs Péter: Nincsenek benne.
dr. Szabó Gergely Balázs: Hát ő... Igen. Tehát, ez egy, egyébként azért is mondtam, hogy
elméleti kérdés, mert valóban pusztán elméleti. Tehát, van neki egyedi tartalma, vagy nincs?
Balázs Péter: Nincs.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ugye, a szerző véleménye az, hogy gondolom igen. Ha mi azt
gondoljuk, hogy nem, ezekből jönnek a jó kis jogviták.
Cseh Attila: Így van.
dr. Nyíri Iván: Ezek a jogi......
dr. Szabó Gergely Balázs: De a jogvitákat kerüljük el! Tehát, azt gondolom, hogy ha két fél
egymással szembe leül és értelmesen megbeszéli, akkor...
Roith György: Zoli bával nem igen lehet.
Szalai László: Igen-igen. Ebből van most itt a probléma.
Holló Győző: Én nekem lenne egy javaslatom.
dr. Nyíri Iván: Igen?
Holló Győző: Igazából, az első kötetből hányszor adtunk ki újabb köteteket? Egyet sem. A
másodikból sem nagyon fogunk kiadni újabbat.
Balázs Péter: Ez a harmadik lesz már. Ez a másodikból se adtunk ki.
Holló Győző: A másodikból sem, az elsőből sem. A harmadikból is előre láthatólag nem
sokat fogunk kiadni. Én nekem az lenne a javaslatom, és kompromisszumos javaslatom lenne
ezzel kapcsolatban. Hogy azt kéne mondani, mivel ő ragaszkodik a szerzői joghoz, holott
nincs is szerzői jog, de neki ez nagyon fontos és ez nagyon fontos, és ezt úgyse tudjuk a
fejéből kiverni, valami olyan szerződést lehetne írni, hogy neki meglehet ez a szerzői jog,
viszont halálával nem ruházható át másra. Tehát, nem örökölhető lenne ez a szerzői jog.
Innentől kezdve szerintem kihúztuk a méregfogát. Ő beleegyezik, és akkor innentől kezdve
mehet az egész simán.
dr. Nyíri Iván: Jól hangzik, Győző. Csak egy a probléma. A CMAS-nak a rendtartása
kimondja, tehát szó szerint kimondja. Minden a CMAS versenyen született eredmény a
CMAS-nak a tulajdona. Én, mint szövetségi elnök, nem vehetem el a CMAS-nak ezt a
tulajdonát, mivel, hogy a CMAS azzal, hogy ő megengedi, hogy én világversenyeket
rendezzek, európai versenyeket, egyéb versenyeket, világkupákat, rám ruházza az ő saját
jogát. Én ezzel nem élhetek vissza. Tehát, a jogi megfontolásokon kívül, ahol egyértelműen
azt mondja a jog, hogy nem övé a szerzői jog, még pluszban a CMAS is kimondja, hogy ez az
én tulajdonom. Én ezt nem idegeníthetem el. Ez az egyik.
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A másik. Amikor ezek az eredmények születtek, első, második és részben a harmadik kötet
eredményei, Zoli alelnöke volt ennek a szövetségnek és plusz, fizetést kapott, mint választott
pozíció. Tehát, duplán meg van fizetve azért, amit most nekünk úgy akar visszaadni, hogy az
az ő szerzői joga. Hát, Attila is elmondta, hogy ha ő a karon az ott képződött anyagokból ír
egy könyvet, egy jegyzetet, bármit, az az egyetemnek a tulajdona. Ez nem kérdés. Tehát, ez
nem halál meg élete végéig.
Cseh Attila: Ez nem könyv írás. Ez egy adminisztrátori feladat volt.
dr. Nyíri Iván: Így van. Ami meg volt fizetve tisztelettel! Igen…..
Balázs Péter: Itt a harmadik kötet. Az elmúlt 10 évben Zoli bácsi nem volt alelnök.
Szalai László: És ez azok az eredmények?
Balázs Péter: Ez csak az elmúlt 10 évnek az eredményei. Az előzőekben hozzá igazodni is
lehet.
dr. Nyíri Iván: Jó. Ameddig itt volt, fizetést kapott a szövetségtől, igazából tudtunk nélkül.
Holló Győző: Jó. Ez már elmúlt téma. Nem ez a lényeg.
dr. Nyíri Iván: Te csodálkoztál a legjobban, Petya, amikor kiderült, hogy fizetést kap….
Balázs Péter: Én akkor felügyelő bizottsági tag voltam.
dr. Nyíri Iván: És nem tudtál róla!
Balázs Péter: Hát, de nem is én írtam vele alá a szerződést vagy nem is a szövetség nevében
írtátok alá vele.
dr. Nyíri Iván: Igen. Én elnök voltam. Én sem tudtam róla.
Balázs Péter: Jó. Akkor az a kérdés, hogy akkor nem értem, hogy engem mért bíztatok meg
azzal, hogy ennek a könyvnek...? Hogy ha ennek elvi akadálya van, hogy a könyv
megszülessen, hiszen minden benne szereplő eredmény a CMAS-nak a tulajdona, akkor nem
értem, hogy én mért lettem megbízva azzal, hogy Zoli bácsival tárgyaljam le ennek a
könyvnek a megszületését? Illetve, mi történt akkor az elmúlt két könyvben ennek az összes
adatával? Tehát, akkor én nem vagyok benne biztos, vagy nem 100%-ban osztom azt a
véleményedet, hogy a publikusan hozzáférhető jegyzőkönyvekből született statisztikai
adatgyűjtés, amiben hogy ha a források meg vannak jelölve tisztességesen, akkor azok tényleg
tulajdonjogot sértenek. De én nem vagyok és nem is szeretnék ebben a továbbiakban.
dr. Nyíri Iván: Hát, lehet a CMAS-nak a tulajdona, lehet a Magyar Búvár Szakszövetségnek,
de hogy a Ludvig Zoltánnak nem lehet a tulajdonjoga……
Balázs Péter: De ki beszélt tulajdonjogról? Itt szerzői jogról volt szó. Az egészen különböző,
a tulajdonjog meg a szerzői jog, azt hiszem.
dr. Nyíri Iván: Szerzői. Bocsánat. Szerzői jogról beszélünk.
Balázs Péter: Ebben segíts Gergő, légyszi! Mert, hogy ha az egész...
dr. Nyíri Iván: De itt világosan elhangzott jogi oldalról is, meg a CMAS oldaláról is. Miről
beszélünk?
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Balázs Péter: Akkor csak arról, hogy itt minek túráztattatok engem?
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. Nem. Ezt ne tőlünk kérdezd, Petya!
Balázs Péter: Te bíztál meg engem ezzel.
dr. Nyíri Iván: Nem. Zolitól kérdezd, hogy miért van az, hogy valami, amiért ő fizetést
kapott meg most fizetést kap, azért ő akar egy szerzői jogot magának vindikálni úgy, hogy az
nem nála képződött, a tartalom?
Holló Győző: Iván! Szerintem, valahogy dűlőre kéne jutni, és Zoli fafejűségét ismerve valami
kompromisszumot mindenféleképpen kéne kötni, mert amit ő összeszedett, az egy nagyon
klassz dolog. Tehát, itt mondahatjuk azt, hogy a CMAS-ban, meg mindenhol megjelentek
ezek, de senki nem vette a fáradtságot, hogy ezt így összeszedje. Nagyon precízen, nagyon jól
összeszedte az első két kötetet is. Tehát, nagyon klassz. Ezt el kell ismerni. Az, hogy most ő
szerzői jogot akar-e ezzel kapcsolatban? Akkor lehet úgy csinálni, hogy legyen meg a szerzői
jog, de a kiadását csak a CMAS vagy a Magyar Búvár Szövetség engedélyével adhatja ki újra.
Tehát, valami kompromisszumot mindenféleképpen kéne kötni, mert ott toporgunk a nyomda
kapujában és nem haladunk egyről a kettőre. Valamit össze kell hozni. Zoli egy sértett ember,
ezt tudjuk jól. Ő vele csak így lehet. Valami kompromisszummal össze kell hozni. Ő a
legkisebb ellenállást és személyes sértésnek veszi. Ezen most nem tudunk változtatni. Ha
tudunk, akkor csak azt, hogy mi valamit engedünk, illetve jogi úton valamit egy kicsit úgy
belecsempészünk.
dr. Nyíri Iván: Gergő! Tudsz-e olyan formulát, amivel nem sértjük a CMAS-nak a
rendtartását?
dr. Szabó Gergely Balázs: Én azt gondolom, hogy akárkié is legyen most az a szerzői jog,
vagy van-e egyáltalán szerzői jog ezek tekintetében, azzal, hogy ha egyedi jelleget kölcsönöz
ez a mű és ő összeállítja, ez részesülhet szerzői jogi oltalomban. Tehát, én azt javasolnám,
hogy keressük meg a nemzetközi szövetséget, szerintem mondjuk el neki a tervet, hogy ezt
szeretnénk, tehát ki szeretnénk adni egy ilyen gyűjteményes művet, kérjünk hozzá egy
hozzájárulást, hogy kiadhassuk, és a Ludvig Zoltánnal pedig úgy kéne megállapodni
valamilyen köztes megoldást követne, amit Győző is javasolt, hogy nem is tudom, az
elkövetkezendő 5 évre megkapja a felhasználás jogát mondjuk. Vagy halála végéig.
Balázs Péter: Élete végéig.
dr. Szabó Gergely Balázs: Vagy élete végéig. Bocsánat.
Richter Miklós: Bocsánat. Csak így egy kérdést engedjetek meg! Ugye, az első kettő
kiadásánál mi van a szerzői joggal?
Holló Győző: Semmi. Nem is volt róla szó. Fogta és kiadta. Tehát, ilyesmi nem volt.
dr. Nyíri Iván: Nem merült fel. Nem volt szerződés.
Richter Miklós: De nem ezt kérdeztem.
Balázs Péter: Nem a szövetség adta ki a könyvet.
Richter Miklós: Aha. Na, de várjál! Ha nem a szövetség adta ki és szerzői jog köti a CMAShoz, akkor hogy adhatta ki?
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dr. Nyíri Iván: Nem a mi felelősségünk. Tehát, nem kellet vele foglalkozni. De most kell
vele foglalkozni, mert velünk akar egy szerződést kötni, hogy finanszírozzuk meg. Ez a
probléma. Amíg nincs szerződés, mindenki azt csinál, amit akar. De a Búvár Szakszövetség
égisze alatt csak törvényesen és jogszerűen.
Balázs Péter: Én szerintem a Gergő által javasolt út lehet, hogy...
dr. Nyíri Iván: Jó. Írjunk a CMAS-nak egy levelet!
Balázs Péter: Szerintem, igen. Mert, hogy ha ő engedi az adatok... Oké. Ez csak az első
lépés, mert akkor jogszerűen használjuk föl a CMAS adatait. A következő lépés, hogy mi
történik Zoli bácsival? Mert akkor azt a részét, hogy a szövetség felelősségét, hogy nem
jogszerűtlenül használta fel a CMAS által birtokolt, vagy nem tudom, tulajdonjogolt
jegyzőkönyvek tartalmát, akkor azt kipipáltuk. A szövetség pipa. Akkor a következő kérdés
az, hogy mi történik a Ludvig Zoli bácsinak a szerzői jogi kérdésével?
Cseh Attila: Külön szerzői jog nincsen, gyerekek. Egy adat összegyűjtésnél nincs szerzői jog.
Hát hol lenne?
Balázs Péter: Akkor pedig Zoli bácsival ezt kell közölni a szerződésében, hogy ez a mű, ez
egy gyűjteményes mű.
dr. Nyíri Iván: Én javaslok egy megoldást, és akkor szerintem túlléphetünk rajta. Nem írjuk
bele a szerződésbe, hogy kié a szerzői jog.
dr. Szabó Gergely Balázs: Pont azt akartam mondani, hogy hallgatunk.
dr. Nyíri Iván: Igen. És ha egyszer fölmerül, majd vitatkozzon az ezen, aki akar.
Balázs Péter: És szerintetek a Zoli bácsi, miután már felmerült ez a szerzői jogos kérdés,
akkor el fogja engedni a szerződésben szereplő szerzői jog valamiféle rendezése? Mert ez így
lehet, hogy első körben egy jó ötlet lett volna.
dr. Nyíri Iván: Ugye... Szóval, ne engedjük már, hogy teljes mértékben a farok csóválja a
kutyát!
Balázs Péter: Nem erről van szó.
dr. Nyíri Iván: Van egy helyzet, jogi helyzet, meg van egy kötelezettségi helyzet, hogy mit
mond a CMAS.
Cseh Attila: Minden VB jegyzőkönyv, minden EB, minden világkupa vagy akár tájolós vagy
uszonyos, mindennek a tulajdonosa, a jegyzőkönyvnek a CMAS.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Balázs Péter: Ebben nincs vita.
Szalai László: Akkor próbáljuk meg!
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Tehát ez volna, amit mindenképpen ki kell. Igen.
dr. Nyíri Iván: Ezt próbáltam én Zolinak elmondani ékes magyarsággal. Kecskeméten is,
ahogy mondod, megsértődött.
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Holló Győző: Teljesen.
dr. Nyíri Iván: Leírta, hogy... Na!
Richter Miklós: Mondjuk, ez fura egyébként nekem, mert én az MRSZ-ben pozíciót
töltöttem be, és azt tudni kell, hogy minden sportnak a jegyzőkönyve, az nyilvános és nem
tulajdonjoghoz kötött. Tehát, elméletileg a CMAS szerintem, ha ez a sporttörvény rá is
vonatkozik, akkor nem mondhatja, hogy az az ő tulajdona. Hát, az egy publikált, mindenki
által elérhető és használható dolog.
dr. Nyíri Iván: De, ami a focimeccseken, például világbajnokságokon, Európa
bajnokságokon, ahol a FIFA az, amelyik a rendszerén belül kezeli a meccseket, az mind a
FIFA tulajdona. Ezt ők nagyon-nagyon szépen csinálják.
Richter Miklós: De, a FIFA és az UFA, tehát, hogy ha most belemegyünk, a FIFA és az
UFA-nak a jegyzőkönyveit is teljesen publikusan kell feltüntetni és szabadon felhasználhatja
bárki.
dr. Nyíri Iván: Így van. De senki nem mondhatja, hogy az én tulajdonom, mert az ő
tulajdona. És ő közre adja.
Richter Miklós: Igen. De, és itt a Zoli bácsi szerintem nem is azt mondja, hogy a
jegyzőkönyv az ő tulajdona, hanem ez a gyűjtés.
dr. Nyíri Iván: Hát, persze. Hát, igen.
Richter Miklós: És ugye, ez egy nagy különbség. Meg szerintem azt is meg kéne...
Roith György: Ott van, hogy ő állította össze. A neve ott van rajta. Az nem elég bizonyíték,
hogy ő csinálta?
dr. Nyíri Iván: Igen.
Richter Miklós: Tehát, a Zolibácsitól azt kéne megtudni, hogy mi motiválja? Mert ugye
biztos, hogy valami motiválja, hogy a szerzői jog, az szeretné, hogy az övé legyen. Pénzt
szeretne? Minden egyes kiadás után 20 forintot, 50-et, 100-at?
Balázs Péter: Nem. De nem. Én azt hiszem, itt vannak személyes rendezetlen ügyek, és ez is
szerintem erősen rányomja a bélyegét ennek a megállapodásnak a megszületésére.
Richter Miklós: Nem tudom. Csak kérdeztem.
Holló Győző: Más dolog. Elnökségi ülés végén felhívom Zolit és megkérdezném, hogy mivel
nincs szerzői jog, és ezt ha kiadjuk, akkor megfelel-e neki ez a dolog. Majd utána kiderül.
Balázs Péter: Jogilag körbe lehet írni, hogy mivel ez egy ilyen mű, ilyen rendszerű mű, amit
az Attila is mondott, hogy akkor ehhez tulajdonképpen szerzői jogok nem társulnak? Meg ez
egy másik kérdés. Mert nem elhallgatjuk, hanem akkor közöljük vele, hogy ezt...
dr. Nyíri Iván: Igen. Csak a szerződésben benne van, hogy ez az ő... Tehát.
Balázs Péter: Hát azt ki kell belőle venni, és helyette. Meg kell magyarázni, hogy nincsen
szerzői jog.

13
dr. Szabó Gergely Balázs: Tehát, onnantól kezdve, hogy ezt deklaráljuk, onnantól kezdve
azt is tudomásul kell venni, hogy ha ő kiadja újra, és ugye ha ez nem fáj a szövetségnek,
akkor ez így működhet. De akkor neki se fájjon az, hogy...
Richter Miklós: Hát, vagy lehet nagyon egyszerűen az, hogy a szerzői jog az övé, de a kiadás
vonatkozásában a Magyar Búvár Szakszövetség egyeztetés után tehet újabb kiadást.
dr. Nyíri Iván: De mi nem akarjuk őt bekorlátozni. Tehát... Ha ki akarja adni, adja ki
hússzor! Nem erről van szó. Van egy jogi helyzet, ami azt mondja, hogy nem az ő szerzői
joga, és van egy CMAS-os világszövetségi eljárási rend. Mert itt nem csak erről van szó. Hát,
például születik egy valamilyen logó vagy valami egy világversenyen. Hiába mi csináljuk,
hiába mi találjuk ki, ha a CMAS azt mondja, az az ő tulajdon, mert a versenyre, vagy a
versenyen született. Erről van szó. És a CMAS-nál sajnos ez nem indult úgy be. De egy
nagyon... A sportágak egy nagy részénél ez beindult, hogy ez pénzt csinál. Ez erre van.
Nálunk nem csinál pénzt, mert hát mi olyan sportág vagyunk. Szerintem lépjünk úgy, és
akkor kihagyjuk ezt a bekezdést, és akkor aláírható a szerződés és megy minden előre.
Viszont egyet tudni kell, hogy még mindig nincs meg a forrása a könyvnek. Tehát, benne van
a költségvetésünkben, de a forrása nincs meg a könyvnek, és a kiadásra….. Tehát, a Zoli bácsi
fizetésének és a könyv kiadásának. Tehát, ennek tudatában kell lenni.
Holló Győző: És mikorra várható, hogy megjön a pénz? A pénz mikorra várható?
dr. Nyíri Iván: Pillanat! Erre pénz. Ugye, mi kértünk a minisztériumtól és kértünk a
Honvédelmi Sportszövetségtől. Egyik helyről sem mondták azt még vagy írták le, hogy igen,
akkor ezt megfinanszírozzuk. Mert ezt az 50 éves ünnepség keretében kértük, ezt a pénzt.
Egyik helyről sem válaszoltak. Azóta beszéltem kétszer a Honvédelmi Sportszövetséggel.
Hát, majd meglátjuk. Nem tudom. Egyelőre nincs meg a forrása. De akkor
megfogalmazhatom? Az elnökség úgy döntött, hogy ennek a paragrafusnak, tehát a szerzői
jog paragrafus kihagyásával a szerződés aláírható. És én hajlandó vagyok aláírni, mert nem
sértek semmiféle jogot meg tulajdont meg egyebeket.
Balázs Péter: Bocsánat, Iván! Az előbb nem azt beszéltük meg, hogy ez megmagyarázásra
kerül valamilyen módon, hogy nincsen szerzői jog? Tehát, nem kihagyjuk, hanem a szerzői
jognak a körülírása, hogy nincs. Ehhez a műhöz nem tartozik szerzői jog. Nem ezt beszéltük
meg? Csak én most lehet, hogy lemaradtam egyel.
dr. Nyíri Iván: Ez is elhangzott. De utána elhangzott az, hogy kihagyjuk az egészet. Gondold
el! Te vagy a CMAS-nak a főtitkára, és Magyarországon aláíródik egy olyan szerződés, ahol
valaki azt mondja ebben a szerződésben, hogy ehhez nem társul szerzői jog. Dehogynem
társul! Ez a CMAS-nak a tulajdona.
Balázs Péter: De mi? Az adott kiadványt a Ludvig Zoli bácsi összegyűjtötte a magyar
eredmények figyelembevételével. Ahhoz a CMAS-nak tulajdonjoga...?
dr. Nyíri Iván: Ami benne van, az a CMAS-nak a tulajdona.
Balázs Péter: De hát, pont ezért egy gyűjteményes mű és ezért nem társul hozzá.
dr. Nyíri Iván: Minden egyes bekezdés, minden egyes jegyzőkönyv a CMAS tulajdona.
Balázs Péter: A jegyzőkönyv igen. De a jegyzőkönyvből kivett adat?
dr. Nyíri Iván: Hát, az is a jegyzőkönyvben. A versenyen született.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Én azt gondolom, hogy amit elnök úr javasol, hogy hagyjuk ki ezt
a részt, az praktikus.
dr. Nyíri Iván: Kihagyni és aláírható. Mert akkor nem mondom meg. Nem trükkölök. Akkor
nem trükkölök.
dr. Szabó Gergely Balázs: Azt gondolom, amit elnök úr javasol, az egy praktikus javaslat.
De valahogy besöpörjük a kérdést a szőnyeg alá.
dr. Nyíri Iván: Szó szerint.
dr. Szabó Gergely Balázs: Amit Péter javasol, én azt azért pártolnám jobban, mert nekem az
azért szimpatikusabb, mert hogy ha legalább azt a kérdést tisztázzuk a nemzetközi
szövetségnél, hogy ők egyáltalán szerzői jogokkal kívánnak-e élni, vagy van-e szerzői joguk
efölött, ez alapján.
dr. Nyíri Iván: Tehát, írjunk egy levelet.
Balázs Péter: Az volt az első, hogy írjunk egy levelet, hogy egyáltalán felhasználhatjuk-e a
jegyzőkönyvet?
dr. Szabó Gergely Balázs: Ez alapján meg tudjuk írni a szerződésbe, hogy létezik-e
egyáltalán szerzői jog.
dr. Nyíri Iván: Igen. De ez csak akkor, hogy ha valamiképpen bent hagyjuk ezt a paragrafust.
Ha teljesen kivesszük, akkor nincs értelme a levélírásnak, mert nincs kérdés.
Miklós Tamás: Bocsánat. Az a kérdés, hogy most Zoli bának felhívjuk-e erre a figyelmét és
keresünk egy kompromisszumos megoldást, vagy most megint az van, hogy próbáljuk ezt így
valahogy el... Megoldani. Most csak szép szót keresek erre. Mert megint az lesz, hogy vissza
fogja dobni, mert ő is gondolom szóról szóra át fogja olvasni ezt a szerződést.
dr. Nyíri Iván: Itt a jegyzőkönyv. El fogja olvasni a jegyzőkönyvünket. Természetes.
Miklós Tamás: Jó.
dr. Nyíri Iván: Hát, én is ezt csinálnám. Jó, hogy.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ezek után biztos nagyítóval fogja nézni szerintem, a szerzői
joggal kapcsolatos részt.
dr. Nyíri Iván: Igen, de... Akkor két fajta javaslat van:
Egyik: Kérdezzük meg a CMAS-t, hogy hajlandó-e lemondani a tulajdonjogáról, ami a
versenyeken keletkezett eredményeket, jegyzőkönyvet, egyebeket illeti, és aláírhatunk-e
egy olyan szerződést, ahol ez át van ruházva Ludvig Zoltánra, a Magyar Búvár
Szakszövetség volt alelnökére? Egy.
A másik: Nem foglalkozunk vele, mert mi úgy gondoljuk, hogy a következő 20 évben
nem akarjuk kiadni a könyvet. Ugye? Zoli bácsi pedig, ha majd ki akarja adni a
könyvet, akkor csinálja és adja ki, mert semmi nem gátolja. Csak nincs beleírva, hogy a
szerzői jog Ludvig Zoltáné. Praktikus megoldás. Tessenek dönteni!
