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dr. Nyíri Iván: ...lényegre törően, szűkszavúan és a határozatok gyors elfogadása vagy
visszautasítására koncentráljunk! Egyrészt szó szerinti jegyzőkönyvet kérek majd, és akkor
bele is csapnánk. Mindenki megkapta azokat az anyagokat, amelyek elkészültek eddig az
időpontig. Illetve, a most beérkezett, ma reggel, ma délelőtt, tegnap este beérkezett anyagokat
a kollegáink szétosztották, szétosztják. Úgyhogy, akkor kezdenénk. István, gyere! Az ebben a
pillanatban fennálló mérlegünkkel, helyzetünkkel, pénzügyi helyzetünkkel április 17.-i
álláspont szerint. Gyere! Mondod te, vagy mondjam én? Mondjad te!
Domokos István: Köszönöm. Jó. A pénzügyi összesítőt a mai délelőtt készítettük el.
Gyakorlatilag a Nonprofit Kft, illetve a Búvár Szövetség napi pénzügyi helyzetéről ad
tájékoztatást, ami szerintem talán egyelőre még mindig szerződéskötés alatt vannak az
EMMI-vel megkötendő támogatási szerződések. Most adjuk le a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumokat, úgyhogy valószínűleg néhány héten belül kapjuk kézhez a szerződést és
azután fogják annak aláírását követően átutalni ezeket az összegeket. A családi búvárnap
támogatás 2. részlete, az a jövőhéten kerül átutalásra a bankszámlánkra. Egyáltalán ennyit
tennék hozzá, így szóban. Ja, de bocsánat. Még annyit, hogy Sárával a közelmúlt hetek
folyamán küldtünk ki elég sok fizetési felszólítást, illetve egyenleg egyeztetést és azok a
visszajelzések alapján folyamatosan jönnek be kintlévőségeink, ami szerintem közel olyan 1
millió forintos nagyságrendben volt. Ebben benne vannak már az idei tagdíjak is. Annak a
rövid határidejű befolyására számítunk még.
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dr. Nyíri Iván: A délelőtt voltam a minisztériumban egy ilyen általános beszélgetésre, és
azok, akik jóváhagyják a kérelmeinket és a pénzügyi támogatásainkat, nagy elégedettséggel
vették tudomásul, hogy úgy gazdálkodunk, hogy az éveket rendszerint pozitív eredménnyel
zárjuk. Úgyhogy, a 2019-es évet 22 millió forintos pénzállománnyal kezdtük, tehát
bankszámlai és készpénz állománnyal, amiből természetesen már költöttünk. De ugyanakkor
ebben a pillanatban, amit várunk, az 26,5 millió forint. Az egyebekről majd a 2019-es
pénzügyi tervünknél beszélnék. Úgyhogy, jelenleg ez a pénzügyi helyzetünk. A szokásokhoz
híven rendben van. Kérdés? Megjegyzés?
Szalai László: Itt a két sorban, hogy nyitó bankszámlaegyenleg 3900, és pénztár. Tehát, ez
külön van, ez a 3400 és külön a bankban 3900.
Domokos István: Igen. Ugyanígy a szövetségnél is. Eddig nem volt itt a pénztár, de
gondoltam, hogy ezt még hozzárakom, hogy teljesebb kép legyen.
Szalai László: Nagyon jó. Nem átfedés van, hanem az teljesen különállósor, és az összeg a
tényleges.
dr. Nyíri Iván: Egyéb kérdés, hozzászólás? Köszönöm szépen. Akkor technikai alelnök
március elején szétküldött javaslatai közül az aktuális és az elnökségre tartozó témák
átbeszélése. Ugye Dodótól kaptunk egy listát és bizonyos anyagok ott voltak. Ebben a
pillanatban... Tegnapelőtt? Vagy mikor kaptuk ezt a jegyzőkönyvet, amire aztán Szaszó azt
írta, hogy ezt korai ide küldeni, mert még át kellett volna beszélnetek. Én azt mondanám,
hogy mindenképpen még beszéljétek át, mert ugye ez az anyag tele van olyannal, hogy
különítsem el, biztosítsa, jó lenne, ha. Tehát, ezzel. Igen. Jó lenne, jó lenne. Nem egyértelmű,
fontos lenne tudni, szeretnénk, és megint csak jó lenne. Tehát, ezzel borzasztó nehéz mit
kezdenünk ebben a pillanatban. Elolvastuk, tudomásul vettük, de ez alapján semmit nem tud
dönteni az elnökség. Tehát, én azt mondom, hogy ezt napoljuk el akkorra, amikor vannak
konkrét döntési pozíciók és megfogalmazott határozati javaslatok. Mert ebben a pillanatban
ebben nem tudunk dönteni. A másik, amire Dodó figyelmét felhívnám, hogy a CMAS logóját
nem teheti rá semmiféle papírra. Tehát, ezt el kell olvasni, a CMAS-nak a szabályzatát, hogy
a CMAS logót ki, mikor és milyen esetben használhatja. Nem szeretném, hogy ha ebből a
CMAS-szal bármiféle összeütközés, probléma lenne. Én ennyit tettem volna hozzá.
Zelenák József: Akkor mondanék egy pár mondatot, és utána meg a Szaszót szeretném
megkérni, hiszen ő volt ott egyébként ezen az ülésen, ő képviselete az elnökséget. Az utolsó
felvetéshez. A CMAS logóját a nemzeti szövetségek szabadon használhatják. Ez benne van
egyébként a megállapodásban, a technikai szervezet mindenféleképpen, hiszen használjuk is
és feltüntethetjük minden dokumentumunkon. A dokumentum, amit utoljára kaptatok,
majdnem utoljára kaptatok, ez egy tájékoztatás azért, hogy nézzétek át és veleményezzétek.
Csak erről szól. A szakbizottság az összevont szakbizottsági ülésen vélemények, döntések
hangzottak el, amik a szakbizottságnak a véleménye. Laci jelen volt, úgyhogy ő ezt első
kézből tudja prezentálni. Természetesen, még az oktatói kollégium előtt szeretnénk erről
beszélgetni, illetve megvitatni ezeket a kérdéseket. Gyakorlatilag olyan szükségszerű
változások, kiegészítések, amikre a továbblépéshez szükségünk van. De természetesen
kíváncsiak vagyunk az oktatói kollégium véleményére. Ez egy elkészült anyag, ami a
szakbizottság véleményét tükrözi, és azért gondoltam, hogy az elnökségre tartozik, hogy tudja
azt, hogy mi történt ezen az összevont szakbizottsági ülésen. Tehát, még egyszer mondom, ez
egy tájékoztatás. Nem is gondoltam, hogy ezen a mai megbeszélésen erről bármiféle döntést
kéne hoznunk. Ez részetekre egy tájékoztatás. Laci?
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Szalai László: Ennyi a lényege, hogy úgy gondoltuk ott az ülésen, hogy ez egy alulról
építkező dolog legyen. Tehát, hogy ha valamiben módosítunk, főleg vannak benne anyagi
vonzatok, illetve korlátozások, főleg itt az oktatókra vonatkozva, ezért ez egy konszenzuson,
egy megállapodáson alapuljon, amit az oktatói kollégium előtt lehetne megoldani úgy, hogy
egy olyan meghívóval, hogy mindenki jöjjön el, mert róluk fog szólni ez a dolog, mert zsebbe
vágódók is vannak benne. De legalább egységesen megreformálná azokat a dolgokat, ami
eddig kétséges volt. Hogy is működik, hogy nem működések voltak. Illetve, hát fejlődik a
világ. Ez után kell menni, ezért született ez az anyag