Balázs Péter: Én bocsánat. Még csak egy mondatra. Az, hogy az adatokat felhasználjuk, a
CMAS honlapján hozzáférhető adatokból szerkesztünk egy könyvet, annak az engedélykérése

15
szerintem teljesen függetlenül attól és mindenképpen szükséges lenne ennek az elkérése, hogy
felhasználnánk ezeket a könyveket egy statisztikai gyűjtemény elkészítéséhez. Ez teljesen
független attól, hogy a Ludvig Zoli bácsinak a keletkezett műre van-e szerzői joga, vagy
nincsen, vagy bele kerül a szerződésbe vagy nincsen. De lehet, hogy én rosszul értem. Én azt
gondolom, hogy a szövetség akkor jár el jól, alaposan és körültekintően, hogy ha
mindenképpen ez a CMAS által publikus jegyzőkönyvek felhasználását megkérdezi a CMAStól, függetlenül attól, hogy mi történik utána Ludvig Zolival, vagy egyáltalán megszületik-e
ez a könyv.
dr. Nyíri Iván: A CMAS erről úgy rendelkezik, hogy szabadon mindenki felhasználhatja, de
oda kell írni, hogy a CMAS ilyen és ilyen gyűjteményből, köszönet a CMAS-nak. De ez nem
azt jelenti, hogy Ludvig Zoltánnak a szerzői joga. Hát, különböző dolgokról beszélünk.
Persze, hogy felhasználható.
Balázs Péter: Én nekem az nem biztos.
Roith György: Megírjuk. Nem írjuk be a könyvbe.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Balázs Péter: Iván! Te folyamatosan tulajdonjogról beszélsz, meg annak a felhasználásáról.
Bocsánat. Akkor én értettem félre.
Miklós Tamás: Gergő! Milyen következménye van annak a szövetségre nézve, hogy ha
teszem azt, Ludvig Zoltán megkapja a szerzői jogokat? Haláláig. Mit jelentene ez?
dr. Szabó Gergely Balázs: Az azt jelenti, hogy ha felmerül ennek a könyvnek az újra
kiadása, akkor ezt csak ő teheti meg, vagy az ő felhatalmazásával teheti meg a Magyar Búvár
Szakszövetség.
Miklós Tamás: És szándékozunk mi 300 példányon felül még a következő 10 évben
kinyomtatni?
Holló Győző: Erről be kell tenni, hogy most meddő vitát folytatunk erről.
dr. Nyíri Iván: Nem meddő vita, tisztelettel. Nem meddő vita.
Szalai László: Itt ez egy elvi kérdés. Ha nincs hozzá joga, akkor nem lehet joga neki.
dr. Nyíri Iván: Egy más összefüggésben akartam szétosztani, de akkor tessenek megnézni! A
CMAS logónak az illetéktelen felhasználása 1,5 évtől 3 évig eltilthatják a szövetséget.
Tessék! Osszátok szét! Tehát, ez nem játék. A CMAS ezt figyeli. Én oda akarok adni
tulajdonjogot. Bocsánat. Ott van kettő is. Ez nem játék. Hát, ott ültem alelnökként. Milliószor
előfordult svájciakkal, németekkel, belgákkal, törökökkel.
Richter Miklós: Jó, csak már bocsánat. Mert én is voltam jogvédelmi vitában. Elnézést. A
kettő nem ugyanaz. A logó, az egy... Ez egy vállalat által meghatározott, a vállalat logikáját
vagy a brandnek az egyéniségét tükröző valami. Egy jegyzőkönyv eredménye, az egy elért
eredmény. Tehát, én futok a maratonon, elérek 2:10-et. Ha ezt publikálja valaki, az teljesen
más, mikor van egy logó, ahol én azt mondom, hogy ilyen színeket használok, ezt tükrözi. Az
ugye az enyém. Sőt, az ugye R-rel be is van jegyezve a Szerzői Jogvédő Hivatalhoz. Igen. És
akkor, azt ugye más nem használhatja. De az is nagyon érdekes, hogy azt is csak kategóriára
lehet lebontani. Tehát, nem lehet minden kategóriára, ugye. De most ebbe nem akarnék
belemenni, hogy ezt ugye be kell adni különböző kategóriákba. Tehát, ugye az azért más,
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mert ott meg is kapom az R betűt, hogy én ezt levédtem, tehát szerzői jog védi. De, ha nincs
beadva egyébként, akkor azt szerzői jog nem védi, hiszen a Szerzői Jogvédő Hivatalnak pont
ez a feladata, hogy arra mutat védettséget, amit beadnak felé.
dr. Nyíri Iván: Miklós! A CMAS-nak a rendtartása expressis verbis - tehát, nem ott van
valahol, hogy így vagy úgy, - hanem leírja. Minden a CMAS versenyen született eredmény
jegyzőkönyv mind a CMAS-nak a tulajdona. Ehhez képest hogy gondolja valaki, hogy a
Magyar Búvár Szakszövetség elnöke aláírhat egy ilyen jegyzőkönyv eredménygyűjteményt,
hogy ez nem a Magyar Búvár Szakszövetség jogtulajdona, hanem valaki másé?
Richter Miklós: Hát, ezt nem tudom.
dr. Nyíri Iván: Én tudom, hogy nem írhatom alá! Ezért javasoltam, hogy előre lépjünk.
Hagyjuk ki, és írjuk alá és működik! Van könyv, mint ahogy van előző két könyv. És nem
kellett nekünk aláírni semmit. A Zoli kiadta és mindenki elégedett. Kihagyjuk ezt a
paragrafust, és máris megoldódott a probléma, mert én nem viszem bele valami olyanba a
Magyar Búvár Szakszövetséget, amiről előre tudom, hogy rossz és problémát okozhat. Az az
50 év munkatapasztalat, amivel az ember rendelkezik különböző körülmények között azt
eredményezi, hogy nem csak egy évre lát előre, hanem 5-8-10 évre. És jöhet az a probléma,
hogy azt mondják: Mi az, hogy Ludvig Zoltán szerzői joga? De, hát ez az én tulajdonom. Hát,
ennyi. Kihagyjuk és máris nem támadható a Magyar Búvár Szakszövetség.
dr. Szabó Gergely Balázs: Én ebben az esetben is megkérdezném a nemzetközi szövetséget.
Tudniillik, a kiadás is egy felhasználási mód.
dr. Nyíri Iván: Jó.
dr. Szabó Gergely Balázs: És az is a szerzői jogból eredeztethető. Tehát, azt gondolom, hogy
az lenne a tiszta és világos út, ha mindenesetre megkérdeznénk, hogy egyáltalán van-e szerzői
jogi oltalom efölött, vagy vindikál-e magának bármilyen jogot a nemzetközi szövetség ezzel
kapcsolatban?
dr. Nyíri Iván: Jó. Gergő! Én ebben a szövetségben 20 év alatt rengetegszer eljátszottam a
bohócot. Most fogom következő alkalommal eljátszani a bohócot. Gondold el, hogy az
elnökasszony meg a főtitkár, akik nekem politikai ellenfeleim voltak, kapnak tőlem egy
levelet, ahol a Nyíri, aki talán az egész CMAS elnökségben az egyetlen volt, aki elolvasta a
szabályzatot és hivatkozott rá, idejön hozzánk és megkérdezi, hogy:
„… a Magyar Búvár Szakszövetség versenyein keletkezett eredményeket a volt alelnökünk
összegyűjtötte egy könyvben, és szeretné úgy kiadni, hogy a szerzői jog az övé.
Engedélyezhetjük, vagy nem engedélyezhetjük?...”
Mert ezt a levelet kell elküldenem. Küldjem el, kérdezzük meg!
dr. Szabó Gergely Balázs: Nem. Csak annyit, hogy ő vindikál-e bármiféle jogot ezekkel az
eredményekkel kapcsolatban magának, mint nemzetközi szövetség?
Roith György: Tulajdonjogot.
dr. Nyíri Iván: De ők leírják, hogy minden, ami ott született, az enyém. Nem a tied. Nem is a
szövetségé, hanem az enyém. Én csak odaadom neked, hogy használd, mint nemzeti
szövetség, aki tagom vagy, mert te szervezted meg azt a versenyt az én engedélyemmel, az én
szabályaim szerint, az én utasításaim szerint, az én általam odaküldött versenybiztos égisze és
felügyelete alatt. Használd, dolgozz vele! De, hogy te elidegenítsd ezt, azt én nem
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engedélyezem! De le fogom nekik írni, ha válaszolnak. Vagy nem válaszolnak, mert
sokszor...
dr. Szabó Gergely Balázs: Tehát, ha erre van egy kézzel fogható szabály, ami ezt tiltja,
akkor fölösleges égetnünk magunkat.
dr. Nyíri Iván: Van. De hát, ezt próbáltam elmondani.
dr. Szabó Gergely Balázs: De ha van, akkor van.
dr. Nyíri Iván: Nem. Én szívesen égetem magam. Ez az én, hogy mondjam...
dr. Szabó Gergely Balázs: Nem. De ezt megértem, mert ezt én sem szeretem magam
blamálni.
dr. Nyíri Iván: ….se nem tesz hozzám, se nem vesz el belőlem. Leírom a levelet, elküldöm,
és akkor mit tudom én, egy egy-két hét múlva lesz válasz. Jó?
Cseh Attila: Bocsánat. És hogy ha csak úgy kérdeznénk, és akkor az elegáns is, és akkor
bebiztosítjuk magunkat, hogy a nemzetközi szövetség hozzájárul-e egy ilyen könyv
kiadásához? És az, hogy ha hozzájárulással minden benne van. Nem?
Richter Miklós: Azzal már elismerjük.
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. Nem. azt meg kell kérdeznem. Bocsánat. Én nem írhatok olyan
levelet, hogy olyan válaszra kényszerítem őket, amibe én bele láthatom azt, amit szeretnék.
Nekem meg kell kérdezni. Egy ilyen könyv fog születni, odaadhatom-e búvárszövetségtől a
tartalmat, mint szerzői jogot annak, aki írta? Ezt nekem meg kell így kérdezni. Tehát,
értelmes, világos, tiszta legyen a kérdés.
Cseh Attila: Na, de ezt az előbb beszéltük meg, hogy ezt nem fogjuk megkérdezni, mert ez
égő. Nem?
dr. Nyíri Iván: Nem. Nekem nem. Megkérdezem. Égő, eljátszom a bohócot, és
megkérdezem. Csak azért, hogy előre lépjünk.
Balázs Péter: Még egyszer. Tehát, hogy amit én javasoltam, vagy amit én mondtam az
elején, de ha kell akkor abbahagyom. Hogy mi egy általános jegyzőkönyvekből származható
statisztikai adatgyűjtéshez kapcsolódó könyvkiadáshoz kérjünk jogot. Nem ahhoz, hogy
pontosan leírva, hogy Ludvig Zoli bácsi, az Iván, az izé...
dr. Nyíri Iván: Az nem lesz leírva, csak a szerzői jog oda lesz neki adva. A tartalom...
Balázs Péter: De előbb mondtuk, hogy nem adjuk neki oda a szerzői jogot, hiszen nincs is
szerzői joga felette. Tehát, én úgy értettem, hogy a CMAS-tól engedélyt kérünk ahhoz, hogy a
jegyzőkönyvekben szereplő adatokból egy statisztikai gyűjteményt készítsünk, ami fölött
nincsen senkinek szerzői joga. Hiszen az előbb azt mondtuk, hogy az Iván...
dr. Nyíri Iván: Petya! De ez adva van. Ezt csinálom napi alapon. Hát, a CMAS azt mondja,
én engedélyezem, te meg szervezed a versenyt, és a nálad képződött adatokkal te dolgozol.
De itt most arról van szó, hogy valakinek odaadom a szerzői jogot, aki egy könyvbe
összerakta mindazt, ami nálam keletkezett…….
Balázs Péter: De előbb kizártuk a Zoli bácsinak a szerzői jogát a könyvhöz, hiszen...
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Cseh Attila: ….elnézést, én szerintem itt fogom kihúzni a méregfogát a történetnek. A
szerzői jogi védelmet az alkotásnak az egyéni, eredeti jellege határozza meg. Hát, hol van itt
egyéni eredeti? Sehol. Itt adatgyűjtés van. Nem beszélünk szerzői jogról. Hát, ezt szerintem
már rég el kellene felejteni. Itt nincs szerzői jog. Hogy ha írna hozzá...
dr. Szabó Gergely Balázs: Viszont a gyűjteményes mű jellege szerint lehet egyedi. Tehát az,
hogy van... Mondjatok négy kedvenc zenekart! Mindegyik diszponál a saját zene műve felett.
Én azt mondom, hogy én kiadok egy gyűjteményes művet, és rajta lesz a Zoránnak a száma,
rajta lesz a nem tudom, Kovács Ákosnak a száma meg a Pa-dö-dőnek a száma. Mindegyiktől
kérek felhasználási engedélyt. Tehát, először is odamegyek hozzá és megkérdezem, hogy vane efölött szerzői jogod? Ha azt mondja, hogy igen, akkor felhasználási jogot kérek és kiadom
egyben az egészet. Adok neki egy címet, adok neki egy borítóképet, és azt mondom, hogy ez
az egész, ez egy gyűjteményes mű, és ez már önmagában is egy szerzői jogi oltalom tárgyát
képezheti. Szerintem hasonló ez az évkönyv is. És ezért kell szerintem megkérdezni a
nemzetközi szövetséget vagy megkeresni a szabályzatukban pontosan, hogy van-e efölött
szerzői joguk? Mert lehet, hogy valóban az a helyzet, hogy nincs. Ha azt mondják, hogy van,
akkor viszont meg kell kérdezni és kell kérni a felhasználási engedélyüket akár a Ludvig
Zoltán szerzői jogai alatt születik ez meg, akár a Búvár Szakszövetség szerzői jogai.
Cseh Attila: Bocsánat. Egy olyat kérdezhetek? Az, hogy gyakorlatilag valaki egy eredményt
elért, annak semmi köze nincs a szerzői joghoz. Tehát, ott eredménylisták vannak. Az nem
szerzői jog.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Ezt így gondoljuk.
Cseh Attila: Azzal, hogy ha Ludvig Zoli olyan egyedi illusztrációkat rakna hozzá vagy olyan
hozzáfűzni... Tehát, mit tudom én. Tényleg írna olyan publikatív dolgokat bele, ami tényleg
az övé, az ő szellemi alkotása, akkor beszélhetünk szellemi jogról. Egy sima összegyűjtés, az
nem az szerintem. Legalábbis a kiadónál mi így alkalmaztuk, és ez semmi probléma nincs is
belőle. Tehát, hogy ha összegyűjtünk bizonyos naptárakat stb. vagy irodalmi időszakokat stb.
és valakinek ezzel munkája van, megkapja a zsetont érte, mert dolgozott érte és kész. Tehát,
nincs szerzői jog. Kiadói jog van, de az megint más, mint a szerzői jog.
dr. Szabó Gergely Balázs: De erről beszéltünk az elnökségi ülés legelején. Hogy ugye, ez a
kérdés adott és hogy ebből vannak a nagyszerű jogviták. Kezelheti úgy is a szerződést, hogy
leírjuk azt, hogy nem a tulajdonolunk neki egyediséget, ergo nem szerzői jogi védelem tárgya,
és onnantól kezdve ő is kiadhatja, mi is, de most nem fogja kiadni senki. Ha belemegy a
Ludvig Zoltán, akkor rögzítsük ezt, hogy nem tulajdonolunk neki egyedi jelleget és nem
képezi... Ő, mint szerkesztő feltüntetésre kerül. És aztán, hogy ki adja ki?
dr. Nyíri Iván: Író, nem is szerkesztő. Ő írta a könyvet. Ő rakta össze. Semmi gond vele,
ezzel, hogy szerzői jog. Azt ki kell hagyni, és... Mi legyen, bölcsek? Hogy legyünk? Mi
legyen a határozati javaslat, hogy előre tudjunk lépni?
Cseh Attila: És azt nem lehetne beleírni a szerződésbe, hogy amennyiben ez az almanak,
vagy nevezzük bárminek, újra kiadásra kerül, akkor egy újabb tárgyalást feltételezi vele, hogy
akkor újabb tárgyalás alapján képezi a dolog? Mert, szerintem ez a lényege, nem? Tehát,
mindenki azt szeretné. Én is kapok egyébként az Artisjus pénzeket.
dr. Szabó Gergely Balázs: Én is.
Cseh Attila: Na! Hát, akkor tudod, miről van szó. Tehát, arról van szó, hogy nyilván nekünk
minél többször, minél több helyen megjelenik, az nekünk jó. Tehát, ez a dolog lényege a
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szerzői jognak. Tehát, hogy ha újra kiadásra kerül, akkor nyilván ő is abban gondolkodik,
hogy akkor viszont már neki nem lesz semmi pénze. Tehát, azért kéne esetleg itt a kígyó
méregfogát kihúzni, hogy beleírni azt, hogy ha amennyiben újra kiadásra kerül a kötet, akkor
az egy újabb tárgyalás alapját fogja képezni, vagy valami. És akkor mégis ott van, hogy még
van reménye egy újabb pénzre, hogy ha arról van szó. De, szerintem erre megy ki a játék. Hát,
mi másra menne ki a játék, nem? Hm?
dr. Szabó Gergely Balázs: Azt is lehet rögzíteni, hogy mindkét fél... Nem tudom. Vagy
hogy, kiváló nonprofit módon adható ez ki. Tehát...
Miklós Tamás: És nem lehet úgy, hogy társszerzők lennének? Hogy a CMAS is társszerző,
vagy a Ludvig Zoltán megosztva akkor a jogot?
Holló Győző: Még jó megoldás lenne az újabb kiadásra.
Cseh Attila: Igen. És akkor ott ott van neki is nyitva a kapu. Ott természetesen akkor. Ott van
bent a szerződés.
Roith György: Pénzhez kellene jutnia.
Cseh Attila: Tessék?
Roith György: Ahhoz a Zolinak pénzhez kellene jutnia.
Cseh Attila: De figyelj! Úgyse lesz újabb kiadás. Ezt beleírhatjuk. De ha meg lesz, akkor
örüljünk neki, mert akkor kap valami százalékot, aztán kész. Mindenki boldog.
dr. Nyíri Iván: Jó. Ezt bele lehet írni, de a szerzői jogi paragrafus, az kikerül. Ugye?
dr. Szabó Gergely Balázs: Ki.
dr. Nyíri Iván: Jó. Megfogalmazod, Gergő?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hát, akkor az az elnökség döntése, hogy a szerzői jogokról ne
rendelkezzünk, és az újra kiadás tárgyában a felek jövőbeli megállapodása az irányadó?
dr. Nyíri Iván: Amennyiben újabb kiadásra kerül sor, akkor a felek leülnek és
megállapodnak az újabb kiadás feltételeiben. Ez elfogadható így? És kikerül a szerzői jogi
paragrafus, hogy kinek a szerzői joga. Mert, akkor senkinek nem sértjük a jogát. Főleg a
CMAS-nak nem, meg a búvárszövetségét nem. Elfogadható? Döntési helyzetben vagyunk?
dr. Szabó Gergely Balázs: Szerintem ez egy köztes vállalható megoldás, viszont ezzel már
elismerjük azt, hogy neki vannak bizonyos jogai. De...
dr. Nyíri Iván: De nem írja alá. Gergő!
Holló Győző: Nem baj, hogy ha elismerjük. Hány kötetet adtunk ki az előzőekből?
Semennyit. Tehát... Ez most...
dr. Szabó Gergely Balázs: Jó. Akkor szavazzon az elnökség!
dr. Nyíri Iván: Jó. Tisztelt elnökség! Értjük-e, hogy mi a határozati javaslat?
Egy: Kikerül a szerzői jogvitát képező paragrafus és bekerül helyette, amennyiben ez a
munka a jövőben újabb kiadásra kerülne, akkor a felek, a Magyar Búvár Szakszövetség
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a Ludvig Zoltánnal leül és a kiadás feltételeiben megállapodik. Elfogadható-e? Ki az, aki
egyetért a határozati javaslattal? Igen-igen-igen. Dodó?
Zelenák József: Tartózkodom, tisztelettel.
dr. Nyíri Iván: Egy tartózkodással, Dodó tartózkodik. Akkor elfogadtuk. Köszönöm
szépen. Még van egy. Ugye, szétosztottam a levelezést, mert azért engem egy kicsit bántott,
hogy én a saját felfogásomban fogom ezt az ügyet előadni, mint ha bármit is előadtam volna,
és ugye benne van, hogy ő még mindig a Magyar Búvár Szakszövetség tiszteletbeli alelnöke.
Úgyhogy, tessenek ezt szétosztani, mert jó, hogy ha mindenkinél ott van és félreértések
nincsenek. Tessenek elvenni! Jó napot! Úgyhogy... Köszönöm szépen. Túlléptünk rajta.

Még egy témát vehetünk? És akkor a következő napirendi, meghirdetett napirendi téma ez az
50 éves évfordulónk. Ezt is osszátok már szét! Tessék. Ugye, az elnökség kért, hogy először
próbáljam meg a Pálvölgyi barlangot. Aztán próbálkoztunk a Honvéd... Mi ez? Honvéd
Klubbal a Stefánián. Aztán próbálkoztunk Egerben. Kiment az egri e-mail mindannyiótoknak,
hogy szavazzunk, hogy akkor ilyen és ilyen feltételekkel hogyan lehetne Egerben
megrendezni. Ezt adta ki nekem a múltkori elnökségi ülésen az elnökség. Én szépen utána
mentem, körülbelül az elvekben megállapodtam, szétküldtem az anyagot. Az elnökség nem
válaszolt. Na, most szeretném fölhívni az elnökséget, az elnökség tagjait a következőre.
Amikor minket azok a klubok, azok a tagok, akik ide küldtek minket ide küldenek, az azért
van, mert szeretnék, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség érdekeit képviselnénk
mindannyian. Nem részérdekeket, nem sportági érdekeket. A szövetség érdekeit.
Tavaly óta beszélgetünk az 50 éves évfordulóról, a megünnepléséről. Többen itt azért tettünk
ennek érdekében. Sajnos az elnökség elköveti azt a hibát, hogy kimennek a határozati
javaslatok és nem válaszolnak, ami sürgős lenne. Úgyhogy Eger is elúszott. De közben, ugye
az elnökség azt mondta, hogy próbáljuk meg itt a Sportok Házában. Sőt, a közgyűlés is azt
mondta egy hónappal ezelőtt körülbelül, hogy akkor itt a Sport Házában. Igen. A Sport
Házában maximum 100 embert tudnak vendégül látni. 100 fölött már nem vállalják. Tehát,
nincs Sport Háza. Ez le lett írva az e-mailben, amiben elővezettem az elnökség felé, hogy mi
a helyzet. És elmentem és megpróbáltam a Sportszállóban körbe érdeklődni, hogy hogyan
lehetne ezt a rendezvényt itt a szomszédban megrendezni. Mivel, hogy a box szövetségtől
kezdve a vívó szövetség, meg nem tudom még milyen szövetségek a nagyobb
rendezvényeiket elfogadható, normális áron, körülmények között méltó módon ünneplik meg.
Kaptunk egy árajánlatot, amit szétküldtem az elnökséghez. Hát, az a helyzet, hogy az
elnökség egyetlen tagja sem válaszolt rá. Úgyhogy, nagyon sajnálom, kellett volna válaszolni,
mert ezek sürgős ügyek. Itt tartunk most az 50 éves évfordulóval, ami azt jelenti, hogy sehol
nem tartunk. Támaszkodom az elnökség bölcsességére. Hogy menjünk tovább? Mert a
tagsággal ezt nem tehetjük meg, hogy halogatjuk, halogatjuk, halogatjuk. Tavaly november,
szeptember óta beszélünk. Lassan egy éve, hogy a listát összeállítjuk. Ehhez képest itt van az
én listám, itt van a Győzőnek a listája és nem láttunk még meghívandók listáját. Úgyhogy,
tisztelt elnökség! Vegyük komolyan ezt az 50 évet, és próbáljunk meg...
Zelenák József: A technikai oldalról bent van a lista a buvar@buvar.hu-s gépen.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Nem ez a megállapodás az elnökségben. Az a megállapodás, hogy ide,
az irodába be van küldve.
Zelenák József: Az irodában. Erről beszélek.
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dr. Nyíri Iván: Megvan a lista?
Miklós Tamás: A kinti gépen. Igen. Hány főt jelent, Dodó?
Zelenák József: Hát, a Sáránál van a lista. Amit neki adtam, az idős kollégákat, hogy
állítsanak össze. Kollár K. Attilával kiegészített lista ott van a Sára gépén.
dr. Nyíri Iván: Nagyon jó. Mert erről én, mint elnök nem értesültem. Holnap meg fogjuk
nézni. De akkor ez a teljes lista már?
Zelenák József: Hát, amit a technikai oldal összeállított. Igen.
dr. Nyíri Iván: És a sport oldallal mi van?
Balázs Péter: Én is küldtem már egy listát az előző elnökségi ülés után, amiben így
összeállítottam azokat a meghívandókat...
dr. Nyíri Iván: Kinek?
Balázs Péter: Hát, szerintem a... Nem tudom, hogy melyik e-mail címre. Beküldtem a búvár,
valamelyik búvár... Mert akkor megismétlem.
Miklós Tamás: Akkor elküldi holnap.
dr. Nyíri Iván: Te tudsz ilyen listáról?
Miklós Tamás: Én nem találkoztam ezzel.
dr. Nyíri Iván: Te itt dolgozol. Tehát, urak! Azért vegyük komolyan! A Tamás itt dolgozik
nap mint nap. Ezért van fizetve, hogy tudja a dolgokat. Ha ő nem tud róla, ha az elnök nem
tud róla, akkor hogy lehet előre lépni, amikor várjuk ezeket a listákat, a neveket, hogy ki
tudjuk küldeni a meghívókat? De azt csak akkor tudjuk kiküldeni, ha megvan a helyszín és
megvan, hogy mikor hogyan csináljuk az egész ünnepséget.
Miklós Tamás: Meg hogy ez hány fő körülbelül.
dr. Nyíri Iván: És mennyi lesz, hát persze.
Balázs Péter: Van egy csomó összefedés. Én 70 valahány fő, tehát 70 valahány személyt.
Miklós Tamás: De igazából, nekünk most nem kell pontosan a név, csak hogy létszám
adatunk legyen.
dr. Nyíri Iván: Így. Hogy tudjuk, hogy hova és mit foglaljunk.
Roith György: Én szerintem egy 50 éves évforduló megünneplése, azt kéne alapul venni,
hogy kik voltak azok a személyek, akik építkeztek ez alatt az 50 év alatt? A versenyzők, akik
évente megköszönjük nekik a sikert, azokat szerintem nem kell meghívni, mert nem
építőkövei voltak ennek a szövetségnek, illetve jogelődjeinek.
Balázs Péter: Bocsánat, Gyuri. Még egyszer!
Szalai László: A versenyzők.
Roith György: Tehát, a versenyzőket évente meghívjuk.
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Miklós Tamás: De, akkor hol húzzuk meg a határt, hogy már honnantól nem számít?
Roith György: Hát elve, hogy akik az 50 év alatt, akik voltak klubok, azoknak a még élő
vezetőit meghívni. Akik elnökségi tagok voltak, akik effektív dolgoztak itt, akik építkeztek és
fölépítették ezt a szövetséget.
Miklós Tamás: Az aktív versenyzők közül ne hívjunk?
Roith György: Ne. Mondom. Azoknak megköszönjük az eredményeiket minden évben.
Miklós Tamás: Hát, nem mindenkinek.
Roith György: Hát, nem mindenkinek. Hát, a legjobb versenyzőknek.
Balázs Péter: Én javaslatomban szerepel a jelenlegi felnőtt válogatottak uszonyos,
tájékozódási és vízalatti, vízalatti rögbinek a meghívása, hiszen ők jelenleg részesei a
szövetségnek.
Roith György: Jó. De itt most 50 évről van szó.
Balázs Péter: És ennek megfelelően van egy összegyűjtés, amit az első világversenyen érmet
szerzett, aki még él közülük, világversenyen legtöbb bajnoki érmet szerzett. Azt gondolom,
hogy a sportolókat ebből a meghívásból ugyanolyan butaság lenne kihagyni, mint hogy ha
például a volt klubvezetőket meg azokat az embereket, akik Magyarországon a búvár oktatás,
még akár nem is a CMAS-os búvár oktatás, de búvár oktatást előkészítették, azért, mert éppen
most nem aktívak ebben az egészben, vagy már CMAS oktatásban gondolkodik a szövetség,
és nem a régi MESZ-es oktatási rendszerekben. Én azt gondolom, hogy...
Roith György: Adtam egy listát le több, mint egy éve Adriennek. Az ilyen őskövületek
szerepelnek benne, akik a 68 óta az indulásnál a könyvelt szövetséget segítették.
dr. Nyíri Iván: Ott kell lenniük. Természetesen.
Cseh Attila: De emellett a sportolóknak is ott kell lenni, mert a sport vitte előre, hogy itt
tartunk.
Balázs Péter: A sport is vitte előre. Ez a szövetség egy nagyon összetett és komplex
szövetség. Tehát, itt minden mindent vitt előre, mert hosszú ideig a technikai oldal nélkül nem
lett volna meg a sport oldal és így vagyunk erősek, hogy együtt vagyunk és nem külön-külön.
Szerintem, ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy...
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek-urak! Ezek szerint ott van a lista, holnap megnézzük. Csak
tessenek dönteni és valaki vegye át, mert én az a helyzet, hogy elfáradtam, mint elnök. Hogy
mentem utána és nincs válasz, mentem utána és nincs válasz. Én ezt csinálom 5-6 vagy 7
hónapja. Úgyhogy, jelöljünk ki egy felelőst, és akkor ez a felelős menjen!
Holló Győző: Ez a Danubius Hotel, ez most él még?
dr. Nyíri Iván: Hát... Nem tudom. Egy hete, tíz napja küldték……
Roith György: De az ár sem közömbös. Szerintem az is megszabja a meghívottak létszámát.
Mert azt se lehet csinálni, hogy a mostanit szervezzük és abba belerokkan a szövetség.
dr. Nyíri Iván: Biztos, hogy belerokkan, mert egyelőre nulla fedezete van ennek az
ünnepségnek.
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Roith György: Csak óvatosan a létszámmal!
dr. Nyíri Iván: Tehát, sem a minisztérium, sem a Honvédelmi Sportszövetség erre a
kérésünkre nem válaszolt. Tehát, ebben a pillanatban nulla fedezetünk van erre az
ünnepségre.
Szalai László: De ez is, ami a leveledben volt, hogy ugye ők 300 főig biztosítják, és akkor
valamelyik kis sorban találtam meg, hogy 4800 forint ez a dolog. De mellette fölsorol millió
dolgot, ha kérünk, akkor az mennyi. Ha kérünk, ez mennyi. Tehát, ez én, jó szándékkal nem
tudtam ezt értelmezni, hogy most akkor ennek a dolognak, amit most itt dönteni kellene,
annak mi az ára.
Zelenák József: Én kiszámoltam.
Szalai László: De mit? Sok. Hát, nem volt benne megrendelés, hogy mit. Annyi opció volt
benne.
Zelenák József: 300 fővel az étkezés, parkolás, hogy ha erre számolunk - ugye, nem kell 300
autóval számolni - plusz az egyéb szolgáltatások attól függően, hogy hány autó lesz, ez ilyen
1.8 millió forint körüli összeg.
Szalai László: Ami nincs.
Zelenák József: 1.1 millió, 440... Mindjárt mondom pontosan. 1.440.000 forint csak az
étkezés.
Szalai László: Na, de honnan tudtad, hogy kérünk-e a székre huzatot vagy az asztalra
huzatot? Mert ezek is tételek opcióként.
Zelenák József: Ilyeneket nem kérünk.
Szalai László: Hát, ez az. Most akkor én hogy döntsek felelősen, hogy igen, nem vagy
tartózkodom, ha nem tudom, hogy miről kell? Tehát, ne haragudjatok!
Zelenák József: Én csak a parkolást számoltam és az étkezést.
Cseh Attila: Gyerekek, bocsánat! Kellene egy ember, aki ezt az egészet összefogja, lerakja a
javaslatot. Aki azt mondta, hogy nem kértünk huzatot a székre, nem kértünk ezt, viszont ezt
kértünk meg ezt meg ezt. Ez ennyibe fog kerülni bruttó, és kész.
Roith György: Azt is meg lehet csinálni különben, hogy ezt meghirdetjük, és akkor
mindenki, aki el kíván jönni, az kifizeti a saját részét. Ez is egy megoldás. Ne nevessetek!
Cseh Attila: Az a baj, hogy ez nem elegáns.
Roith György: Hát, nem elegáns. Hát, nehogy már mínuszba menjünk! Mert vannak kötelező
fizetnivalók. A versenyek, meg egyéb.
dr. Nyíri Iván: Általában az öregemberek mondják azt, hogy... Mi tudjuk, ugye? Gyuri!
Hogy amikor én... Szóval azt akarom mondani, hogy a MAHART-nál, amikor volt az éves
hajós bál, természetes, hogy mindenki maga fizette. Egy.......hogy mondjam….egy állami
pénzt a sportra igénybe vevő civil szervezetnél, mint a Magyar Búvár Szakszövetség, hol van
az előírva, hogy a nem létező pénzünkből mi egy 2-3 vagy 4 millió.......
Roith György: Ezt mondom én is, hogy megbeszéljük.
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dr. Nyíri Iván: Igen. Ez padlóra teszi egyébként a szövetséget. Tehát...
Roith György: És állandó támadásnak lehet az elnökség…..én most kívül vagyok, de...
dr. Nyíri Iván: Nem. Te a tiszteletbeli alelnökünk vagy!
Szalai László: Hát, a közgyűlésen az hangzott el, hogy legyen.
Roith György: Persze. De nem mindenáron!
Szalai László: És még az is, hogy mindenféleképpen.
Roith György: És én nem véletlenül mondtam, hogy tessék beírni, hogy mit tudom én, 5000
forint, 6000 forint a részvételi díj, kérjük befizetni.
Szalai László: A közgyűlésen az hangzott el, hogy mindenféleképpen legyen.
Roith György: Legyen.
Szalai László: És még, hát most az árára nem emlékszem, hogy arra is mondtak-e valamit a 3
milliós pontos keretnek. Sok minden elhangzott ott, csak már nem emlékszem pontosan.
Roith György: Tehát, legyen. Adott esetben...
dr. Nyíri Iván: Igen, csak hiába. A közgyűlés mondhatja, ha nincs rá fedezet. Hát...
Szalai László: Nem az ő felelőssége.
dr. Nyíri Iván: Igen. Igen.
Holló Győző: Egy minimális díjat megállapíthatnánk, ami nagyon csökkenthetné a...
dr. Nyíri Iván: Na! Ez előre vivő gondolat, Győző. Mennyi?
Roith György: Mondjuk 5000 forintot.
Balázs Péter: Igaz, hogy 4800-ba kerül, de 5-öt írjunk. Na, nem!
dr. Nyíri Iván: Nem-nem-nem. Az sok.
Zelenák József: 4800 plusz 2500.
Balázs Péter: Mennyi?
Zelenák József: 4800 plusz 2500 a parkolás.
Balázs Péter: Hát, hogy a parkoló, az ő általuk kínált parkolóházban állsz meg. De, hogy ha
az utcán állsz meg mellette, akkor azért...
Zelenák József: Nincs a szálló környékén megállási lehetőség.
Szalai László: Hát, ne viccelj már! Hát, haza sétálok. Hát hogy? Hát az utcán?
Cseh Attila: ... mellett van egy külső parkoló. Van. Mi is ott szoktunk.
Zelenák József: Csak 100 autóval számoltam, tisztelettel, 300 főre. Ebből jött ki az 1 millió
700, plusz a rest.
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Holló Győző: Ha az 5000 sok, akkor legyen 3000, és akkor marad mit tudom én, 4800, és a
parkolást, azt...
Roith György: Eleve leválasztanánk azokat az embereket, akik hát ha nem ingyen van, nem
lejmolok, akkor nem megyek oda.
Richter Miklós: És kocsival nem lehet érkezni.
Holló Győző: Hát, hogy ha 3000 forint, mert hogy ha 5 meg akkor 7500 forintba kerülne ez.
Szalai László: A 8. kerület határán, hétvégén. Hát, ingyenes a parkolás!
dr. Nyíri Iván: Dodó! Italt számoltál bele?
Zelenák József: Nem. Semmi italt nem számoltam, csak ami az ajánlatban szerepelt. Hogy ha
számolunk még három fejenként mondjuk egy üveg bort, 1000 forintot... Mindegy. Tehát, én
csak az üvegről beszélek. 1000 forint a dugódíj. Az nem a bor ára, hanem azért, hogy te
beviszel külső bort. És akkor még nem beszéltünk a külső borról.
dr. Nyíri Iván: Jó. A külső bort, nagyon jó minőségű bort Egerben be lehet szerezni 1200 és
1800 forint között.
Zelenák József: Budapesten is lehet venni 1000 forinttal.
dr. Nyíri Iván: Hogy mondod?
Zelenák József: Mondom, Budapesten is lehet venni 1000 forint alatt, és abból a forrásból,
aki a kaszinókat szolgálja ki. 800 forint/üveg címkézve.
dr. Nyíri Iván: Jó.
Zelenák József: A Vajna kaszinók azt isszák. Az a ház bora.
Holló Győző: Az a kérdés, hogy mennyi önköltséget tegyünk ebbe bele?
Cseh Attila: Mennyi a költség?
dr. Nyíri Iván: A költség 8 és 10.000 forint között lesz fejenként.
Roith György: És ez egy választó vonal is lenne.
Balázs Péter: De, ez hogy? Bocsánat. Ne haragudjatok! A 4800 forintból hogyan lett 8000?
dr. Nyíri Iván: Dodó! Mondd már el, hogy lett 8000 a 4800-ból?
Zelenák József: 4800 forint, hogy ha elolvassátok az ajánlatot, a vacsora ára, és ebben benne
vannak az üdítők, az alkoholmentes italok. Tehát, ez nem kell.
Cseh Attila: Ez bruttó?
Zelenák József: 1000 forint a dugódíj, még egyszer mondom, per üveg. Az abból származik,
hogy behozol kintről bort. Ha teszünk hozzá 800 forintot, mondjuk egy üveg borra, mondjunk
5 főnként számoljunk egyet, a 300 fő, akkor azért 60 üvegről beszélünk. Az 60x1800,
tisztelettel. Így jön ki az Iván... Hát nem teljesen annyi lesz. De amit az Iván mondott, az
majdnem helytálló. Tehát, olyan 7000 forint körüli összegről beszélünk 300 fő esetén. És az
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ajánlatot nézzétek meg! Minimum 1500 kell, hogy legyen, és maximum 300 lehet. Iván nem
túlzott nagyon. Ez majdnem annyi. Így van.
Roith György: Tehát, én továbbra is azt javaslom, hogy meg kéne határozni egy összeget,
kiértesíteni, befizetni a szövetségre. Előre nem, ott majd megjelennek, mert tudni kell, hogy
mennyi fő. És akkor annyian jönnek, akik eljönnek. Meghívó lehet, kimehet 200 is, 300 is.
Meglátjuk, hogy mennyi jön ki.
dr. Nyíri Iván: Tamás! Mondd el a javaslatodat!
Zelenák József: Csak az ajánlat nem így szól, Iván. Az ajánlatban le kell foglalni.
dr. Nyíri Iván: Hát, persze. Nekem elmondta az okos javaslatát, most meg hallgat. Mondd el
nyugodtan!
Miklós Tamás: Hát, én szervezői szempontból azt szerettem volna kérni, hogy időben
tudnunk kéne egy körülbelüli számot, hogy most 100, 150, 200, 300 fővel kell számolnunk.
Illetve tudván azt, hogy a költségvetésben ez így nem szerepel ugye, szerepel tételként, csak
nincs meg rá a fedezet. Hogy én úgy gondolom, hogy egy nívós eseményhez kell egy
megfelelő költségvetés is, és ez nem ördögtől való, hogy a résztvevőktől belépődíjat,
résztvevői díjat szedünk, és akkor azért minőségi szolgáltatást tudunk nyújtani. Szerintem
mindenkinek ez az érdeke, hogy ez az 50 év, ez úgy legyen megünnepelve, hogy az méltó
legyen a Búvár Szakszövetséghez.
dr. Nyíri Iván: És a lényege, amit mondtál valamelyik nap.
Miklós Tamás: Hogy egy előzetes regisztrációhoz kötnénk.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Roith György: És befizetéshez. Előzetesen.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Miklós Tamás: És abból akkor tudunk kalkulálni, hogy egy 100 fős teremre van szükségünk,
egy 200-asra, esetleg egy 500-asra, hogy ha akkora érdeklődés van.
Holló Győző: Ezt mindenféleképpen meg kell tenni, hogy egy előregisztráció kell a
résztvevőknek.
Miklós Tamás: Tehát, enélkül csak a sötétben tapogatózunk és nem fogunk előre jutni
sajnos.
dr. Nyíri Iván: És a beszedett, a Dodó által leadott lista meg az általad leadott lista, Petya,
ami itt van, ki tudjuk értesíteni azokat, akiket meghívnánk, hogy már ott van a honlapunkon a
felhívás, tessenek szíves lenni elolvasni és regisztrálni, hogy megfelelőképpen...
Roith György: És befizetni.
dr. Nyíri Iván: Hát, azt mondjuk nem. Igen.
Holló Győző: De. A regisztráció csak befizetéssel érvényes.
dr. Nyíri Iván: Jó. Igen.
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Roith György: Mert a végén 300 főre rendelünk, és akkor megjelennek 80-an.
dr. Nyíri Iván: Igen. Ez elfogadható?
Szalai László: Igen.
dr. Nyíri Iván: A dátum.
Szalai László: Szeptember 9, azt hiszem.
Miklós Tamás: Melyik helyszínről beszélünk most?
dr. Nyíri Iván: Én szerintem, akkor most már beszéljünk a Sportszállóról.
Szalai László: A Danubius Hotel.
dr. Nyíri Iván: És mikorra?
Szalai László:

Szeptember 9. Az a szombat.

dr. Nyíri Iván: Szeptember 9., szombat. Akkor maradjunk a szeptember 9. szombatnál.
Tamás!
Miklós Tamás: Igen?
dr. Nyíri Iván: Megteszed azt, hogy akkor a honlapunkra fölteszed az elnökségi határozatra
hivatkozva? Persze, először majd meg fogjuk szavazni, ha igaz, hogy szeptember 9.-én a
Sportszállóban tartjuk az 50 éves megemlékezést, ünnepséget vacsora keretében és a
költségekhez való hozzájárulás gyanánt. Tehát, ezt majd megfogalmazzuk.
Miklós Tamás: Jó.
dr. Nyíri Iván: Személyenként 5000 forintot kérjük, hogy a számlánkra utaljon át minden
résztvevő!
Holló Győző: És ezzel regisztrál is.
dr. Nyíri Iván: És ezzel regisztrál.
Roith György: És kap egy kártyát, amivel be tud jönni.
Miklós Tamás: És most mért 5000 forint lett meghatározva?
dr. Nyíri Iván: Csak ez hangzott el javaslatban.
Roith György: Az én ötletem volt az 5000.
dr. Nyíri Iván: Mi a javaslat, Tamás?
Balázs Péter: Te gondolkozz addig! Én hadd mondjam azt, hogy biztos, hogy vannak olyan
vendégeink, akiktől nem kérhetünk hozzájárulást, és határozzunk meg egy olyan keretet is,
amiből meg lehet hívni például a sportvezetőket, uszodavezetőket, az EMMI-ből.
dr. Nyíri Iván: Az természetes.
Roith György: Az más.
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Balázs Péter: Most arról beszéltünk, hogy mindenkitől kérünk hozzájárulást.
Zelenák József: Ez a díszvendég, amiről beszélek.
dr. Nyíri Iván: Azoktól nem. Persze. De hát, az...
Szalai László: Akkor kevés az 5000 szerinted?
Zelenák József: De, aki díszvendég, azt hívjuk meg díszvendégként!
Miklós Tamás: Annak nem kell regisztrálnia.
dr. Nyíri Iván: Persze, hogy nem. Hát, azoknak egyenesben elküldjük a meghívót.
Miklós Tamás: Neki direktben megy a meghívó. Igen.
dr. Nyíri Iván: Tamás! Mit mondasz? Összegre.
Miklós Tamás: Most a Danubius Hotelnek az árajánlata, az 8000 Forint Tehát, azt látod,
hogy a...
dr. Nyíri Iván: Nem. Én fejben összeadtam. 8 és 10.000 forint között van mindennel együtt
személyenként.
Zelenák József: Hát, ha a parkolásról mindenki maga gondoskodik, akkor nincs vele gond.
Akkor 7 alatt vagyunk.
Cseh Attila: Gondoskodjon mindenki magának a parkolásról!
Roith György: Ha a legkisebb összeget is kérjük, az egy vízválasztó. Az le fogja venni a 3040%-át a tervezett névsorból. De csináljuk így!
dr. Nyíri Iván: Mit mondasz, Gyuri akkor? Mennyit kérjünk?
Roith György: Én 5-öt kérnék.
dr. Nyíri Iván: 5000 forint. Tamás?
Miklós Tamás: De, most az elnökségnek tetszik ez az ötlet? Elfogadható ez az ötlet?
dr. Nyíri Iván: Hát, majd megkérdezem, csak legyen javaslat, hogy tudjak kérdezni. Te mit
javasolsz? Mert láttam, hogy nem teljesen tetszik az ötlet.
Miklós Tamás: Nem. Én most csak az a kérdésem, hogy tehát nem a teljes árat fizettetjük ki
akkor velük, csak egy részét?
dr. Nyíri Iván: Igen, hogy mi is hozzájárulunk. Hogy lássák. Hogy ne mondják azt, hogy
ezek ott a szövetségben. Mi is hozzájárulunk.
Roith György: Mit fognak csinálni evvel a rengeteg pénzzel?
dr. Nyíri Iván: Igen.
Miklós Tamás: Jó. Akkor 5000 forintot javaslok.
dr. Nyíri Iván: Elfogadható így?
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Zelenák József: Igen.
dr. Nyíri Iván: Tehát, a határozati javaslat.
Az 50 éves évfordulót szeptember 7.-én szombaton tartjuk. A Sportszállóban tartjuk.
Akkor még egyszer neki szaladok, ha megbíztok. Megbízzátok az elnököt, hogy menjen
vissza a Sportszállóba, próbáljon a legkedvezőbb áron megállapodni. Mert ez
nyilvánvaló, az első javaslatuk. Hát, ezen még tudunk módosítani. A honlapon
megjelentetjük az információt, és kérjük, hogy mindenki regisztráljon, mert előzetes
regisztrációhoz van kötve és mindenkitől tekintettel arra, hogy a Magyar Búvár
Szakszövetség büdzséje nem végtelen, kérünk mindenkitől 5000 forintos hozzájárulást.
Ezt mindenki fogja érteni, hogy ez nem a teljes költség. A többit meg mi fedezzük.
Roith György: És ami pénzhez jutunk, az nem az önmagunk ünneplésére.
dr. Nyíri Iván: Így van. Ha jutunk. Ha jutunk. Elfogadható ez a határozati javaslat? Ki az, aki
egyetért? Egy, kettő, három.
Zelenák József: Igen.
Roith György: Dodó is igen.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadtuk.
Zelenák József: Még egy kiegészítés. 50 üveg minőségi borral hozzájárulok a
rendezvényhez.
dr. Nyíri Iván: Köszönjük szépen. Elfogadjuk.
Zelenák József: 60. Nem 50, mert 6-osával van palackozva. Úgy nem tudom. 60 üveg.
dr. Nyíri Iván: Kinek a bora?
Holló Győző: Nem mindegy?
dr. Nyíri Iván: Hát, nem. Persze, hogy nem.
Zelenák József: Budavári Pincészet.
dr. Nyíri Iván: Budavári?
Roith György: De a dugódíj a mienk.
dr. Nyíri Iván: Jó. Mert például, ha Szeremley Huba lenne, akkor azt mondanám, hogy tartsa
meg. Úgyhogy...
Zelenák József: Nem-nem-nem. Budavári.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak! Igen. Akkor ezen túlléptünk. Akkor... Igen. Megvan.
Tisztelettel! Oktatói kollégium. Tegnap kaptuk meg az anyagot. Nagyon fajsúlyos, nagyon
fontos témák vannak benne. A kérdésem. Mi a célja ennek az anyagnak, hogy meg lett küldve
a jegyzőkönyv? Mert ugye, nekünk 24 óránk sem volt, hogy áttanulmányozzuk. Én ott voltam
ezen az oktatói kollégiumon, és voltunk körülbelül tízen, tizenketten, tizenöten. És itt végig az
szerepel, hogy elfogadva, elfogadva, elfogadva. És én kértem a Sárától, hogy mondja már
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meg, hogy hány tagja van az oktatói kollégiumnak. 50 aktív és fizetős tagja van a 67 összes
tagból. Na most, akik ott voltak, az a 20-22%-a.
Roith György: Ez a szokott létszám.
dr. Nyíri Iván: Igen. Na most, itt borzasztó fajsúlyos dolgok vannak. Nagyon sok oktatónak a
zsebét érintő dolgok vannak. Én jó szívvel nem tudnám ajánlani ezt az anyagot azon kívül,
hogy nagyon komoly megfogalmazások vannak benne és elgondolkodtató megfogalmazások,
úgy, hogy ezt az oktatói kollégium nem kapja meg előre, minden tag nem olvassa el, mert itt
nagyon sokaknak a zsebére megy.
Roith György: De, akkor halljuk a magyarázatot az illetékesektől.
Richter Miklós: Igen. Tehát, itt nagyon fontos, hogy ugye ez nem egy öncélú dolog. Tehát,
ez egy rettentő fontos dolog, hogy ugye itt sajnos az oktatói kollégiumon elég komoly vádak
értek, hogy ezt mi találtuk ki. A szomorúság nem ebben van, hanem a szomorúság az, hogy
milyen szabályellenes dolgok vannak, amik már jelen pillanatban is érvényben vannak. Tehát,
ugye itt ennek a leírt, jegyzőkönyvben leírt pontoknak a 90%-a arról szól, hogy van egy
szabály, amit elfogadott a tisztelt elnökség, és az ellen megyünk, ami nem lehetne, hogy...
dr. Nyíri Iván: Ki megy ez ellen? Az oktatói kollégium?
Richter Miklós: Ha végig megyünk pontokról pontokra, akkor lehet látni, hogy mi a
probléma. Például, ha megnézzük, és ezért érdekes az, hogy az oktatói kollégiumot, amivel én
nem értettem természetesen egyet, de elfogadtam az összevont bizottságnak a véleményét,
hogy vigyük azt oktatói kollégium elé. Mert igazából vannak olyan pontok, ami nem döntés
kérdése. Az, hogy az oktatói kollégiumi tagdíjat valaki befizeti, azt befizeti határidőre,
szerintem az nem az elfogadás kérdése. Ezt a tisztelt elnökség elhatározta, hogy ennek 15.000
forint lesz az aktív tagdíja, és értelemszerűen azt is elfogadta, hogy ezt be kell fizetni az
oktatóknak. És szerintem, ugye itt az a probléma és abból fakadt nagyon sok félreértés és
probléma, hogy ezt azt hitték sokan, hogy ezt meg kell szavazni. De ezt nem kell
megszavazni, hanem erre gyakorlatilag egy olyan eszközt kell kitalálni, hogy ha valaki ezt
nem teszi meg, akkor ennek milyen következménye van. De még egyszer hangsúlyozom. Ezt
sem kell kitalálni, mert a megerősítések rendjében tisztelt elnökség már elfogadott egy
álláspontot, ami alapján ha valaki nem fizeti be az oktatói kollégiumi tagdíját, akkor ő inaktív
státuszba kerül. Az egy más kérdés, hogy sajnálatos módon ez eddig nem így működött.
Hanem, ha éppen valaki gondolt egyet, akkor nem fizetett tagdíjat. Három év után rájött, hogy
húha, van két oktató...
dr. Nyíri Iván: Várjál! Miklós! Mielőtt tovább folytatnánk. Az elnökség hozott egy
határozatot, amit nem is kellett volna, mert a tagdíjat fizetni kell.
Richter Miklós: Igen.
dr. Nyíri Iván: De innentől kezdve az oktatói kollégiumnak és a technikai alelnöknek a
kötelessége, feladata, hogy ezt biztosítsa. Ezt visszahozni az elnökséghez. Mit tud erre
mondani az elnökség?
Richter Miklós: Hát, majd mindjárt mondom. Tehát, hogy az elnökség azt tudja erre
mondani, hogy ő személy szerint fenntartja a megerősítés és a vonatkozó akkor hozott
döntését, és valóban inaktív státuszba fogja helyezni. Ez azért fajsúlyos kérdés, mert innentől
kezdve, ha ezt tavaly vezettük volna be, nem hogy 20 oktató, de 15-20 oktatónál több nem
lenne a 80-ból.
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dr. Nyíri Iván: Igen. Mert nem fizették.
Richter Miklós: Igen. Tehát, azért szerettem volna ezt, hogy ezt az elnökség hallja és hagyja
még egyszer jóvá és erősítse meg. Mondjuk jelen esetben engem beiktattak, mint regisztrációs
bizottság elnökét és informatikai, hogy akkor ez így lesz innentől. És akkor ne azt mondják,
amit most is mondtak egyébként nagyon sokan, hogy ezt valami okos kitalálta! Hát, ezt az
elnökség találta ki anno annak idején, hozott egy határozatot. De van még nagyon sok ilyen
pont ebben.
dr. Nyíri Iván: Én láttam a pontokat, és nagyon alaposan végiggondoltam, és egyetlen
pontnál sem vinném bele az elnökséget abba, hogy erről szavazzon, mert ez mind a technikai
alelnök kompetenciája. Ezért választották meg. Ezt már elmondtam többször elnökségi
üléseken. És vannak olyan pontok, amelyeket hogy ha nem küldünk ki minden oktatói
kollégiumi tagnak azzal, hogy lesz egy oktatói kollégiumi ülés, ahol ezt mi végigbeszéljük,
mert utána ez az elnökség elé kerül, és utána már sírhattok. Tehát, a saját védelmetekben és az
elnökség védelmében. Ezt így, ahogy van, csak anélkül, hogy odaírjátok, hogy elfogadva,
elfogadva. Mert ettől el fog szállni az agyuk, hogy elfogadva. A másik 40-nek vagy 38-nak,
aki nem volt ott, küldjétek ki, nézzék végig, jöjjenek el, akik el akarnak jönni! Ha nem jött el,
utána már nem dumálhat, mert lehetősége volt végiggondolni, végig olvasni. És utána
hozzátok vissza az elnökséghez! Ez véd titeket és véd minket. De ezt így, most az elnökség
elé tolni. Elolvastuk, tudomásul vettük. Ezen dolgoztok. De az, hogy elfogadva? Hát, nincs
elfogadva.
Richter Miklós: Nagy tisztelettel. Ezzel nem értek egyet.
dr. Nyíri Iván: Én értem.
Richter Miklós: Mert egy elfogadott. Az elnökség által elfogadott szabályrendszerben
kiküldeni, hogy akkor majd most az így van vagy nem így van, az nem kérdés. Az elfogadott
meghatározás, az nem arról van szó, hogy a döntést fogadta el, hanem azt fogadja el, hogy
igen is tudja, hogy ez így van. Tudja, hogy ennek vannak ilyen és ilyen következményei.
dr. Nyíri Iván: Ki tudja?
Richter Miklós: Hát, ennek mindenki tudja, hiszen az publikusan publikálva vannak ezek a
megerősítések.
dr. Nyíri Iván: Igen. De akkor mért hozod vissza az elnökséghez?
Richter Miklós: Azért, megmondom nagyon egyszerűen, miért. Mert én, mint Richter
Miklós nem szeretném fölvállalni azt a konfliktust, – fölvállalom, hogy ha szükséges – hogy
ha valakit én letiltok és majd nem fog regisztrálni, hogy akkor majd ő azt mondja, hogy: Ja,
hát akkor ezt most mért van? Ja, hát akkor ez most hogy van? Fölhív az elnökségtől valakit:
Te tudsz róla? Hát, én nem tudok róla. Hát, ezt biztos a Richter Miklós találta ki.
dr. Nyíri Iván: Miklós!
Richter Miklós: Mondjuk.
dr. Nyíri Iván: Abszolút érthető. Küldd ki minden aktív, inaktív... Tehát ennek a 67
embernek megvan az e-mail címe. Azzal, hogy tartasz egy oktatói... Illetve, a Dodó tart egy
oktatói kollégiumot. Ezeket, mindegyikét ezeknek átbeszéljük és onnantól kezdve az elnökség
elé terjesztjük elfogadásra. Utána nem jöhet vissza hozzád, hogy nem tudtam, nem fogadom
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el, nem így akarom, nem úgy akarom, mert lehetősége volt, hogy véleményt mondjon. Most a
10 emberes vagy 12 emberes ülés után olyan balhét húzol magadra, amilyet én nem szeretnék.
Richter Miklós: Balhé nem lehetne egyébként, hogy ha... Nem-nem. Ez azért fontos kérdés,
és ezt most kell tisztázni, mert elméletileg a jelenleg érvényben levő szabályzat alapján ezek a
kérdések, ezek negatív... Tehát, ha valakit ez negatívan érint, az negatívan kell, hogy érintse.
Tehát, de jó. Csak én akkor most kiküldöm ezt ugye újra, hogy most ezt megint nézzétek meg
még 26-szor. Meg fogják nézni, és akkor mit fognak mondani? Hogy jó, hát én ezzel nem
értek egyet.
dr. Nyíri Iván: Miklós! Nem azért. Hogy véleményt mondhasson, ha akar. És hogy utána,
amikor ide hozod elfogadásra, senki ne szólhasson, mert neked az a válaszod: Bocsi. Ott volt
előtted. Mért nem mondtad?
Richter Miklós: Kiküldjük, semmi gond. Akkor máshogy fogalmazok. Szeretnék most kapni
egy állásfoglalást a vonatkozásban, hogy mi legyen azokkal az emberekkel, akik nem fizették
be az oktatói kollégiumi tagdíjukat.
Szalai László: Ezzel itt az a baj, hogy ki bizonyítja, hogy nem fizette be? Mert ebből most
óriási viták vannak, hogy befizette vagy nem.
Richter Miklós: Nem. Most a... Oké. Máshogy fogalmazok.
Szalai László: Akkor fogalmazd meg máshogy!
Richter Miklós: 2019. év vonatkozásában mit tegyünk azokkal? Ez azért nagyon jól
bizonyítható. 2019. év vonatkozásában mit csinálunk azokkal, akik nem fizetik be az oktatói
kollégiumi díjat?
Roith György: Nem készülhet kártya.
Szalai László: De nem tudjuk, hogy van-e tartozása, vagy sem.
Richter Miklós: Várjatok! Ez nem így van.
dr. Nyíri Iván: De nem! Miklós! Ez, amiről beszélsz, nem az elnökség szintje. Ide döntési
javaslatokat hozzál!
Richter Miklós: De ez döntés.
dr. Nyíri Iván: Nem. Miklós! Még nem beszélted át a többiekkel. Itt van Szaszó. Vannak
még oktatók. És rögtön feltett neked egy olyan kérdést, amit nem tudsz megválaszolni.
Richter Miklós: De várjatok! Csak várj! Még egy kérdés. Tehát, azzal azért én nem
dicsekednék, hogy a szövetségbe beérkezett pénzeket, ahogy adminisztratívan mi hogyan
könyveljük meg hogyan nem könyveljük. Ez a mi, a szövetségnek a szegénységi
bizonyítványa. Azt gondolom, hogy ma – és ezt ne is feszegessük, mert ez pénzügyileg is elég
komoly ajtókat nyitna ki – hogy mi nem tudjuk megmondani és mi azt elfogadjuk, hogy
embereknek nem adunk számlát és úgy elveszünk tőle pénzt. Hát, ez borzasztó.
dr. Nyíri Iván: Bocsánat. Ácsi! Ácsi! Nem adunk embereknek számlát?
Richter Miklós: Nem tudom. Tehát, hogy ha én azt mondom...
dr. Nyíri Iván: Egy pillanat! Ez jegyzőkönyvbe kerül.
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Richter Miklós: Én értem.
dr. Nyíri Iván: Tehát, azt mondtad, Miklós, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség elveszi az
oktatók pénzét és nem ad nekik számlát?
Richter Miklós: Azt gondolom, hogy nem teljes. Hallgassuk vissza! Én azt mondtam...
dr. Nyíri Iván: Hát, aztán ott lesz majd, amit mondtál.
Richter Miklós: Jó. Én azt mondtam, hogy ha beérkezik a Magyar Búvár Szakszövetséghez
egy tagdíj az oktató vonatkozásából, arról mindenesetre számla kéne, hogy készüljön.
dr. Nyíri Iván: És nem készül számla?
Richter Miklós: Ha készül számla, akkor visszakövethető, hogy ki fizette be azt a tagdíjat.
dr. Nyíri Iván: Miről beszélsz? Tudsz olyan esetet, hogy nem készült számla?
Richter Miklós: De várjál már, Im... Vagy, bocsáss meg. Iván! Te nem érted, amit én
mondok.
dr. Nyíri Iván: Hát dehogy nem értem. Abszolút értem. Te jegyzőkönyvbe azt mondod, ha
beérkezik........
Richter Miklós: Én nem ezt mondom, Iván. Én azt mondom, hogy amennyiben egy oktató
befizet ide tagdíjat és arról számla készül, az visszakövethető. Tehát, az a tézis nem releváns
ebben a vonatkozásban, hogy megállapítsuk, hogy 2019-ben meg 18-ban ki fizetett tagdíjat.
Cseh Attila: Ennek tisztának kell lenni. Itt elhangzott, bocsánat...
Richter Miklós: Ez tiszta, bocsánat. Akiről nem készült dokumentum, az azt jelenti, hogy
nem fizetett tagdíjat. Az, hogy ő most vitatja, hogy ő fizetett vagy nem fizetett. Kérem szépen,
van róla bizonylat.
Holló Győző: Ez így van. Ha nincs bizonylat, nem fizetett. Itt mindenki kap bizonylatot.
Mindenki.
Roith György: Én is hadd szóljak ehhez hozzá!
dr. Nyíri Iván: Hogyne!
Roith György: Az elmúlt időszakban sok olyan volt, hogy nem tudom fölhasználni a számlát,
írjátok valaki másnak a számlájára.
Cseh Attila: Ennek vége. Ennek vége kell, hogy legyen.
Roith György: Persze. Világos.
Cseh Attila: Na, most annyit tudni kell, hogy nem véletlen alakultak ezek a bizottságok.
Nagyon lelkes, és úgy gondolom, nagy múlttal rendelkező emberek alkotják most a bizottság
elnökének ezt a kis plénumát, amin itt baromi sokat dolgozunk. A legnagyobb problémánk az,
hogy szeretnénk fölvenni a minőséget a többi búvároktatási rendszerhez, rendszerrel, mert
kell. Egyszerűen lépnünk kell, mert le fogunk maradni és nem fogunk pénzt termelni a
szövetségnek. Ez ilyen egyszerű, a történet. Meg lehet nézni az adatokat. Nyilván most nem
akarom terhelni a tisztelt elnökséget, de a bizottsági tagoknak kimutatásokat végeztem, hogy
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hogy állunk. Nagyon-nagyon rosszul állunk. Ezen kell változtatni. De csak akkor tudunk
változtatni, hogy ha ellenőrizhetően látjuk azt, hogy ki az, aki befizette, ki az, aki nem. Na
most, nagyon nehéz, hogy én is kaptam egy kimutatást, és nagyon szépen köszönöm a nagyon
gyors munkát, mert nagyon gyors munka volt. De azok egy általános kimutatások. És itt
elhangzik az, hogy 2018-ban nem tudjuk megmondani azt, hogy ki az aktív oktató, ki nem, ki
fizetett, ki nem. Hát, ez nonszensz egyébként. És itt az a baj, hogy nem tudunk előre haladni.
Zelenák József: 17-től nem tudjuk.
Richter Miklós: 18-ban-19-ben, az most már rendben van.
Cseh Attila: Tehát, azért nem fogunk tudni előre lépni, hogy ha ezeket, amiket mi leírtunk,
nem tartatjuk be.
dr. Nyíri Iván: Attila! Teljesen igazad van. De hát, van egy technikai ágazatunk, van egy
technikai alelnökünk. Ha ő nem tudja megmondani, az elnökségtől várod? Érted? Most nem
személy szerint mondom neked, csak ez nem az elnökség témája ebben a fázisban.
Richter Miklós: Jó. Tehát, akkor még egyszer szeretném megközelíteni ezt a pontot,
valahogy máshogy.
Zelenák József: Egy picit hadd beszéljek!
Richter Miklós: Ja, bocsánat. Igen. Elnézést!
Zelenák József: Jó. Tehát, a következő a helyzet. Vannak határozatok, amiket elfogadtunk.
Péter, kérdezhetek valamit?
Balázs Péter: Persze.
Zelenák József: Jó. A szakbizottságok döntéseit úgy hozzák meg az ott ülő emberek, hogy
előtte megkérdezik az összes edzőt vagy az összes versenyzőt. Ugye?
Balázs Péter: Hát, a szakbizottságok, a szakbizottságok tagjai részt vesznek rajta, ők
tanácskoznak, akivel tanácskoznak. A szakbizottság hoz egy döntést, amit a szakbizottságnak
a vezetője terjeszt elő az elnökség elé.
Zelenák József: Rajtad keresztül.
Balázs Péter: Igen.
Zelenák József: Így van. Most ez történik. Tehát, az oktatói kollégium gyakorlatilag ugye
szakbizottsági formában működik, mert másmilyen módon nem tud csatlakozni a
szövetséghez. Tehát, a szakbizottság döntéséhez nem szükséges megkérdezni minden egyes
tagot, hanem vannak ott, akik egyébként ezzel foglalkoznak. Ezek az úgynevezett
szakbizottsági vezetők, akik most ott ülnek az asztalotoknál. Tehát, Iván! Nem kell
megkérdezni az összes oktatót, mert a téma ki volt küldve. Ha el akartak jönni, elmehettek.
Egy pillanat. A kimutatásokkal kapcsolatban. 2018-ban megszüntettem azt, hogy nincs olyan,
hogy átszámlázunk valakinek a nevére, mert eddig ez gyakorlat volt. És onnantól egyébként
lekövethető az, hogy ki fizetett és ki nem. Valóban nem az történt, hogy nem adott a
szövetség számlát, még egyszer hangsúlyozom, hanem nem visszakövethető, hogy ki volt
ténylegesen a befizető és kinek a nevére került aztán később a számla. Ez az elektronikus
rendszerrel megszűnik, és ugyanúgy megszűnik ugye a regisztrációs rendszerrel. Ami
előttetek van dokumentum, azt már egyszer láttátok hónapokkal ezelőtt. Én elküldtem több
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ízben nektek. Arra csak olyan módosítások kerültek, amit az oktatói kollégium szeretett
volna, hogy ez valamennyivel átgondoltabban történjen. Tehát, a szakbizottságokat kérte
egyes javaslati pontokban, hogy ezt nézze át és tegyen arra javaslatot. De még egyszer. A
döntést csak az elnökség hozhatja meg. Évekkel ezelőtt már szó volt arról, hogy minden
pénzügyi kérdést érintő döntést, már pedig ez vastagon az, az elnökségnek kell eldöntenie.
Úgyhogy, ezt nem lehet visszapasszolni senkinek. Ebben az elnökségnek kell döntenie.
Parancsoljatok!
Balázs Péter: Én csak annyit szeretnék hozzátenni, Dodó, hogy nagy horderejű kérdésekben
azért vissza szokott ez utalódni, hogy mindenki legyen megkérdezve, pont elvéve az élét
annak, hogy utólagosan lehessen mondani, hogy én nem tudtam róla.
Zelenák József: Ez teljesen jó. Csak még egyszer mondom, ezek élő döntések, élő
szabványok, amiket használni kéne. Sajnálatos módon ez nem került sorra. Még egyszer
mondom. 18-ban ezt a dolgot elkezdtük fölszámolni és eljutottunk ide, hogy most van egy
ilyen kigyűjtésünk, hogy mi az, ami kritikus kérdés.
Holló Győző: Tehát, akkor most már fog menni a befizetések alapján a visszaigazolás, hogy
ki hogy?
Roith György: Nem kap kártyát.
Richter Miklós: Nem. Az elektronikus rendszerbe nem fog tudni belépni.
Holló Győző: Akkor oké. Akkor rendben van.
Zelenák József: Megkérdezhetjük az előző technikai alelnököt, hogy hogy működött ez a
rendszer korábban. Erre én nem tudok válaszolni.
Holló Győző: Tehát, ez most működik. Így kell csinálni az elektronikus rendszert.
Zelenák József: Most működik. Igen. Iván föltett egy kérdést nekem, amit nem nekem kellett
volna föltenni.
Richter Miklós: Igen. És még van egy sarkalatos kérdés, ez pénzügyi kérdés. Ugye, ez azért
is tartozik az elnökség elé, mert ugye ő fogadja el ezt a fajta pénzügyi tranzakciót, hogy ez így
megfelel vagy nem felel meg. Ugye, hogy a 2. pontnál ott van, hogy automatikusan ugye
elektronikusan nyilatkoznia kell az oktatónak az adott évre vonatkozóan, hogy ő kíván-e aktív
oktatóként nyilatkozni. És amennyiben ő aktív oktatóként kíván nyilatkozni, akkor
automatikusan az úgy nevezett proforma vagy előlegbekérő, most ha magyarul szeretnék
fogalmazni, megkapja ezt a számlát. És elméletileg arra van 30 napja, hogy ezt befizesse. És
amennyiben ezt befizeti, akkor ugye nyilván aktív státuszú marad. Amennyiben ezt nem fizeti
be, ugye ott jön a következő kérdés, hogy további 60 napja van arra, hogy ő eldöntse, hogy
fizet vagy nem fizet, de amennyiben nem fizet, akkor inaktív státuszba kerül. Egyébként ezt a
megerősítési szabályzatban, tisztelt elnökség, már elfogadta. Azért hoztuk föl, és ez egy
döntés kérdés, hogy jó a proforma számla vagy nem jó a proforma számla? Ugye, itt ez
megint egy...
Zelenák József: Ugye, jogilag 30 napnál...
dr. Nyíri Iván: Miklós! Figyelj! Szerinted, Petya, jó a proforma számla vagy nem jó a
proforma számla?
Zelenák József: Miklós! Jól mondom?
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Richter Miklós: Igen.
Balázs Péter: Nem tudom megmondani.
dr. Nyíri Iván: Én sem tudom megmondani.
Cseh Attila: Hát, de, gyerekek! Itt az a baj, hogy ezeket, amikor mi órákat beszélgetünk erről,
ezt a már praktizáló, gyakorlat... Tehát, a gyakorlatból szedtük ezeket. Tehát, hogy tagdíjad
van, kiküldöd a számlát, tehát a szövetség kiküldi a számlát és várja 30 napon belül a pénzt.
dr. Nyíri Iván: Tisztelt elnökség! Hadd térjek vissza, amit az elején mondtam! Én nagyon
átnéztem, konzultáltam és megkérdeztem, utána néztem, utána gondoltam, utána kutattam.
Ezen kérdések több, mint a fele a 67 búvár oktatónk számára, és remélem még több búvár
oktatónk lesz most, hogy azért a búvárság itt Magyarországon egy kicsit hogy mondjam, jól
csengő fogalom lett, zsebkérdés, pénzkérdés. Én nem húznám magamra, a Magyar Búvár
Szakszövetség elnökségére azt a támadást, amit fogunk kapni, ha bármit is csinálunk ezzel az
anyaggal anélkül, hogy mindegyik oktatónk a 67-ből, akár aktív, akár inaktív, elolvasta és fel
lett neki kínálva a lehetőség, hogy a bizottságok nagyon komoly munkát végeztek, figyeljetek
ide, ezek a javaslatok, ekkor és ekkor tartunk egy oktatói kollégium ülést, ahol mindenki
elmondhatja a véleményét, utána megfogalmazzuk a konklúziókat és visszük az elnökség elé
döntéshozatalra. Meg kell tenni, mert különben saját magunkat verjük szét. Hát, több, mint a
fele azt fogja mondani, hogy menjetek a francba ezzel! Meg se kérdeztek, nem tudok róla, és
ti döntötök a fejem...
Richter Miklós: De ne-ne-ne-ne! Ez az a baj, hogy teljesen nem értjük egymást.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Richter Miklós: Tehát, ezek, ezek érvényben lévő jelenlegi szabályok.
dr. Nyíri Iván: Én értem. Akkor meg mért hozod ide?
Richter Miklós: Most mondom még egyszer, hogy azért, hogy ezt próbáljuk olyan szinten
tiszta útra terelni, hogy abból senkinek, és elsősorban az elnökségnek se legyen problémája.
Mert az nem egy állapot, hogy mondjuk amikor mi beszedünk tagdíjakat, és ugye ráadásul az
is megint egy másik kérdés, hogy a tagdíjat előre szedjük vagy utólag? Ugye? Tehát, ez is egy
érdekes kérdés. És én szerintem a tagdíjat, azt előre szedjük!
dr. Nyíri Iván: Miklós! Nem az elnökség feladata. Van egy technikai águnk.
Richter Miklós: De a technikai ág, az nem hozhat arra döntést szerintem, hogy a Magyar
Búvár Szakszövetség milyen számlát állít ki.
dr. Nyíri Iván: Hogy milyen számlát? Ő fogja javasolni, hogy milyen számlát állítunk ki. A
tagság javaslata alapján. De ezeket nem az elnökségnél fogjuk eldönteni.
Richter Miklós: Jó. Akkor szerintem ezen lépjünk túl! Tehát, mindegy. Én ebben nem értek
egyet. De, én ebben maximum nem értek egyet, mert ezzel körülbelül szembe pisiljük saját
magunkat. Mert a tisztelt elnökség hozott egy döntést, ami alapján egyértelműen
megfogalmazta azt, hogy aki nem fizet tagdíjat, az nem lehet aktív státuszú oktató.
dr. Nyíri Iván: Ha egyszer hoztunk egy ilyen döntést, mit akarsz még tőlünk?
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Richter Miklós: De itt nem ez a kérdés ebben vonatkozóan. Itt ebben az a kérdés, hogy
hogyan fogjuk beszedni a tagdíjat, ugye? Mert ez, gyakorlatilag jelen esetben nincsen
letisztázva. Mert mindenki úgy fizet tagdíjat, ahogy éppen akar. És olyan, tehát úgy, ahogy
éppen gondolja. De szerintem, ez így nem jó. És ez abban...
Cseh Attila: Én szeretnék hozzászólni, tanácskozási joggal.
dr. Nyíri Iván: Persze. Mondjad!
Cseh Attila: A sportegyesületek, azok hogy fizetik a Magyar Búvár Szakszövetségben a
tagdíjat? Elnök úr?
Richter Miklós: Itt a sportosok. Ők meg tudják mondani.
Cseh Attila: Hogy fizetik a tagdíjat? Az elnök úr, a munkáltató jogkörrel felruházott elnök úr.
dr. Nyíri Iván: Én nem vagyok munkáltatója a tagoknak.
Richter Miklós: De, Petya! Te ezt tudod, nem? Hogy mondjuk hogyan fizeti?
dr. Nyíri Iván: Hogyan fizetik? Átutalják.
Richter Miklós: De nem az. Előre vagy utólag?
Balázs Péter: Előre.
Richter Miklós: Adott évre vonatkozóan.
Cseh Attila: Köszönöm. Akkor a joggyakorlat megvan. Így van? Bármilyen tagdíj beszedésre
kerül a szövetségbe, akkor ennek megfelelően kell. Nem tudom, ezen mit kell órákat vitázni.
dr. Nyíri Iván: Mért jön ide vissza, ha van egy határozat?
Richter Miklós: De nincsen. Arra vonatkozóan nincsen.
Cseh Attila: Van egy joggyakorlat, a pénzügyi számlafegyelem. Akkor nem tudom, hogy mit
kell itt visszautalni? Akkor az a joggyakorlat folyik minden egyes területen. Kész. Jó
szerencsét!
Holló Győző: Tehát, a sportegyesületek előző év december 31.-ig vagy január 31.-ig befizetik
a tagdíjat, és azoknak akkor érvényes a díjuk.
Cseh Attila: Ennyi. Kész.
Holló Győző: Akkor vehetnek részt magyar bajnokságon és minden egyéb ilyen versenyen.
Cseh Attila: Így van.
Holló Győző: Tehát, január 31.-ig be kell fizetniük az adott évbe.
dr. Nyíri Iván: De ez nem elnökségi feladat.
Holló Győző: Nem elnökség. Ez hogy hívják döntés igazából, a könyvelési téma.
Richter Miklós: Nem-nem. Ez egy pénzügyi kérdés. Ez egy pénzügyi döntés. Tehát az, hogy
én azt mondom, hogy én előre el akar... Tehát, hogy én előre elkérem a pénzt tőled, mint sport
akármi. Te azt mondod, rendben van, ki fogod nekem fizetni, és egy ilyen számlát fogsz
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kapni, amit beteszel a könyvelésbe. Ugye, a búvár... És ez azért érdekes kérdés ugye a
búvároktatók szempontjából, és az előre fizetés, az ugye azért kérdés, mert ugye mi van
akkor, ha ő mondjuk nem fizeti be és kiad regisztrációt?
dr. Nyíri Iván: Miklós!
Balázs Péter: Nem adhat ki.
Richter Miklós: Dehogynem. Kiadhat.
Balázs Péter: Bocsánat. Miklós! Hadd próbáljam meg egy kicsit lerövidíteni a dolgot!
Richter Miklós: Jó.
Balázs Péter: Tehát, a szövetség, mint tagság, tehát, mint sportegyesületek fizetési
kötelezettsége úgy áll fönt, hogy éves tagdíjat kell fizetni, mely összegét a szervezeti és
működési szabályzat tartalmazza, amit lehet átutalni vagy készpénzben. Az éves tagdíjat
minden év március 31. napjáig kell megfizetni. Amennyiben a tagdíjat március 31. napjáig
nem fizeti meg és az MBSZ írásbeli felszólításainak nem tesz eleget 90 napon belül, úgy a tag
kizárásra kerül.
Cseh Attila: Pontosan.
Roith György: Illetve a tagjai nem vehetnek részt versenyeken.
Richter Miklós: Tök jó. Hát pont ugyanezt szeretném én.
Cseh Attila: Az oktatói kollégiumnak ugyanígy van egy SZMSZ-e, amit az elnökség
elfogadott. Abban ezek rögzítve vannak. Nem tudom, mit kell itt visszadobálni. Ez a pont
csak ide került. Tehát, minden joggyakorlatunk megvan. Ott is van egy SZMSZ, ott is van egy
SZMSZ. Tehát, minden hátterünk biztosítva van. Pont. Mehetünk tovább!
dr. Szabó Gergely Balázs: De a saját kollégium nem tudja ezt a saját SZMSZ-ében
érvényesíteni?
Richter Miklós: Nem az a baj. Tehát, ugye...
dr. Szabó Gergely Balázs: Mert, hogy ti vagytok jogosultak elfogadni a saját SZMSZ-eteket.
Cseh Attila: A metróban, ha nem fizetek jegyet, akkor megbüntetnek. Nem? Tehát, nem
tudom, ezen mit kell. Tehát, mi a dilemma?
Zelenák József: Nem a kollégiumnak fizetünk tagdíjat, hanem a Magyar Búvár
Szakszövetségnek.
Cseh Attila: Erről van szó. Mivel, hogy a CMAS-nak van a tudományos, a technikai és a
sport ágazata. Nem?
dr. Nyíri Iván: Tudományos nincs. Csak papíron.
Cseh Attila: Hát, dehogy nincs. A világszövetségnek van.
dr. Nyíri Iván: A világszövetségnek sincs, csak papíron.
Cseh Attila: Jó. Szervezeti formában így épül fel. Így tanítjuk.
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dr. Nyíri Iván: Igen.
Holló Győző: Az a lényeg, hogy a lehetőség megvan hozzá.
dr. Nyíri Iván: Sajnos, egyébként.
Balázs Péter: Bocsánat. Tehát, igazából azt gondolom... Bocsánat, hogy beleszólok, Attila.
Cseh Attila: Te joggal beleszólhatsz.
Balázs Péter: A szövetségnek van egy elfogadott SZMSZ-e, de arról volt szó, hogy a
szakbizottságok a saját működési szabályzataikat kidolgozzák.
Cseh Attila: Így van. Meg is van.
Balázs Péter: És ennek megfelelően a technikai bizottság szervezési és működési
szabályzatát én most lehet, hogy nagyot tévedek, és akkor a butaságot árulom el, de mint hogy
ha azt mi még nem kaptuk volna meg.
dr. Nyíri Iván: Biztos, hogy nem kaptuk meg.
Balázs Péter: Nézek Gergőre is támogatólag, hogy az a működési szabályzat az elnökség
előtt járt-e már az alapszabály módosítás, illetve az új szervezeti és működési szabályzat
elfogadása óta?
dr. Szabó Gergely Balázs: Melyik szabályzat?
Balázs Péter: technikai bizottság.
Cseh Attila: Kérdezzétek meg a Dodót!
dr. Szabó Gergely Balázs: Azt, hogy ha elkészítette magának a technikai bizottság, akkor...
De ez egy önszabályozó.
dr. Nyíri Iván: De nem. Itt nem volt. Ennyi.
dr. Szabó Gergely Balázs: A technikai bizottság, az megállapíthatja a saját SZMSZ-ét.
Cseh Attila: Dodó! Az SZMSZ, az el lett fogadva. Nem?
Zelenák József: A minősítések megújítása és megerősítése régen elfogadott szabály,
működési szabályként. Teljes SZMSZ-ünk kidolgozás alatt van. Minekután másfél év alatt
nem lehet mindet megcsinálni. De lássuk be, hogy itt ez a kérdés a papíron, ez pont rész lehet
ennek az SZMSZ-nek, amit az elnökségnek el kéne fogadnia, hogy ne legyen gyakorlatilag
nem jogkövető magatartás.
dr. Nyíri Iván: Nincs SZMSZ-e.
Zelenák József: Miklós nem mondta el, de a legnagyobb probléma az, hogy az oktatóink
egyrésze úgy dolgozik, hogy nem számlaképes, és ebből adódtak a korábbi problémák
például. Tehát, hogy ha nem tudunk neki számlát kiállítani, akkor mire állítsuk ki ezt a
számlát?
Holló Győző: Hát, de mi? De ki lehet állítani.
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dr. Nyíri Iván: Tisztelt elnökség! Nem az elnökség feladata, hogy valaki számlaképes vagy
nem számlaképes. Ne tessenek már a piac problémáit magukra húzni!
Holló Győző: De személyre szólóan is ki lehet adni. Nem?
dr. Nyíri Iván: Ez nem a mi ügyünk.
Holló Győző: Személyre szólóan, Dodó! Ki lehet adni.
Richter Miklós: Persze. Magánszemélyre ki lehet állítani. Azzal nincsen baj.
Zelenák József: Világos, csak eddig nem ez történt.
dr. Nyíri Iván: Győző! Nem a te ügyed.
Richter Miklós: Jó. Akkor máshogy kérdezek, mert ugye...
dr. Nyíri Iván: Bocsánat, Miklós. Te ne kérdezz, kérlek szépen! Együtt dolgozunk. Kaptunk
egy anyagot kevesebb, mint 24 órával ezelőtt, amit az oktatói...
Zelenák József: Iván! Ez nem igaz. Több, mint egy hónapja előttetek van.
dr. Nyíri Iván: Amit az oktatói koll... Nem igaz, Dodó! Az, hogy el van fogadva, el van
fogadva, ez most jött ide hozzánk. És ne haragudj!
Zelenák József: Az ott volt már.
Richter Miklós: Igen. Ez az, olyan szempontból...
dr. Nyíri Iván: Miklós!
Richter Miklós: Tessék?
dr. Nyíri Iván: Segíteni akarok, hogy el tudjuk fogadni. Át kell beszélni minden
oktatótónkkal, mert ezek az emberek ebből élnek……
Richter Miklós: Oké. Átbeszéljük minden...
dr. Nyíri Iván: Lehetőséget kell nekik adni, és utána visszahozni hozzánk.
Richter Miklós: Oké. Lehetőséget adunk. Máshogy kérdezek. Mi van addig?
dr. Nyíri Iván: Addig az, ami eddig volt!
Richter Miklós: Tehát, mindenki azt csinál, amit akar.
dr. Nyíri Iván: Nem. Eddig sem azt csinálták, amit akart.
Richter Miklós: De.
dr. Nyíri Iván: Van egy technikai alelnökünk. Azért választották meg, hogy ne engedje azt,
hogy mindenki azt csináljon, amit akar. Ez nem igaz.
Richter Miklós: De nem. De nem-nem-nem-nem. Mert a tagdíj fizetés vonatkozásában
jelenleg, és ezt utána lehet nézni, ha megnézitek, nincsen meghatározva, hogy mikor és
meddig kell fizetni. Ez azt jelenti. Ez így van sajnos. Tehát, mondjuk ki. Ez így van. Ennek az
a következménye, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy most az az oktató majd befizeti az év
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végén a díjat vagy nem fizeti be, és nem tudok mit csinálni. Tehát, egy rendszert nem lehet
úgy fölépíteni...
dr. Nyíri Iván: Miklós! Miklós!
Richter Miklós: Igen?
dr. Nyíri Iván: Van egy technikai bizottságod. Van egy oktatói kollégiumod. Döntsétek el!
Küldjetek ide egy határozati javaslatot, és mi el fogjuk fogadni, hogy ha értelmes. De ne itt
akard megvitatni!
Richter Miklós: De itt van az álláspontja.
dr. Nyíri Iván: Nem-nem-nem. Ez nem határozati, nem álláspont kell. Határozati javaslat
precízen, pontosan. Úgy, hogy minden oktatóval átbeszéltétek.
Richter Miklós: De azt nem tudjuk megcsinálni, Iván.
dr. Nyíri Iván: A lehetőséget mindegyiknek meg tudod adni. Tudod a címeit.
Richter Miklós: De ott van az oktató. Tehát, most bocsáss meg! Ne haragudjatok! Most
tényleg megkérdezem, hogy akkor ezek a bizottságok, ezek ilyen bohócok?
dr. Nyíri Iván: Nem.
Richter Miklós: Dehogynem. Mert összeültünk, ti 5 alkalommal és megpróbáltuk mi, sőt,
bocsáss meg, még a Szaszót is meghívtuk, aki az elnökség tagja, hogy próbáljunk mi
valahogy egy álláspontot képviselni. Aztán azt az álláspontot megosztottuk az oktatói
kollégiummal. Nyilván, amennyi ember eljött, annyi ember eljött. De mit kéne még tennünk?
dr. Nyíri Iván: Elmondom.
Richter Miklós: Jó.
dr. Nyíri Iván: Ismételten, Miklós.
Richter Miklós: Igen.
dr. Nyíri Iván: Meg kell tisztelni a 67 hozzánk...
Richter Miklós: De azokból meg nincsenek is. Nem mind aktív, a 67.
dr. Nyíri Iván: Miklós! Hallgass végig!
Richter Miklós: Igen.
dr. Nyíri Iván: Megpróbálom lassan és értelmesen elmondani, hogy átjöjjön. Van 67
hozzánk tartozó ember. Ebből 50 aktív és 17 passzív, illetve nem fizette be. De 67 ember
valamiképpen kapcsolódik hozzánk. Ezt az anyagot, mivel tudod az e-mail címüket, nevüket,
mindegyiket ismered, küldd el nekik! Adj nekik lehetőséget, hogy egy összehívandó oktatói
kollégiumon erről véleményt mondjanak! Utána már nem ágálhat, utána már nem
panaszkodhat. Vagy ott van és véleményt mond, és utána ti bizottságok megfogalmazzátok
azt a javaslatot, ami ebből kiszűrődik, vagy nem jön el és akkor nem szólhat egy szót sem. De
azt ne tedd meg, hogy 12 emberes ülés után ide küldesz egy ilyen nagyon komoly anyagot,
emberek megélhetését érintő anyagot, és azt mondod, hogy elfogadva, elfogadva, elfogadva.
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Richter Miklós: Elnézést! Ez sem teljesen igaz, mert ugye nem a 12 oktató volt, hanem előtte
ugye voltak a bizottságok, akik szintén képviselnek egy dolgot. És most, akkor ha tovább
lépünk, ebben sajnos vannak olyanok is, amik olyan kérdések, hogy most valaki
szabálytalanul állít ki kártyát. Szabálytalanul. Igen. Tudom. Tényleg. És akkor ebből...
dr. Nyíri Iván: Az elnökségtől vársz határozati javaslatot?
Richter Miklós: Igen. Igen. Hogy mit csináljunk...?
dr. Nyíri Iván: Nem. Ott van a technikai alelnök. Terjesszen elénk egy javaslatot!
Richter Miklós: De itt a javaslatunk ebben a formában.
dr. Nyíri Iván: Ezek nem határozati javaslatok.
Richter Miklós: De mitől lesz? Akkor bocsánat. Akkor lehet, hogy az én tudatlanságom
kevés, vagy az én felkészültségem kevés ahhoz, hogy mitől lesz egy általunk, a bizottság
csoport álláspontja, amit leírunk. Hogyan tud lenni arra vonatkozóan ez építőbb vagy jobb, ha
mondjuk van egy olyan kategória, amiben kiadunk kártyát, de tudjuk, hogy az oktató nem lett
volna jogosult, leírjuk ezt, hogy igen, nem lenne jogosult? Itt a bizottság azt a döntést hozta
vagy azt az álláspontot képviseli, hogy azt a növendéket tájékoztatni kell, hogy az a kártya, az
nem érvényes, mert nem jó. Akkor most erre mit tud mondani egy oktató? Hogy hát, ezt nem.
Igen. Mondta az oktatói kollégium, hogy szerintünk az oktató renoméja nagyon fontos, ezért
ne írjunk a búvároknak. Tehát, belemegyünk egy olyan csapdába, amiből én nem látom a
kiutat jelenleg. Tehát, én nekem semmibe nem tart 60 embernek ezt elküldeni. Csak kérdezem
én azt, hogy ezekben, azokban a kérdésekben, ami hogy mondjam, jogi kérdés vagy jelenleg
érvényben lévő szabályzat ellenes cselekedet, arra milyen építő kritikát vagy építő hozzáállást
fognak tudni adni például?
dr. Nyíri Iván: Miklós! Te felajánlod nekik a lehetőséget, hogy beleszóljanak az őket érintő
dolgokba. Azok után az elnökség teljes joggal elfogadhatja a határozati javaslatokat, amiket
előterjesztetek. De úgy, hogy nem beszéltétek át. Ez diktátum lenne.
Richter Miklós: Jó. Akkor máshogy kérdezem, és akkor Dodó, te vagy a technikai bizottság
elnöke, akkor erre légy szíves reflektáljál! Hogy ugye, volt egy oktatói kollégium, ahova
kevesen jöttek el. Én felkészültem, prezentáltam minden pontot. Azt mondtuk, hogy ez nem
releváns, mert nem jöttek el elegen. Akkor következő lépés. Kiküldöm e-mailben. Akkor öten
fognak rá válaszolni, például, vagy tízen. Akkor mi a következő lépés? Mert az se 68 még.
Hogy akkor... Vagy mi fog történni? Mert ugye...
dr. Nyíri Iván: De akkor ott van nálad, hogy kiküldted mindenkinek, és az elnökség a
határozati javaslatába bele fogja tenni, hogy mind a 67 oktatónk megkapta, joga volt és
lehetősége volt ezzel foglalkozni, válaszolni. Nem válaszolt. Elégedett vele. Tehát, az
elnökség nyugodtan hozhatja meg azokat a határozati javaslatokat, amelyeket az oktatói
kollégiumon résztvevők meghoznak. Ennyi.
Holló Győző: Mindegy, mennyien voltak.
dr. Nyíri Iván: Mindegy, hogy...
Richter Miklós: Jó. Mennyi a határidő? Kiküldöm a levelet 67 embernek. Mennyit várunk,
hogy reagáljanak erre?
Zelenák József: Bocsánat. Miklós! Kérdeztél tőlem valamit.
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Richter Miklós: Igen.
Zelenák József: Jó. Válaszolhatok.
Richter Miklós: Igen.
Zelenák József: Jó. Ivánnak hallottuk az álláspontját. Vagy, hát én szeretném az elnökség
többi tagjának az álláspontját hallani ezzel kapcsolatban.
Szalai László: Akkor elmondom én, jó? Tehát, az a lényeg, hogy...
Zelenák József: Téged nézlek.
Szalai László: Igen. Tehát, amikor itt volt... Nekem ez volt, ez a kérésem, hogy amit itt
összehozunk, ez az összevont elnökségi ülés, ez kerüljön az oktatói kollégium elé. Tehát, ez,
amit te most mondasz, ez már egyszer megfuttattuk. Az, hogy nem ilyen precízen, hogy
felhívva minden egyes tag figyelmét arra, hogy most ez egy zsebbevágó dolog lesz, amiről itt
döntés születik, ez talán nem történt meg. De úgy tudom, ki lett küldve ez is. Ugye? Ki lett
küldve az oktató kollégium előtt, hogy lesz erről szó?
Richter Miklós: Igen.
Zelenák József: Így van.
dr. Nyíri Iván: Mind a 67-nek?
Szalai László: Mindenkinek, aki meg lett hívva az oktatói kollégiumra, megkapta ezt az
anyagot.
Balázs Péter: Még én is megkaptam.
Szalai László: Csak azt nem tudja, hogy mi lett a vége.
dr. Nyíri Iván: Igen? Te kaptad, mint elnökségi tag.
Szalai László: Hadd mondjam végig! Nem-nem-nem.
Balázs Péter: Mint inaktív oktató.
Szalai László: Tehát, csak azt nem tudja az, aki nem volt ott, hogy mi lett az oktatói
kollégium véleménye. Tehát ott, aki ott volt, az értette. Nem beszélve arról, hogy én nem
látok néhány pontot, amit ott átbeszéltünk. Nincs benne.
Richter Miklós: Pedig az összes benne van.
Szalai László: Hogy ti szerettetek volna, de legyen egy 8 órás CMAS-os.
Richter Miklós: Az benne van. Az itt van.
Szalai László: Én nem látom. A 23 pontban én ezt nem látom.
Richter Miklós: Ott van, hogy MBSZ... Mindjárt mondom.
Szalai László: Tehát, olyan dolgok is, ami...
Richter Miklós: Benne van. Mindjárt mondom.
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Szalai László: Számomra felfoghatatlan, hogy...
Richter Miklós: Főállású. Egyébként így van benne. Itt van. Itt van, látod? 17. pont. Dedikált
CMAS ügyintéző.
Szalai László:

És itt mi volt? Hogy ez elfogadva, hogy legyen ilyen.

Richter Miklós: Igen.
Szalai László: Oké.
dr. Nyíri Iván: Ezt a Dodó is jóvá hagyta?
Zelenák József: Igen, jóvá hagytam.
dr. Nyíri Iván: Hogy legyen egy CMAS ügyintéző?
Zelenák József: Legyen egy személy, aki a kártyák minősítésével és kiadásával foglalkozik.
Dedikált. Nem egy külön ember.
dr. Nyíri Iván: Mert itt nem ezt mondja. Itt azt mondja, hogy legyen egy CMAS-os
ügyintéző.
Zelenák József: Nem. Azt mondja, hogy valaki legyen kijelölve.
Richter Miklós: Ide az van írva, hogy legyen egy dedikált CMAS-os ügyintéző.
dr. Nyíri Iván: Tehát, aki ezzel foglalkozik csak. Ez a dedikált.
Zelenák József: Aki erre ki van jelölve.
Szalai László: Elfogadta ez... Nem tudtam, hogy ez mivel jár.
Cseh Attila: Bocsánat. Akkor értelmezés kérdése. A mi szándékunk az volt, hogy itt, ebben
az irodában, aki itt dolgozik, legyen egy ember, aki ezt a részét intézi, más mellett.
Miklós Tamás: Az irodavezető csinálja.
dr. Nyíri Iván: Jó. Urak! Akkor most egy pillanatra álljunk le ezzel! Csak zárójelet szeretnék
tenni, és utána folytatjuk, mert ez egy nagyon fontos téma. Az István most hagy itt minket.
Elege volt. Tessék?
Miklós Tamás: Elsején.
dr. Nyíri Iván: Igen. Már csak félig van itt. Tehát, elege van abból, hogy összejövünk e körül
az asztal körül és megpróbálunk nem egyetérteni. Elege van ebből. És hogy ha a Tamás
elmondja, amikor erről itt szó volt, akkor azt mondta a Tamás, hogy ő a következő. Tehát,
tessenek felébredni! Itt együttműködésre van szükség. Főleg tiszteletre van szükség, hogy
tiszteljük a másik munkáját és próbáljunk együtt dolgozni! És hogy ha egyszer választottak
egy elnököt, próbálják megérteni az elnöknek a lehetőség szerint bölcs szavát, amikor az
elnökséget próbálja védeni meg próbálja a Magyar Búvár Szakszövetséget védeni! Amikor
például egy kimondottan CMAS alapszabály és működési szabályzat ellenes szerződést nem
akar aláírni. Tehát, pillanatok alatt ott fogunk tartani, hogy nem lesz senki a Magyar Búvár
Szakszövetség irodáiban, és Adrienn, akit mindannyian nagyon szeretünk, tisztelünk és
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becsülünk és kiváló főtitkárnak tartunk, azt fogja mondani, hogy nem jövök vissza. Tehát,
így, urak, nem lehet dolgozni.
Zárójel bezárva. Visszatérve ehhez az anyaghoz. Azt tetszenek mondani, hogy a túlterhelt
munkatársainkra még egy CMAS-os ügyek intézését is rá akarjuk tenni. Akkor mivel
foglalkozik a technikai terület, ahol van egy választott alelnökünk, akinek ezzel kéne
foglalkoznia?
Zelenák József: Iván! Miről beszélsz? Hát ezek adminisztratív ügyek. Ne haragudjál már,
hogy a szavadba vágok, de komolyan mondom. Ez adminisztratív történet, amit az irodának
kell intéznie. Ezért van az iroda. Semmiféle CMAS-os ügyekről nincs szó. A kártya
kiadásokról van szó és a regisztrációk kezeléséről.
dr. Nyíri Iván: De hát, eddig is ez működött.
Szalai László: Nem ez hangzott el.
Sáradi Béla: Kérhetjük osztrák szövetségen keresztül.
dr. Nyíri Iván: De nem is ez van leírva.
Szalai László: Ugye? Mert azt mondtad, hogy itt üljön valaki, aki egy százalékot gyűjt be.
Richter Miklós: Igen. Tehát, ugye szeretném kifejteni továbbra is ezt az irományt. Most
akkor ne mondjam, vagy?
Balázs Péter: De-de-de-de.
Richter Miklós: Nem. Most azért vagyok nehéz helyzetben, mert mi azért így 15 órákat, 20
órákat eltöltöttünk, hogy a legjobb tudásunkat adjuk. Mi teljesen egyetértettünk ebben. Tehát,
ugye mindig annak a legrosszabb, aki előadja ezt, mert ugye azt gondolják, hogy ez...
Balázs Péter: Én jól értem, hogy Attila, meg még itt közöttetek van egy ellentmondás például
ebben az esetben. Te azt mondtad, hogy egy dedikált ember legyen, aki több feladata mellett
ezt is ellátja.
Cseh Attila: Így van.
Balázs Péter: Miki meg azt mondja, hogy legyen egy ember, aki csak ezzel foglalkozik.
Richter Miklós: Mindenképpen azt mondjuk, hogy legyen egy olyan ember, aki ezzel
foglalkozik a CMAS...
Cseh Attila: A kettő, az nem üti egymást.
Miklós Tamás: Nem kell 8 órát foglalkozni.
Richter Miklós: Ha nem kell 8 órát, akkor foglalkozzon 4 órát! De azt a 4 órát foglalkozza...
Miklós Tamás: Szerintem 4 órát sem kell ezzel.
Richter Miklós: Akkor 3 órát. Tök mindegy. Amennyit kell vele foglalkozni. Ezt nyilván én
nem tudom megmondani.
dr. Nyíri Iván: Zárjuk rövidre! Neked van annyi szabadidőd, hogy még pluszban ezt be
tudod vállalni?
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Miklós Tamás: Elnök úr! Ezt az irodavezető, a mindenkori irodavezető szokta csinálni.
dr. Nyíri Iván: Igen. Van irodavezetőnk?
Miklós Tamás: Hát, most az Alíz tölti be ezt a szerepet.
dr. Nyíri Iván: Igen. Van főtitkárunk? Otthon, szülési szabadságon igen. Tehát, én látom,
hogy mennyit dolgoztok.
Holló Győző: Az adminisztratív része, az folyamatosan megy. Tehát, azzal nincs gond. Most
is folyamatosan megy. Azért nem értem a kérdést, hogy ezzel kell foglalkozni.
dr. Nyíri Iván: Nem. Itt arról van szó, hogy egy külön embert. Kimondottan CMAS embert.
Miklós Tamás: Azt mondtátok, hogy az online rendszer segítségével még egyszerűbb és
gyorsabb lesz az ügyintézés.
Richter Miklós: Igen. Ez így is van, így is lesz. Csak elfelejtjük azt a kérdést, hogy odáig el
kell jutni. Tehát ahhoz, hogy egy flottul működjön, normálisan működjön, ahhoz a rendszert
megfelelő szinten föl kell tölteni sorszámügyileg stb. Tehát, ahhoz nagyon sok emberi munkát
bele kell tenni, aminek egy része már késze van. De van egy része, amin még azért vannak
feladatok. És ugye, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ugye a kontrollt is betartani, hogy
tényleg ellenőrizni, tényleg ennek megfelelően menjen minden, ami a szabályzatban le van
írva. Ahhoz is idő kell. Mert most, hogy ha bejön egy kártya regisztráció. Most még ugye,
nincs leszabályozva, mert még nincs minden kártya föltöltve, hogy csak olyan regisztráció
menjen át, amire jogosult az oktató. Ez ma úgy néz ki, hogy beérkezik ide, és az
adminisztratív dolgozónak meg kéne nézni, hogy most arra jogosult-e az a valaki, vagy nem?
dr. Nyíri Iván: Miklós!
Richter Miklós: Ezért mentek át olyan kártyák is, amire nem lehetett volna az oktatónak
regisztrációt leadnia.
dr. Nyíri Iván: Miklós! Figyeld a következőt! Ugye, te azt mondod, hogy a technikai ügyek
kezelésére kellene egy külön ember. Ezt mondod.
Richter Miklós: Hát, nem csak a technikai ügyek.
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. Hadd mondjam tovább! Ezt mondod. Most hangzott el.
Richter Miklós: Igen. Így van.
dr. Nyíri Iván: A Magyar Búvár Szakszövetségnek erre pénze nincs. A Magyar Búvár
Szakszövetség kap pénzt az államtól, úgynevezett működésre. Annak minden fillére megvan,
hogy hova megy. Tehát, plusz pénzünk nincs. A technikai oldal, amelyik évek alatt egy-két
millió forinttal növelte a bevételeinket, az elmúlt évben nem növelte a bevételeinket, tehát
veszteséges volt. Ha plusz emberre van szükséged, meg kéne keresnie a technikai oldalnak azt
a pénzt, amit el tudunk költeni egy ilyen munkatársra, vagy egy ilyen munkatárs részidejére.
De ebben a pillanatban senkink nincs. Tehát, még az sincs, ami volt az elmúlt hétig, hogy két
nagyon tehetséges, értelmes fiatalemberrel dolgoztunk együtt, és ment a verkli. Mert ugye, a
Sára el fog menni... Mikor? Júli...?
Richter Miklós: Csütörtökön van utoljára.
dr. Nyíri Iván: Igen?
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Miklós Tamás: Igen.
Holló Győző: Sára elmegy?
Tagok: Igen.
dr. Nyíri Iván: Tehát, tisztelettel! Ébresztő!
Richter Miklós: Én értem. Én értem, csak...
dr. Nyíri Iván: De ez nem az egyetlen vágyálom ebben az anyagban.
Richter Miklós: De, ez nem vágyálom.
dr. Nyíri Iván: Hát, dehogynem vágyálom. Hát egyelőre teljesíthetetlen. Te nem keresed
meg a pénzt, a technikai oldal nem keresi meg a pénzt, hanem viszi azt a pénzt, amit az
államtól kapunk működésre. És még azt mondod, hogy költsek erre meg erre meg erre. Mert
ebben az előterjesztett anyagban ez csak az egyik ötlet, hogy mire költsünk és mit
alkalmazzunk.
Richter Miklós: Igen. Lenne még más is.
dr. Nyíri Iván: Van még kettő. Arra sincs fedezet. Tehát, ez vágyálom. Ide jöttök az elnökség
elé, hogy foglalkozzunk vágyálmokkal. Hát, ezt azért a technikai alelnökünknek tudni kéne,
hogy a technikai oldal nem termel pénzt, tehát nem tudunk költeni plusz dolgokra.
Zelenák József: Iván! Tisztázzuk ezt a kérdést, mert ez nem is igaz. A tavalyi évben volt
mínuszunk, egyébként minden évben nettó befizetők voltunk, és ez volt egyébként
évtizedeken keresztül.
dr. Nyíri Iván: Én ugyanezt mondom, Dodó. Ugyanezt mondom.
Richter Miklós: Jó-jó. Bocsánat. Igen. Csak azon érdemes elgondolkodni, és ez egy érdekes
kérdés lehet, hogy ha eddig pozitív irányba ment el ez a dolog, hogy valami mégis csak akkor
nem gömbölyű. Tehát, akkor...
Zelenák József: Nekem nem jött ki a matek egyébként a számokkal. Tehát, amennyi kártyát
eladtunk, annak a díja, az hogy hogy nem stimmel azzal, ami bevételként szerepel abban a
sorban? Ezt sem értem.
dr. Nyíri Iván: Hát, ha te nem érted, akkor ki érti, Dodó? Hát, te vagy a technikai alelnök.
Zelenák József: Az, aki könyveli, Iván.
dr. Nyíri Iván: Nem. Dodó! Te novemberben azt mondtad, hogy már több kártyát adtunk ki,
mint tavaly. Mármint 17-ben. 17-ben 400 valamennyit adtunk ki. Azt mondtad, hogy 500
fölött leszünk. Ott vannak a jegyzőkönyvek. Utána kiderül, hogy 300 valahány kártyát adtunk
ki.
Zelenák József: 400 körüli szám. Így van.
dr. Nyíri Iván: Tessék?
Zelenák József: 400 körüli szám.
dr. Nyíri Iván: 387-et adtunk ki az 500 plusz helyett.
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Zelenák József: Így van.
dr. Nyíri Iván: Igen. És hogy ha megnézem a bevételt, ami a bevétel, Dodó, amit neked kéne
tudni, az 260 kártyáról szól.
Zelenák József: Hát, ez az érdekes. Ez az érdekes számomra.
dr. Nyíri Iván: Hát, Dodó! Utána kell menni. Hát ki fog utána menni, ha nem te?
Zelenák József: Kedves Iván! Hát, azt én úgy gondolom, hogy van egy főtitkár, akinek ez a
dolga.
dr. Nyíri Iván: Nem-nem-nem. A technikai oldalnak pontosan kell tudni, hogy hány kártyát
adott ki, mennyi volt a bevétel és az hogy könyvelődik. Dehogy a főtitkárnak. A főtitkár nem
könyvelő.
Zelenák József: Így van, de minekután nem kezelek pénzt, ahogy te sem kezelsz pénzt, ezért
nincs is hozzáférésem ehhez a történethez.
dr. Nyíri Iván: Jó. Urak! Továbbra is azt mondom. Ez az egész anyag nagyon fontos,
rengeteg kérdést vet föl. Tessék kiküldeni mindenkinek! Megmondani nekik. Erről tartunk
egy értekezletet, oktatói kollégiumot. Aki ott van, ott van, aki nincs, nincs. Utána megy az
elnökség elé döntésre. Ennyi.
Cseh Attila: Nekem még egyetlen egy utolsó kérdésem lenne. Amit az egész bizottság
munka...
dr. Nyíri Iván: Cseh Attila.
Cseh Attila: ...összbizottsági munka kezdetén föltettem, amit aztán meg is kértem, hogy
adjatok meg nekem egy működést. Nyilván ez egy szekció. Ez a szekció úgy működik,
nyilván minden szekció, hogy nyereségesnek kell lenni. Illetve úgy tudunk tervezni, hogy ha
tudjuk a pontos összegeket. Én arra szeretnék egy választ kapni, hogy ugye hogyan tudjuk azt
nyomon követni könyvelésileg vagy adminisztratíve, hogy tényleg gyakorlatilag amiket mi
úgy nagyjából számolunk, az valóban kimutatottan ott van? Értitek? Tehát, mert nekem az a
problémám, hogy bármilyen számokat kaptam, az semmi nem stimmelt semmivel. Tehát, ki
az, akin keresztül ezt végig nyálazhatjuk? Akár bejövök napokig, vagy valami. Vagy hogy
van ez? Mert nekem ez a bajom, hogy ezt valahogy itt van nekem a kis ingovány picit.
dr. Nyíri Iván: Az a helyzet, hogy a Magyar Búvár Szakszövetségnél nem nagyon van
ingovány. Ebben a pillanatban a Magyar Búvár Szakszövetség pénzügyi pozíciója ez. Minden
pillanatban meg lehet kapni. Ott van a computeren.
Cseh Attila: Ez oké. Ezek az általános számok.
dr. Nyíri Iván: Igen?
Cseh Attila: De a konkrét számok. Tehát, amikor itt látszik, hogy nem stimmel a befizetések
meg a kártya számok.
dr. Nyíri Iván: De hát...
Cseh Attila: Hol tudjuk ezt ellenőrizni, hogy hol csúszott el vagy kinek? Valahogy csak kell.
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dr. Nyíri Iván: Figyelj ide! Kártyával az elnökség részéről a Dodó foglalkozik, operatív
alapon pedig, aki ott ül kint. A Sára. Jól mondom?
Miklós Tamás: Igen. Hát, pillanatnyilag.
Cseh Attila: Ugye, ez a baj, hogy pillanatnyilag ez, pillanatnyilag az. Aztán nem ez. És
akkor...
dr. Nyíri Iván: Na de, hát hölgyekkel dolgozunk és a hölgyek szülni szoktak. Úgyhogy...
Balázs Péter: De Attila, gondolom a könyveléstechnikai dolgot kérdezed, hogy be tudjátok
azonosítani azt. Tehát, ha be akarjátok azonosítani. Én kértem egy kártyát Kovács Pista
nevére, befizettem a díjat. Erre a kártyára, nem úgy általánosságban, hanem ez a kártya ki
van-e fizetve?
Cseh Attila: Így van.
Balázs Péter: Erre a rendszer, ez alkalmas jelen pillanatban, hogy ilyen módon
visszakövetődjön? Mert én nem ismerem a könyvelési...
dr. Nyíri Iván: A számlázás ott történik.
Miklós Tamás: A számlákat mindenféleképpen.
Balázs Péter: Nem a számla. Persze, az világos. A számla, az oké.
Roith György: Addig nem adnak ki a lányok semmit, amíg nem fizetik ki. Tehát, ebbe be
kell, hogy tudjanak, persze.
Richter Miklós: Ez biztos, hogy így van. Csak egyetlen egy probléma van. Ugye, hogy... És
itt van a nyomonkövethetőségnek is, amiben sajnos Szaszónak igaza van. A
nyomonkövethetőségnek, hogy nincs odaírva. És ugye, ezt már próbáltuk kezdeményezni,
hogy írjuk oda, hogy milyen sorszámú kártya. Mert ha az oda lenne írva, akkor onnantól
kezdve szépen vissza lehetne pipálni. Ugye, a mi rendszerünk, online rendszerünk
automatikusan megadja, hogy hány darab kártya mettől meddig lett az adott évben
regisztrálva, és vissza lehet nézni, hogy a számlázóprogramba, az úgy van-e. Csak sajnos ez
most jelen pillanatban nem így van. Tehát, innentől kezdve...
Balázs Péter: Ez egy adminisztratív kérdés. Az, hogy aki kiállítja a számlákat, az tüntesse föl
a kártyaszámát.
Richter Miklós: Így van.
Holló Győző: Az oktatói kártyaszámot. Igaz?
Richter Miklós: Oktatói kártyaszámot, illetve a növendéknek a kártyaszámát. Ez azért
nagyon fontos, ugye mondjuk a búvárnak a száma, mert ugye minden kártyának így igazából
van egy kezdeti meg egy végső sorszáma, és akkor ki lehet számolni nagyon egyszerűen,
hogy akkor ezen a soron ennyi pénz van, akkor...
Miklós Tamás: Amúgy, szerintem ez csak adminisztrációs fegyelem.
Richter Miklós: Persze. Persze. Csak erről van szó, a kis nüánsznyi. Tudod, te sietsz, most
gyorsan 1 óra, akkor gyorsan... De jön, hogy gyorsan számlát.
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Miklós Tamás: Tudom. Illetve, ezt nem is lehet most egy személyhez kötni, mert nem csak a
Sára csinálja. Több személyen is. Például rajtam keresztül is átmehet, amikor odajönnek.
Richter Miklós: Igen. Hanem, mindenki. Előtte az István. És hopp, az Istvánnak volt egy
munkája, a másiknak volt egy másik munkája.
Cseh Attila: Ugye, az egy személyhez kötődjön, mert akkor ő ért is hozzá, meg is szokja meg
láthatja.
Miklós Tamás: Tehát lehet, hogy ez már visszakeresésben, ez már nem lesz annyira sikeres,
mint hogy ha előre tekintenénk, és akkor mostantól jobban odafigyelünk erre.
Richter Miklós: Persze.
Cseh Attila: Csináljuk így mindenképpen a jövőben! Hát, mi a jövőért dolgozunk, nem a
múltért.
Richter Miklós: Így van.
Holló Győző: Tehát, akkor azt kéne letisztázni, hogy minek kell...
Balázs Péter: Győző! Előtted a Tibi elkezdett beszélni. Csak...
Holló Győző: Bocsánat. Elnézést.
Sáradi Béla: Semmi gond. Csak van egy hozzáfűznivalóm. Tehát, az akkreditáció, mint szó.
Jelen esetben. Tehát, ezt átbeszéltük számtalanszor. Alkalmas és képes rá. Így van? Tehát, az
irodavezető vagy egy adminisztrátor alkalmas és képes rá. Tehát, amikor valaki ide kerül
alkalmazásba, akkor alkalmas a kártyakezelésre és képes rá. Az adott rendszer kezelésére, ami
a Magyar Búvár Szakszövetségben, számítógépes rendszerekben megtalálható. Adattárolás,
pénzügyi-számviteli fegyelem és így tovább. Ezekre alkalmas és képes. Erre az elnök, aki
ugye munkáltatói jogkört gyakorol felette és a főtitkár felett, az kell, hogy ellenőrizze ezeket.
Szerintem ez nem túl bonyolult. A másik ilyen dolog, amit így összegezve szeretnék
hozzászólni. Én itt ülök most már 2 és 1 millió éve. Végig hallgattam kettő napirendi pontot,
ahol saját szuverén véleményem szerint döntés előkészítési, előterjesztési szarvas hibákat
véltem felfedezni. Amin egy sportoktatói tanfolyamon, amin mindannyian részt vettünk, mint
búvároktatók, az alapvizsgán szerepel, hogy egy döntés előkészítés hogyan történik, és utána,
amikor megvannak az előterjesztések, terjesztjük egy bizottság elé, jelen esetben én úgy
értelmezem, hogy az elnökség elé, miután döntünk. És nem arról döntünk utólag, már
bocsánat, hogy beleszólok itt. Nem arról döntünk itt utólag, hogy mit kellet volna egy
szerződésbe berakni, hogy kellett volna meg... Akkor mért van jogtanácsosunk? Mért van
elnökünk? Akkor mért vannak az alelnökök? Mért nincsenek kiosztva munkák? Mért nincsen
munkaterv? Én ilyet itt, ami elhangzott, nem hallottam. Én olyan munkát végeztem 20 éven
keresztül, hogy ezt nem engedhettem volna meg magamnak, mert minden héten meghalt
volna egy ember. Jó? Köszönöm szépen. Tehát, ez csak egy saját vélemény. Velünk szemben,
mert idézőjelben velünk szemben, tehát a Magyar Búvár Szövetség oktatói kollégiumának
szakbizottságaival meg elvárják azt, hogy mindenben így járjunk el. Így is járunk el. Az
egyén felelősségéért pedig nem tartozunk magunk személyében felelősséggel. Tehát, azok az
emberek, akiknek megvan a hozzászólási joga, értsd oktatói kollégium tagjai, aktív oktatók,
azok nem teszik meg. Akkor? Mit csináljuk? Létrehozzuk a bizottságokat, döntést hozunk.
Akik jelen vannak, azoknak a személyében döntést meghozzuk. Mivel, hogy ha a közgyűlés
ugye, mint az elmúlt közgyűlésnél, nem volt meg a többségi szavazat, hát akkor az a 100% és
annak vesszük az 50%-át. Hát, akkor? Megvan minden. Tehát, a jogot alkalmazzuk. Tehát, én
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ezt szerettem volna hozzászólni, hogy én végig hallgattam az elnök urat, és nagyon örülök
neki, hogy ő ugyanígy fontosnak tartja. Akkor én szeretném megkérni arra, én 20 éve vagyok
az oktatói kollégium tagja, hogy akkor a Magyar Búvár Szakszövetségnek döntéshozói,
illetve munkaerő készítése is zajlon akkor a továbbiakban, és akkor nem kéne 2,5 órát
elrabolni az időnkből, hanem 20 perc alatt át lehet menni egy döntésen. A mi joggyakorlatunk
a szakbizottságunkban, az körülbelül 20 perc egy téma, 10 perc egy téma, és utána döntéseket
tudunk hozni, amit elő tudunk terjeszteni. Csak hát, mi így dolgozunk. És ez nem kritika,
hanem ez személyes vélemény, és csak tanácskozási joggal. Köszönöm a figyelmet!
dr. Szabó Gergely Balázs: Bocsánat. Én is ugye tanácskozási joggal, hogy meghívottként én
is itt vagyok. Félig-meddig én is meg lettem itt szólítva, vagy legalábbis érintésre kerültem,
mint jogtanácsos.
Abban a kérdésben, amiről vitáztunk vagy egy megbeszélés volt a napirendi pontok között,
ott nekem egy határozott jogi álláspontom van, volt, és azt ki is fejtettük a szerződésben, ami
megfelel a jogszabályoknak. Az más kérdés, hogy ez kicsit, azt gondolom, hogy hamarabb
került kommunikálásra a megbízott felé, mint hogy a szerződéses feltételeket megbeszélték
volna vele. Ennyit a jogi részéről. Egyébként pedig, még hadd idézzem az Irsai úrnak a
felszólalását a közgyűlésen, ami nagyon, legalábbis engem szíven ütött. Egy jó 2-3 órás
tanácskozás után fölállt és azt mondta, hogy:
„Gyerekek! Szedjétek össze magatokat és próbáljatok meg együttműködni, mert ez így
rohadtul nem fog menni!”
És azt hiszem, hogy ez rímel az elhangzott szavakra, hogy itt valahogy vizes sportág, szóval
tényleg mindannyian egy hajóban evezünk. Valahogy meg kéne próbálni egy irányba menni,
mert valóban, tehát eltelt 2,5 óra. Most tényleg apró-cseprő dolgokról vitázunk, vagy hát
vitázik az elnökség. Hát, próbáljátok megfogni egymás kezét, aztán menni előre, mert így
hatékonyabban... És én is csak mint kívülállóként abszolút egyetértve.
Sáradi Béla: Köszönöm, doktor úr.
dr. Nyíri Iván: Nekem annyi hozzátennivalóm van, amit elmondtam most már több, mint egy
évvel ezelőtt, hogy túl jól mentek a dolgok a Magyar Búvár Szakszövetségnél. Az állam is ezt
észrevette, úgyhogy egyre több pénzt tesz a Magyar Búvár Szakszövetségbe. Szinte mindenre
jut pénzünk….és elkezdődött egy olyan folyamat, ami szét fogja verni a Magyar Búvár
Szakszövetséget. Ezt én teljesen világosan látom! Úgyhogy, nem véletlenül ment el az István.
Nem véletlenül mondta azt a Tamás is, hogy ő lesz a következő, és úgy látom, hogy nem
véletlenül... Tessék….?
Miklós Tamás: …és más már nincs…..
dr. Nyíri Iván: ….de, van, még van egy GYES-en lévő főtitkárunk, aki nem nagyon
törekszik vissza. Szóval, igen, az elnökség elé olyan anyagokat kell hozni, amiről dönteni
lehet. Erről az anyagról nem lehet dönteni. Ezt most ötödször mondom.
Richter Miklós: Hát, ezt sajnálattal hallottam.
dr. Nyíri Iván: Nem lehet. Mondom tovább. Az elnökséget nem lehet megtámadni előző
nap.
Richter Miklós: Bocsánat. Ez nem megtámadás kérdése, csak a pénzügyi fegyelem...
dr. Nyíri Iván: De, hát hadd mondjam! Miklós!
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Sáradi Béla: Miklós! 4 óra van.
dr. Nyíri Iván: Hadd mondjam el! Az elnökséget nem lehet megtámadni 24 órával az
elnökségi ülés előtt egy ilyen anyaggal. Ez egy nagyon fajsúlyos anyag. Teljesen egyetértek.
Olyan anyagokat kellene idehozni, hogy elolvassuk és dönteni lehessen. Erről nem lehet
dönteni. Ebben az elnökségben hányan ülünk? Heten? Nyolcan?
Miklós Tamás: Kilencen.
dr. Nyíri Iván: Olyan anyagokat kell idehozni. Én ezt tudom mondani.
Richter Miklós: Jó. Akkor máshogy. Hadd tegyem föl a kérdést, hogy akkor...
dr. Nyíri Iván: Ne-ne! Még nem fejeztem be. Bocsánat. Mert azért itt elhangzott kemény
kritika, teljesen jogos kritika. Mióta beszélünk az 50 éves évfordulóról?
Roith György: Lassan egy éve.
dr. Nyíri Iván: Egy éve. Ki vannak adva a feladatok? Ki vannak adva a feladatok. El vannak
végezve a feladatok? Nincsenek elvégezve a feladatok. Úgyhogy, az Irsai teljes joggal
mondta, hogy:
„Gyerekek, vagy összeszeditek magatokat, vagy elzavarunk benneteket a francba!”
…és mit mondott az elnök?
„…éppen ideje…..”
Úgyhogy, ezt tudom mondani. Ismételten a Magyar Búvár Szakszövetség önvédelme miatt
ezt minden oktatónak el kell küldeni azzal, hogy mielőtt az elnökség elé kerül döntésre,
tessenek véleményt mondani, oktatói kollégiumon ekkor és ekkor megjelenni, mert nagyon
sok munkánk van ebben! Ha nem tetszenek megjelenni, akkor egyet tetszenek vele érteni,
mert egyébként ott tetszenének lenni, hogy véleményt mondjanak. És utána ide tessenek hozni
ezt az anyagot, és akkor tudunk róla dönteni! De így nagyon nem lehet. Még egyet mondanék.
Elmondtam három elnökségi üléssel ezelőtt és szétosztottam. A CMAS logóját nem lehet
használni ilyen anyagokon. Tessenek tudomásul venni, hogy ez a bizottság nem a CMAS...
Bocsánat. Rossz szemüveg van rajtam. Ez nem a CMAS összevont bizottsági ülése.
Richter Miklós: Hát mi?
dr. Nyíri Iván: Ez a Magyar Búvár Szakszövetség technikai bizottságának az ülése. Nem a
CMAS-é.
Richter Miklós: Bocsánat. Ez értelmezési probléma sajnos. Én, mint CMAS oktató, jogosult
vagyok használni a CMAS-nak a logóját. Ezáltal a CMAS összevont bizottsági ülése is
jogosult használni ezt.
Szalai László: De nem az. Nem a CMAS bizottsági ülése ez.
Richter Miklós: Parancsolj?
dr. Nyíri Iván: Miklós!
Richter Miklós: Ez az, de ezt a papírt, amit kiállítottál, ezt nem az elnökség állította ki.
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Szalai László: De nem a CMAS.
Richter Miklós: Jó. levesszük a logót. Ennyi legyen a legnagyobb probléma. Nem használjuk
a logót. Semmi probléma nincs.
dr. Nyíri Iván: Miklós! Odaadtam. Miklós! Odaadtam neked.
Richter Miklós: Én értem.
dr. Nyíri Iván: De nem veled van a gond. Alelnök úrnak mondtam, hogy ne tegye!
Veszélybe...
Richter Miklós: Nem. Ezt én raktam rá. Ez az én felelősségem.
Zelenák József: Iván! Fejezd már be a kritizálásomat, komolyan mondom, mert...
Richter Miklós: Nem. Ez az én felelősségem.
Zelenák József: El kell olvasni a CMAS eljárási kézikönyvét. Minden CMAS oktató jogosult
használni a CMAS logót. Magyarul is elérhető egyébként az oldalon. Tehát, kritizálhatod a
lapot, de rá lehet tenni. A CMAS, a nemzeti technikai bizottság használhatja a CMAS logót,
annak minden egyes szerve használhatja a CMAS logót és minden oktató használhatja a
CMAS logót. Ennyi.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Én, mint a CMAS volt alelnöke, nem használhattam a CMAS logót,
kivéve akkor, amikor az elnöktől kimondottan utasítást kaptam, hogy a CMAS nevében írja.
Ez...
Zelenák József: De a CMAS elnökségének tagja voltál, mi pedig a CMAS tagszervezete
vagyunk. A CMAS tagszervezetének technikai bizottsága használhatja a CMAS logót és
minden oktatója is használhatja a CMAS logót.
dr. Nyíri Iván: Én figyelmeztettelek benneteket. A Magyar Búvár Szakszövetséget 1,5 évtől
3 évig eltilthatják. Ismételten figyelmeztettelek, ismételten nem akarod hallani a
figyelmeztetést. Ennyi. Lépjünk tovább, mert fölösleges ezen vitatkozni!
Richter Miklós: Jó, csak végül is ez nem. Az azért érdekes kérdés, mert hogy ha ez így van,
akkor ezek szerint a CMAS oktatók sem használhatják a logót.
Zelenák József: Benne van az eljárási kézikönyvében. Olvassátok már el, a szentségit!
Richter Miklós: Jó. Hát, most nekem... Most akkor leveszem erről a logót akkor.
dr. Nyíri Iván: Ez nem a CMAS-nak az összevont bizottsága. Hamis. Ez úgy néz ki, mint ha
a CMAS csinálta volna. Ezt nem a CMAS csinálta. Ezt a Magyar Búvár Szakszövetség
technikai bizottságának egyik albizottsága.
Richter Miklós: Elnézést. Ezt jegyzőkönyvbe mondom. Igen. Én hibáztam.
dr. Nyíri Iván: Semmi. Kész. Le kell venni.
Richter Miklós: Pontosan ki fogom javítani, a logót leveszem, és akkor szerintem ez rendben
lesz.
dr. Nyíri Iván: Ennyi. Lépjünk tovább, tisztelettel!
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Richter Miklós: Jó. Csak arra hadd kapjunk választ, hogy akkor hogyan tovább? Tehát, mert
azért vannak benne olyan kérdések, ami a Magyar Búvár Szakszövetséget érint, mint például
a merülési szabályzat. Ugye, ez már, ez ugye azt taglalja, ugye hogy sajnos a jelenleg
érvényben lévő CMAS sztenderdeknek nem felelnek meg ott az abban foglaltak, leírások kis,
közepes, mély merülésre vonatkozóan. Ez már egyértelmű. Mi legyen ezzel a teendő? Ez
MBSZ-es döntés. Ez úgy hívják, hogy MBSZ merülési szabályzat. Tehát, Magyar Búvár
Szakszövetség merülési szabályzata.
Szalai László: Az előzőt sem az elnökség készítette, hanem a technikai bizottság.
Richter Miklós: De, akkor mit kell ezzel csinálni?
Szalai László: Jóváhagyta. Ülésen jóváhagyta. Megcsinálni az újat.
dr. Nyíri Iván: Nem hagyta jóvá. Idehozták és tudomásul vettük. Még nem is szavaztunk
róla. Nem a mi feladatunk.
Szalai László: Már nem emlékszem. Szerintem szavaztunk róla.
Zelenák József: Dehogynem szavaztunk róla. El kellet fogadni az MBSZ szabályzatot.
Természetesen szavaztunk róla.
Holló Győző: Szavaztunk róla.
Richter Miklós: Jó. Nekem mindegy.
Szalai László: De nem. Tehát, ezt nem az elnökség készítette. Hanem aki azt csinálta, az a
szervezet, neki kell ezen módosítani.
Zelenák József: ...még egyszer az oktatói kollégiumot, hogy az elnök úr ezt akarja. És az
elnökség többi tagja nem mondott más véleményt, úgyhogy szerintem ennek a témának a
további tárgyalása meddő.
Balázs Péter: Jó. De azt hiszem, hogy amit a Miki, az egy nagyon fontos kérdés ahhoz, hogy
a CMAS oktatói.... Tehát, a magyar szakszövetség CMAS oktatói kollégiuma megfelelő
módon és szabályszerűen tudjon működni, ezért a Magyar Búvár Szakszövetség merülési
szabályzatát módosítani szükséges.
Richter Miklós: Igen.
Balázs Péter: Ezt a technikai bizottság készítette elő, és szerintem az a feladat, hogy legyen
úgy lemódosítva, hogy ezt jogszabályszerűen, vagy szabályszerűen tudjátok mindenki
használni.
Zelenák József: Így van. Ez lenne. Erről kéne szavazni, hogy akkor ez módosításra
kerülhetne-e.
Richter Miklós: De várj-várj! Igen. Várj-várj!
Balázs Péter: Szükséges a módosítás. Nem hiszem, hogy azon kell vitatkozni, vagy azon kell
beszélgetni, hogy módosításra kerülhet-e, mert ez a módosítás, ez szükségszerű.
dr. Nyíri Iván: Dodó mondja meg! Hát, ő a legokosabb közöttünk ebben.
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Richter Miklós: Igaz. Csak Péter, egy picit engedj meg, hogy egy kicsit tágítsam, egy kicsit a
dolgokat! A Magyar Búvár Szakszövetség merülési szabályzata, az nem kimondottan csak a
CMAS búvárokra vonatkozik. Tehát, elméletileg a Magyarországon búvárkodásban jártas
végző egyéneknek a magatartásformáját kell, hogy rendszabályozza. Gyakorlatilag ezért
kérdés az, hogy ezt a szabályzatban, ami van, mi a CMAS-hoz igazítjuk, vagy az MBSZ úgy
dönt, hogy akkor bevon más szervezeteket, és annak megfelelően alkotja meg az MBSZ által
előírt szabályzatokat?
dr. Nyíri Iván: Na, ez már elnökségi téma.
Richter Miklós: Mert ugye, ez egy nagyon fontos kérdés.
dr. Nyíri Iván: Ez egy elvi kérdés.
Balázs Péter: Igen. Ez egy elvi kérdés. Akkor az én saját személyes elnökségi tagi
véleményem. Ugyanúgy, mint az előző merülési szabályzat is a többi szervezet bevonásával
született, és mivel a teljes búvárkodást szabályozza, ezért szükséges az ő bevonásuk, és egy
közös többszöröst kell megtalálni, ami mindenkinek megfelelő. Kielégíti a CMAS
szabályokat, de nem zárja ki például az egyéb búvároktatási rendszerben szereplő búvároktató
kollégákat sem. Ha bár, ők még nem tagjai a Magyar Búvár Szakszövetségnek.
Richter Miklós: Vannak azért tagjai.
Balázs Péter: Vannak olyanok, akik igen, vannak olyanok, akik még nincsenek.
Richter Miklós: Na, akkor mi legyen?
dr. Nyíri Iván: Most mondta el.
Balázs Péter: Az én véleményemet.
Holló Győző: Tök jó. Részemről is az van, hogy be kell vonni más szervezeteket. Meg kell
alkotni a technikai bizottságnak ezt összevont működési szabályzatot, ami vonatkozik a többi
szervezetre és a nemzetközi CMAS-ra is vonatkozik.
Balázs Péter: Dodó! Egyetértesz?
Zelenák József: Úgy hívják, hogy minősítési szabályzat, és már többször beszéltünk róla. A
szabályzati előkészítő szakbizottság feladata ez is, és az MBSZ merülési szabályzat
megalkotása is. Korábban gyakorlatilag egyedül készítettem ez a szabályt. Ettől függetlenül,
most egy bizottságnak kéne elkészíteni. Nem hiszem, hogy ez egyszemélyes munka lenne
ismételten. Sokkal kiterjedtebbnek kell lennie. Elkészítettünk egy bizottsággal a két
kiegészítést, ami megtalálható benne. A merülések szabályzata ugyanúgy publikus és elérhető
az MBSZ honlapján és az MBSZ merülési szabályzat melléklete. Természetesen így van.
Csak még egyszer mondom. Azt gondoltam, hogy ezek lényeges kérdések, és azt gondolta a
szakbizottság is, hogy az elnökségnek kéne róla dönteni. De az előbb az elnök úr kifejtette azt
a véleményét, hogy ezt nézze meg először még egyszer az oktatói kollégium, hogy ha az
elnökség nem dönt máshogy, akkor természetesen tudomásul kell vennem nekem is meg a
fiúknak is, akik ott ülnek. Össze kell hívni egy oktatói kollégiumi ülést rövid időn belül, ahol
ez kiküldésre kerül, még egyszer az az anyag. Aki eljön, eljön, aki nem jön, nem jön. Az
elmondhatja a véleményét, aki ott lesz. Majd visszakerül határozati javaslatként az elnökség
elé.
Holló Győző: Ez így jó.
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Zelenák József: Így jó?
dr. Nyíri Iván: Igen. Mindenki kapja meg, utána nem lehet.
Zelenák József: Akkor legyen ez, és akkor ne húzzuk az időt tovább!
Holló Győző: Következő kérdés.
Richter Miklós: Jó. Van egy nagy...
dr. Nyíri Iván: Bocsánat. Az egész. Mi az, hogy következő kérdés?
Holló Győző: De gondolom, hogy van olyan, amit szeretnénk tisztázni.
Richter Miklós: Van. Igen. Dodó! Itt például az előregisztráció kérdése, ugye. Tehát, ez nem
vélemény kérdése.
Cseh Attila: De, figyelj csak! De az lesz. Most ennek semmi értelme nincs.
Zelenák József: Az összes kérdés gyakorlatilag nem vélemény kérdése, hiszen szabályok
rögzítik őket. Csak az elnökségnek kellett volna egy tájékoztatást adni. Ezt megtette
hónapokkal ezelőtt, vagy már több, mint egy hónappal ezelőtt. Akkor visszaküldték azzal a
Szaszónak a javaslatára, hogy kerüljön az oktatói kollégium elé. Most még egyszer ez fog
történni. Egyébként egyetértek vele, hogy az oktatói kollégium is beszéljen róla
természetesen. De, most még egyszer ezt már kicsit soknak érzem. De, ha ezt szeretnétek,
akkor így legyen! Az összes kérdés... Én azt gondolom, tisztelt uraim, Béla, Attila, Miklós,
hogy akkor összehívunk rövid időn belül egy oktatói kollégiumi ülést és még egyszer
megtárgyalásra kerül akkor ez az anyag. Úgyhogy, én is azt javaslom akkor egyetértve a
többiekkel, hogy lépjünk túl az anyagotokon, és a következő napirendi pontot vegyük, ha az
elnök úr is egyetért vele!
dr. Nyíri Iván: Igen. Akkor megfogalmaznám a határozati javaslatot, hogy ti is itt legyetek
még, hogy mindannyian ugyanazt értjük.
Az előterjesztett anyagot a technikai alelnök szétküldi az összes 67 oktatónknak azzal,
hogy ez az anyag lesz megtárgyalva a következő oktatói kollégiumon, ami után az
elnökség elé kerül jóváhagyásra. Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt, hogy
elmondhassa a véleményét, hogy egy közös határozati javaslat szülessen minden
pontban! Elfogadható-e ez a határozati javaslat?
Zelenák József: Iván! Nem 67 oktató. Ne nevezzük szám szerint, mert nem tudjuk. Aktív
vagy inaktív státuszban. Aktív vagy passzív státuszban...
dr. Nyíri Iván: De, tudom. Halál pontosan tudom, Dodó, mert én most kaptam. Egyenként
összeszámolta a Sára. Mind a 67-et ismerjük, megvannak az e-mail címek. Mért ne legyünk
pontosak?
Zelenák József: Már csak azért, mert holnap ha lesz valaki, akkor vele nem 67 lesz, hanem
68.
dr. Nyíri Iván: Akkor majd leírod, hogy valaki kilépett vagy nem dolgozik tovább. Tehát, ne
hagyjuk amorffá az egészet, hogy csak ennek vagy annak! 67 regisztrált oktató van itt. Egy
részük nem fizetett, egy részük inaktív, és van 50 aktív. Mindenkinek ki kell küldeni, hogy
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senki ne mondhassa utána, hogy nem kapta meg. Úgyhogy, akkor a határozati javaslat, amit
megfogalmaztam, elfogadható-e? Ki az, aki egyetért vele? Köszönöm szépen. Dodó!
Zelenák József: Még egyszer mondom, én csak azoknak az oktatóknak küldeném ki, akik
fizettek. Vagy ilyen, vagy olyan státuszban. De, egyébként nincs beleszólásunk az oktatói
kollégium ügyeibe. Ez az szabályokban benne van.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Értettük, amit mondasz. Én megfogalmaztam egy határozati
javaslatot. Rajtad kívül az elnökség elfogadta. Mit akarunk még ezen tovább részletezni?
Balázs Péter: Dodó! Bocsánat. Nem fejthetik ki az álláspontjukat az oktatói kollégiumon.
Mert az oktatói kollégium szabályzata szerint, mivel nem fizettek, ezért egy tájékoztatást adsz
nekik és pont. Kész. Túl vagyunk rajta.
Zelenák József: Világos. Megértettem.
Balázs Péter: Ott az oktatói kollégiumon nem vagy köteles beengedni, meg nem vagy köteles
meghallgatni, hiszen nem fizette be a tagdíjat.
dr. Nyíri Iván: Egy. Kettő. Ez ösztönözni fogja. Ha hozzászólnivalója van, akkor be fogja
fizetni gyorsan a tagdíjat, hogy hozzászólhasson.
Zelenák József: Támogatom a javaslatot.
dr. Nyíri Iván: Akkor egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen. Jó.
Richter Miklós: Nekem lenne még ezzel kapcsolatban egy kérésem, amit egyébként már
szóban jóváhagytatok, csak szeretném, ha erről elnökségi döntés születne vagy szavaznátok.
Hogy a számlafegyelem vonatkozásában a befizetéseknél az oktatók minden esetben a kiadott
számlán tüntessük fel a kártyának a számát! Ez az egyik. És amikor befizeti a tagdíjat az
oktató, az oktatói kollégiumi tagdíjat, akkor legyen oda írva, hogy ki az oktató. Ha ez
esetlegesen mondjuk Szökőár, tehát mondjuk, hogy ha valamilyen egyesület fizeti be és ott
mondjuk van három oktató, név szerint legyen fölsorolva az oktatók és odaírva, hogy melyik
időszakra vonatkozik ez a tagdíj. Ezt szeretném kérni, ha lehet.
dr. Nyíri Iván: Jó.
Balázs Péter: Kártyák esetében van ilyen javaslatod? Mert ugye, beszéltünk arról, hogy
miket kéne feltüntetni. De akkor az elnökségi határozatként megszülethetne az, hogy
mostantól fogva bárki is legyen az ügyintézője, tehát bárki is állítja ki a számlát az adott
akkreditáció és kártya mellé, hogy mik szerepeljenek rajta, utána beazonosítható legyen. Ezt
még megtennéd? És akkor erről szavazhatnánk. És akkor teljesen mindegy, hogy ki lesz,
idézőjel, bocsánat, az alkalmazott. Tehát, a szövetség munkatársai közül bárki állítja ki ezt a
számlát, rá is kötelező lesz ennek a feltüntetése.
Richter Miklós: Igen. Azt szeretném, hogy megjegyzésbe szakbúvár regisztráció,
kártyaszám, és oda be lenne írva, és név. Jó? És akkor nincsen probléma.
dr. Nyíri Iván: Ez érthető.
Miklós Tamás: Ez érthető meg logikus is. Igen. Tehát, ez...
dr. Nyíri Iván: Jó.
Sáradi Béla: Akkor nagyon szépen köszönjük a türelmet!
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Richter Miklós: Akkor szavaznátok erről?
dr. Nyíri Iván: Erről szavazzunk?
Richter Miklós: Hát, igen. Mindenképpen.
dr. Nyíri Iván: Jó. Akkor az elhangzottaknak megfelelően ki az, aki egyetért a javaslattal?
Zelenák József: Igen.
dr. Nyíri Iván: Egyhangúan. Köszönöm szépen.
Holló Győző: És akkor így a számlafegyelem jobb lesz, nyomon követhető lesz.
dr. Nyíri Iván: Így van. Köszönjük szépen. Gyere máskor is!
Holló Győző: Hogy ha bármi ötlet van még erre, hogy az adminisztratív dolog menjen,
akkor...
Richter Miklós: Köszönjük a lehetőséget, a megtiszteltetést részünkről is.
dr. Nyíri Iván: Gyertek, Miklós! Gyertek hamar a jó hírrel!
Richter Miklós: Jövünk vissza. Mindenképpen jó hírrel jövünk, mert a cél, az közös.
Köszönöm szépen mindenkit. További szép napot kívánok! Köszönöm, hogy itt lehettem.
Szalai László: Béla elment, vagy...?
Richter Miklós: Nem. Béla kiment.
Miklós Tamás: Mosdóba ment.
Richter Miklós: Szervusz!
dr. Nyíri Iván: Szia!
Richter Miklós: Köszönöm szépen. Nekünk meg majd beszélünk kell.
Dr. Szabó Gergely Balázs: Nekünk is kell beszélni, mert a bizottsági...
Richter Miklós: Igen. A bizottsági ülés, hogy az akkor hogyan, az mikor lenne meg.
dr. Nyíri Iván: Ezt majd tedd hozzá a számlámhoz! Szükségem van rá.
Miklós Tamás: Jó. Nyugodtan! Van belőle. Rendeltem.
dr. Nyíri Iván: Jó. Akkor még kettőt, még rendelj nekem! Jó, Tamás?
Miklós Tamás: Jó-jó. Szerintem lehet, hogy van.
dr. Nyíri Iván: Jó. Mert rengeteget dolgozok vele.
Miklós Tamás: Jó.
dr. Nyíri Iván: És rendeltünk egy doboz papírt nekem, amit fizetek, de elvittem fénymásolni
egy csomagot azzal, hogy majd kivesszük a dobozból. De nem vesszük ki, mert ennyit
fénymásoltam. Úgyhogy... Tisztelettel!
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Dodónak volt még egy felvetése, hogy tárgyaljuk a felügyelőbizottságunk jelentését a Jako
szerződéssel! Nincs itt a Kriszta. Én szívesen tárgyalnám, de illene őt megvárni, hogy ő azért
kifejtse a véleményét. Úgyhogy, Dodó! Rendben van, hogy ha a következő elnökségi ülésre?
Zelenák József: Nézzétek! Ugye, abban... Tehát, az egy határozat, nem egy javaslat. Abban
szerepel egy határidő. Nekem ez okoz némi fejtörést. Ugyanis abban az esetben, ha az
elnökség nem reagál a határozatra, akkor a felügyelőbizottság ezt közgyűlés elé viheti. Én
meg azt gondolom, hogy minél előbb kéne ezzel foglalkozni. De ha a tisztelt elnökség úgy
gondolja, hogy nem, akkor nincs hozzáfűznivalóm.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Ahogy én olvasom a dolgokat, de nekem így is jó, úgyis jó, hogy a
felügyelőbizottság nem az elnökségnek jelent. A felügyelőbizottság mindenképpen a
közgyűlésnek jelent. Nem az elnökségnek. Tessék?
Zelenák József: Ez így igaz. Abban a szabály szerint. Fölhívta az elnökség figyelmét egy
gyakorlat megszüntetésére, és erre válaszolnunk kell, hogy igen vagy nem vagy nem értünk
egyet vagy egyetértünk vagy bármi. De ebben az esetben... Mindenképp beszámolási
kötelezettséggel tartozik a közgyűlés irányába a következő közgyűlésen. Ez tény. De nekünk
meg válaszolnunk kell rá, hiszen van, szerepel benne egy határidő. 15 nap.
dr. Nyíri Iván: Hát, Dodó! Akkor olvasd el légy szíves! A határidő két dologra vonatkozott.
Az elnökre. Egy. Üljön le és tárgyalja ki, és tisztázza a feltételeket a Jakóval. Megtörtént.
Kettes. A 15 napon belül, hogy a holnapra tegye föl az egész anyagot, amit az elnök nem
teljesített, mert kimondottan káros lett volna a Magyar...
Cseh Attila: Elköszönök. Köszönöm szépen.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen! Szevasz! Köszönjük szépen! Szevasz! Kimondottan
káros lett volna a Magyar Búvár Szakszövetségre. Harmadsorban azért nem lett föltéve a
honlapra, mert a Jako tiltakozott, hogy az ő üzleti titkát és a Magyar Búvár Szakszövetség
számára elképesztően kedvező feltételeket. Gyakorlatilag ingyen kaptunk 18 szerelést,
mindenféle kötelezettség nélkül, kivéve azt, hogy hordják a gyerekek, ezt föltenni a honlapra,
az ő üzleti titkát és a sportszövetséggel kötött szerződéseit, hát hogy mondjam, befolyásolta
volna. Úgyhogy kifejezetten nem engedte meg. Viszont megtettük azt, hogy minden klubnak
elküldtük, az elnökségi tagoknak elküldtük, és mindenkinek elküldtük ezt az anyagot.
Megkaptad, nem Petya?
Balázs Péter: Nem!
dr. Nyíri Iván: De. Biztos, hogy megkaptad. Az István küldte ki. Ott van a computerén.
Balázs Péter: Jó. Akkor biztos elkerülte a figyelmemet.
dr. Nyíri Iván: Mindenkinek ki lett küldve. Minden klubnak és minden elnökségi tagnak. Ez
a 15 napos határidő. Mire gondolsz még, Dodó?
Zelenák József: Lehet, hogy én értelmezem rosszul. Itt írásban tisztázzák. A szerződés
kérdéses pontja itt szerepel szerintem. De, ha máshogy látod, akkor...
dr. Nyíri Iván: Nem-nem-nem! Olvasd el! Olvasd el! Ez a 15 napos határidő. A szerződés
kérdéses pontjait, pedig légy szíves...
Zelenák József: Vegyük a szerződő feleket! Ez a Magyar Búvár Szakszövetség és a Jako Kft.
volt.
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dr. Nyíri Iván: Igen. Olvasd el a Jako Kft.-nek a levelét, ahol minden ponton keresztül
mentünk! Igazából kiröhögte a Magyar Búvár Szakszövetséget, mert azt mondta, hogy:
Melyik pontot akarod tisztázni? Hát egyértelmű, hogy nulla kötelezettséged van. Kivéve az
ingyen támogatásban kapott 18 válogatott számára szóló melegítőt hordják. Ezt pedig nem
kell tisztázni. Ennyi.
Zelenák József: Én olvasom a Gergőnek a hozzászólását. Az ügyvéd úr elmondta, hogy
kizárólag a szerződést aláíró felek tudnak nyilatkozni abban a tekintetben, hogy a szerződéses
szándékuk mire irányul. Kérdés esetére pedig javasolt, hogy a szerződő felek üljenek le és
egyértelműsítsék a kérdéses pontokat. Erre a Krisztáék azt írták, ha jól látom, az elnökasszony
azt írta, hogy: „Írásban kifejtem azokat, hogy pontosan mit tartalmaznak a felek szerint.” Én
ezt olvasom és ez van előttem.
dr. Nyíri Iván: Hát, ugye megmagyarázni az igent más szavakkal vagy a nemet, az borzasztó
nehéz, ha valaki nem érti.
Zelenák József: Én csak az ügyvéd úrnak a szavait mondtam. A Gergő is...
dr. Nyíri Iván: Igen. Ez történt meg. De ez neked szól, Dodó! Ott van a Jakónak a levele.
Zelenák József: Nem nekem kell ezt tisztázni, ezt még egyszer mondom. Ügyvéd úr ott ül
velünk.
dr. Nyíri Iván: Ügyvéd úr!
dr. Szabó Gergely Balázs: Én azt gondolom, hogy...
dr. Nyíri Iván: Fegyvertelen vagyok.
dr. Szabó Gergely Balázs: Én azt gondolom, hogy itt konkrét kérdések születtek a
Krisztinának a levelében. Erre született egy válasz, ami nem egyenként válaszolja meg ezeket
a kérdéseket. Szerintem a felügyelőbizottság megnyugszik, hogy ha az egyes kérdésekre kap
két soros választ. Tehát, hogy hogy értelmezik a felek. És ebbe nem kell már bevonni a Jakót.
Hogy ha ezek ki vannak tárgyalva, akkor világos kérdésekre lehet világos, egyértelmű választ
adni. Ugye, a felügyelőbizottság, ugye az ügydöntő testületet, az elnökséget ellenőrzi.
Kérdéseket tett föl az elnökség irányába. Erre azt gondolom, ildomos válaszolni. A Jakónak a
levele, az általánosságban szétoszlatja a kérdéseket, azt gondolom. Vagy hát, a kételyeket a
kérdések fölött. De szerintem konkrét kérdésekre konkrét választ lenne ildomos
megfogalmazni. Azt nem kell túlgondolni. Tehát, két sorban. Tehát, célzott kérdésre célzott
választ kell adni, azt gondolom.
Holló Győző: Nekem lenne egy hozzászólásom. Nem értem az egészet. Kaptunk egy
szponzort. Nincs hátrány a búvár szövetségnek ebből a szponzori dologból. És akkor itt most
szavakon, mondatokon, két sorokon vacakolunk. Jó. Bekerült ebbe a felügyelőbizottság.
Valóban célzott választ kell adni. De ezen rágógumizunk két hónapja. Három hónapja. Holott
közben kaptunk egy ilyen lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség. Én benne
voltam. Tehát, a sportbizottsági tagok és a sportolók örülnek ennek. Megfelelően tudják
használni. Nincs hátránya ebből a szövetségnek. Én úgy tudom. Ha van hátránya szóljatok,
mert akkor valamiről kevésbé tudok. Azt, hogy formai dolgokban vannak eltérések, elírások.
Itt rágjuk egymás idegeit órákon keresztül, és ezzel a Jakóval is órákon keresztül, és közben
halad az egész. Megy. Rendben van. Akkor mi a fenét csinálunk ezzel az egésszel? Mi a fenét
csinálunk? Tényleg. Egy szavakon, mondatokon, bekezdéseken szarozunk itt jobbra-balra és
közben halad magától, jól halad az egész. Csak azért, mert formai dolog volt. Valóban. Ha
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kell, akkor a felügyelőbizottság mondja ki, hogy formai problémák vannak és kész. Ettől
függetlenül nem kéne ezen újra rágódni és újra itt lenni ezzel.
dr. Szabó Gergely Balázs: De még csak formai hibák sincsenek. Tehát, van egy
együttműködés, ami működik. Nagyon jó keretek között működik. És ezt én is nagyon
üdvözlöm, meg szerintem mindenki, aki ebből hasznot húz, különösen a sportolók. Viszont a
felügyelőbizottság mégis csak feltett kérdéseket. Én nem értem, hogy mi volt ennek az
indítéka. De joga van hozzá.
Holló Győző: Oké, rendben.
dr. Szabó Gergely Balázs: És felvetette ezeket a kérdéseket, azokat szerintem illendő
megválaszolni.
Holló Győző: Válaszoljuk meg!
dr. Szabó Gergely Balázs: És ezzel kihúztuk a kígyó méregfogát.
Holló Győző: Válaszoljuk meg két sorban! De én szerintem ettől többet. Valóban én is
olvastam a Jako válaszát. Egyértelműen leírja, hogy ő nem követel tőlünk olyasmit, ami
feltételezve volt. Nincs benne. Egyértelműen leírta. Innentől kezdve nyugodjunk már le ebben
az ügyben! Nyugodjunk le, mert egymás idegeit esszük fölöslegesen! Ez a véleményem. Két
sorban válaszoljuk meg!
dr. Szabó Gergely Balázs: Én ezt gondolom. Tehát, egy jól működő megállapodásról
beszélünk. Ugye, szokták mondani, hogy nem elég tisztának lenni, annak is kell látszani. Az
elnökség úgy végzi jól a munkáját... A Magyar Búvár Szakszövetség. Bocsánat. Mert nem az
elnökség a szerződő fél, hanem az MBSZ ad választ és kész.
Holló Győző: Én nekem az a véleményem. Vagy te, vagy Ivánnal együtt írjátok meg ezt a két
sort.
dr. Szabó Gergely Balázs: És akkor le van zárva.
Holló Győző: Nem.
dr. Nyíri Iván: Én lezártam. Ez egy szégyenletes ügy. Ez egy szégyenletes ügy. Csak nem
akarom tovább folytatni, a béke kedvéért. Ez egy szégyenletes ügy. Maradjunk ennyiben!
Holló Győző: Valamit akkor is válaszolni kell, mert a demokrácia ezt kívánja. És te vagy az
elnök...
dr. Nyíri Iván: Ott van a válasz.
Holló Győző: Oké. De ezt még egyszer le kéne írni.
dr. Nyíri Iván: Én leírtam. Én írtam az elnökasszonynak. Te is megkaptad. Mindenki
megkapta. Tessenek elolvasni a válaszomat! Az a válaszom.
Holló Győző: Jó.
dr. Nyíri Iván: És a Jako és az én levelem együtt megválaszolja annak a felügyelőbizottsági
elnöknek az anyagát, aki úgy írja alá a felügyelőbizottsági jelentést, hogy CMAS
felügyelőbizottsági elnök, és ott van a CMAS-nak a logója. Tisztelettel! Megint mi ez? Ne
vicceljünk!
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Holló Győző: Jó. Nem tisztázott le nála. Oké. Rendben. Ha meg van válaszolva...
dr. Nyíri Iván: Ennyit tudnia kellene egy felügyelőbizottsági elnöknek, aki megszégyeníti az
elnököt azzal, hogy képes egy ilyen koncepciós vizsgálatot végig vinni akkor, amikor az
elnök a sportolókkal együtt behoz egy szponzort, aki hajlandó segíteni minket. Szégyenletes.
Ezt írtam le a levelemben. Szégyenletes.
Holló Győző: Jó. Akkor ez meg van válaszolva. Innentől kezdve a felügyelőbizottságnak kell
lépni. Szerintem lépjünk tovább, mert...
dr. Nyíri Iván: Így van.
Holló Győző: Ez az én véleményem. Lépjünk tovább!
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak! Végig tárgyaltuk a mai témákat. Egyebek között van-e
valami?
Holló Győző: Van.
dr. Szabó Gergely Balázs: Dodó távozott az éterből.
Zelenák József: Nem. Itt vagyok.
Miklós Tamás: Itt van.
Balázs Péter: Csak a képen...
Zelenák József: Elment a kép? Bocsánat. Én látlak titeket tökéletesen. Itt vagyok.
Holló Győző: Nekem van egy olyan, hogy...
Balázs Péter: Addig, ameddig te ezt előszeded, addig hadd előzzem meg egy másik témával,
ami egy közös téma! Ugye, mi István segítségével még jövőhétre összeszerveztünk egy
megbeszélést, amiben kértem, hogy Győző, Kovács Lacika, illetve én mindenképpen, illetve
az irodából valaki vegyen részt, amiben azt szeretnénk letisztázni, hogy konkrétan kinek mi a
feladata, milyen hatáskörrel rendelkezik, és hogy ha beérkezik úgy általánosságban egy edzői
kérés, kérdés, bármi, akkor ki és hogyan fog rá válaszolni. Ez alapvetően, ugye legtöbben az
uszonyos úszással foglalkozunk. De ezt azt hiszem, hogy ezt generálisan kellene kezelni.
Mert az nem vet ránk jó fényt, és ezt mindenképpen hangsúlyozom, hogy mindenképpen a
hozzánk beérkező kérdésekre választ kell adni. Az, hogy ki válaszolhat és melyik határig az ő
válasza, honnantól fogva már nem az övé, hanem egyel följebb, vagy honnantól fogva nem az
övé, hanem egyel följebb, ezt nagyon fontos lenne letisztázni. Mert beérkezik hozzánk egy
csomó olyan...
Holló Győző: Bombáznak a kérdésekkel.
Balázs Péter: Igen. Van egy csomó olyan kérdés, amire választ kell adnunk, de nem minden
hatásköre se a Győzőnek, se Lacikának. Van olyan, ami egyáltalán nekem sem, hanem amit
elnökség elé kell vinni. Amit például most a Győző hozott, egy ilyen kérdést hozzánk, ami
egy picit így mindenkinek a munkáját összefogja. És most bevezettelek. Te jössz!
Holló Győző: Köszönöm szépen. A kérdés a következő. Losonczi Flóráról van szó,
kecskeméti versenyzőről, aki a titán szinttől egy századmásodperccel el van maradva, és
előzőleg a sportbizottság is, elnökség is elfogadta azt a javaslatot, hogy aki nem éri el a
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szintet, legalább a titán szintet sem, az eleve nem mehet ki a versenyre. Viszont itt a
sportbizottság tagjai...
Balázs Péter: Bocsánat. Uszonyos bizottság.
Holló Győző: Bocsánat. Köszönöm szépen. Uszonyos bizottság tagjai azt mondják, hogy erre
a Flórára szükség lenne. Több vélemény itt elhangzott az e-mailes beszélgetés alapján. És
hogy ők azt javasolnák, hogy a Losonczi Flóra saját költségén, saját felelősségre... Illetve
saját felelősség nincs, mert a búvár szövetség égisze alatt megy. De saját költségen menne ki.
Mindent fizetnének, és hogy hadd menjen már ki, mert szükség lenne esetleg váltó és egyéb
dologban. Megmondom őszintén, én nagyon habozok. Tehát, ez az egy század, ez nagyon
kicsi.
dr. Nyíri Iván: Tehát, akkor pozitív irányba habozol.
Holló Győző: Viszont valahol meg kell húzni a határt.
Roith György: Ez uszodában egy centi.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Holló Győző: Az én lányom így nem jutott be az Európa bajnokságban a döntőbe.
Miklós Tamás: Güttler Károly így nem lett aranyérmes.
Holló Győző: Ahol 3. lehetett volna az akkori eredményeivel.
dr. Nyíri Iván: A kérdés. Ha ő fedezi a költségeket, mi hátránya származik a Magyar Búvár
Szakszövetségnek, ha egyébként az uszonyos bizottság egyöntetűen azt mondja, hogy szükség
van rá?
Szalai László: De akkor... Pillanat. Tehát, akkor plusz tagként megy ki. Megvan a négy fős
váltó is, aki gyorsabbat úszott, mint ő.
Holló Győző: Megvan. Nem. Nem egészen így van. Tehát, eléggé bonyolult, hogy ki mit
vállal itt ezekben.
Balázs Péter: De vannak olyan váltók, amiben szerintem neki van. Tehát, van olyan váltó,
ami alanyi jogon akkor ő indulása joga van, hiszen második.
Szalai László: Nem fog senkit kiütni abból, akinek megvan a titán programhoz a joga?
Holló Győző: Nem. Nem.
Balázs Péter: Nem. Ő pluszként menne ki.
Holló Győző: Nem. Nem üt ki senkit. Sőt, segítene annyiban, hogy ő a második legjobb a
száz méteren, és akkor aki indulna más számban és esélyesebb lenne, az nem indul a váltóban,
mert a váltót, azt indítani kéne. Tehát, segítség lenne mindenféleképpen.
Balázs Péter: Ez hangzott el az edzők részéről. Mindenki részéről. Egyedül Kanyó Dani nem
véleményezte, én úgy láttam. Lehet, csak telefonban válaszolt, vagy hozzám nem jutott el a
válasza. A többi edző, aki az uszonyos bizottságban van, mindenki azt mondta, hogy menjen.
Ugye, itt egyetlen egy dolog van, hogy a titán programban, amit az elnökség, mint
szabályzatot elfogadott, abban szerepelt az a pont, hogy aki a titán programot nem éri el, az
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nem jogosult a versenyen való részvételre. És ezért kerül az elnökség elé, mert különben azt
gondolná, hogy esetleg el tudta volna dönteni...
Roith György: Bocsánat. Én hozzászólok. A jogosultság azt jelenti, hogy fizetjük őket.
Szalai László: Nem.
Balázs Péter: Nem. Ő olyan szintet... Két fajta szintünk van. Az egyik szint, amikor a tavalyi
év eredményei alapján kap hozzájárulást. Ez az a minimum szint. Hogy ha ezt nem éri el,
akkor mi úgy ítéltük meg, hogy ha ezt a szintet nem éri el, akkor nincs olyan... Hogy
mondjam szépen? Tehát, akkor nem engedjük az indulását, mert nincs azon a szinten. Most
egy századról van szó.
Roith György: Na, de hát mondom. Egy centi sincsen. És hogy ha ő áll mindent, akkor...?
Egy fiatalnak...
dr. Nyíri Iván: Tudunk dönteni?
Szalai László: Nekem csak ez volt a kérdés, hogy ő ezzel nem üt ki mást? És ez, őt nem
fogjuk a titán programban kapott pénzünket, tehát amit kaptak pénzt, azt erre fölhasználni.
dr. Nyíri Iván: Ő saját pénzből megy.
Holló Győző: Nem. A titán programban nem kapja meg a pénzét, mert egy századdal el van
maradva.
Szalai László: Oké.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak! Ki az, aki egyetért, hogy Flóra menjen saját költségen?
Zelenák József: Igen.
dr. Nyíri Iván: Akkor egyhangúan. Köszönöm szépen. Egyéb egyebek?
Roith György: Főképp a fiatalról van szó. Most bocsánat, hogy ezt mondom. Akkor ezt meg
kell tenni, mert ki tudja, hogy ezzel mit fogunk még nyerni.
dr. Nyíri Iván: Persze.
Holló Győző: Nekem kétségeim vannak ettől függetlenül, mert elindítottunk egy programot,
hogy egy százalék, egy század. Továbbra is kétségeim vannak.
dr. Nyíri Iván: Katinkánál is ott volt a kétség. El is zavarták, hogy menjen divatszalonba,
vagy hova. Meg kell adni a fiataloknak a lehetőséget.
Szalai László: Mikor ezt másodszor megcsinálta ezeket a számokat, ő nagyon sokat küzdött
ezzel, hogy az a szám, az mi legyen, ami most egy századdal.
Holló Győző: Nagyon jól megcsinálta Kovács Lacika.
Balázs Péter: Igen. Tehát, hogy ez egy... Ez most egy olyan helyzet, amit szerintem
egyénileg kell kezelnünk. Én azt gondolom, hogy kezeltük.
Holló Győző: Jó. Ő nagyon rosszul fogja venni ezt alapul, de nagyon sajnálom. Tényleg ez
van, hogy ő...
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Miklós Tamás: Kovács Laci. Igen. Ő nem utaztatta volna ki.
Balázs Péter: Mert ő, mint a felzárkóztatási programnak a vezetője azt mondta, hogy szerinte
nem.
Roith György: De hát, ha a döntésben nem csak ő egyedül van bevonva.
dr. Nyíri Iván: Hát, itt az elnökség úgy látta, hogy a búvár szakszövetség számára ez fontos.
Miklós Tamás: Mi most rossz információkat kaptunk.
Balázs Péter: Mindenki számára vannak kétségek. Én egyetlen egy dolgot hoznék az
elnökség tudomására. Nem tudom, hogy mindenki tudja-e, de a francia búvár szövetség a
saját külügyminisztériumuk javaslatára nem engedélyezi a Sharm El Sheikhbe való utazást.
dr. Nyíri Iván: A robbantgatások miatt?
Balázs Péter: Visszaléptették a teljes. Tehát, nem utazik ki francia. Én azt gondolom, hogy...
Megnéztem a külügyminisztériumnak a honlapját. Sharm El Sheikh és a tengerparti városok
biztonságosnak vannak minősítve. De azt hiszem, hogy kiskorúakat utaztatunk ki. 18 év alatti
embereket utaztatunk ki Sharm El Sheikhbe. Érdemes lenne a biztonság kedvéért legalább a
konzuli szolgálattal és mindenféle olyan dolgot megtenni, amit meg tudunk tenni.
dr. Nyíri Iván: Holnap beszélek velük.
Balázs Péter: Hogy a mi csapatunk biztonságosan tudjon kiutazni erre az üdülő területre,
mert azért egy üdülő területről beszélünk. De ettől függetlenül nagyon fura státusz van, mert
ha fölmegyünk a honlapra, mindent izé, fokozattan veszélyesnek van minősítve, meg
mindennek, nem tudom, hadállapotok uralkodnak, kivéve ezekben a városokban. Kairó,
Alexandria és a tengerparti üdülőterületekre. Én azt hiszem, hogy akkor járunk el helyesen,
hogy ha körültekintően ezt megfutjuk, ezt a kört.
dr. Nyíri Iván: Nagyon fontos.
Roith György: De jó lenne ezt írásban kérnünk.
dr. Nyíri Iván: A Cyrano nem fogja megadni. A külügy azt fogja írásban adni, ami ott van a
honlapján.
Balázs Péter: Azért van fönt a honlapján.
dr. Nyíri Iván: De szóban esetleg többet elmondanak. Én beszélek velük, ismerem őket.
Viszont akkor kellene egy elnökségi határozat, mert rövid az idő. Ha a külügyminisztérium
azt mondja, a konzuli szolgálat, hogy nem biztonságos és meggondolandó, akkor lemondjuk
az utat?
Balázs Péter: Nem. Én nem azt akartam mondani.
Miklós Tamás: Tájékoztatni kell őket.
Balázs Péter: Azt akartak mondani, hogy tájékoztatni kell őket és a szüleiket is, hiszen
kiskorú gyerekek utaznak. Egyéni döntésük az, hogy oda kiutaznak-e vagy sem. Én pont ezt
akarom, hogy menjen a magyar csapat, mert az EU-s utazók közül egyedül Franciaország
minősítette olyan veszélyesnek. A többiek nagy létszámban utaznak ki. Én csak a...

66
Szalai László: Lehet, hogy ők tudnak valamit.
Holló Győző: Segítséget szeretnénk kérni.
dr. Nyíri Iván: Ők félnek az araboktól.
Holló Győző: De a külügytől segítséget kéne kérni, hogy kísérjék figyelemmel a mi
csapatunkat, amíg ott vannak. Ennyi. Kísérjék figyelemmel! A konzuli szolgálat.
dr. Nyíri Iván: Ez mikor van? Júli?
Miklós Tamás: Júli 27.-től augusztus 4.-ig.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hát, nem. Legfeljebb az uszodában vannak meg a szobában.
Holló Győző: Én egyszer voltam ilyenkor kint.
Balázs Péter: Én ezzel a kérdésemmel nem a csapat visszaléptetését, hanem pont a
megerősítését szerettem volna szolgálni.
dr. Nyíri Iván: Jó.
Balázs Péter: Tehát, csak segítség kellene.
dr. Nyíri Iván: Holnap beszélek. Tamás tudni fog róla. Ha beszéltek a Tamással, ő el fog
mondani mindent.
Roith György: És még célszerű lenne indulás előtt is, mert addig még változhat.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak! Van-e egyebek között egyéb? Köszönöm szépen.
Hatékonyak voltunk. Szerintem előre léptünk. Nem volt könnyű elnökségi ülés, de...
Balázs Péter: Bocsánat. Én csak annyit még, hogy a Kovács Laci megbízta a Gurisatti Robit,
hogy készítse elő azoknak a sportágaknak a felosztási javaslatát, amit ugye a közgyűlés
meghatározott, hogy azt az összeget ossza szét a sportágak között. Én az tudomásom szerint
megtörtént. De ide nem jutott el az elnökségi ülésre, úgyhogy nem tudunk róla egyelőre
semmit.
Miklós Tamás: Engem hívott, hogy küldi majd.
dr. Nyíri Iván: Tisztelettel felhívnám az elnökség figyelmét az alapszabály szerinti
kötelességük teljesítésére! Ha jönnek e-mailben szavazatra felkérések, akkor tegyük ezt meg!
Értettem azt is, amit te mondtál, hogy nehéz volt, mert számok meg egyebek, hogy hogyan.
De akkor e-mailben körbe menne, hogy ha itt van javaslat, és akkor záros határidőn belül
tegyük meg az e-mailen a szavazást! Jó?
Balázs Péter: Jó.
dr. Nyíri Iván: Van-e egyéb, hölgyek, urak? Ha nincs, akkor bezárom az elnökségi ülést.
Köszönöm szépen. Ma sem éltünk hiába.
Zelenák József: Sziasztok!
dr. Nyíri Iván: Szia, Dodó!
Holló Győző: Dodó! Te hol vagy most?

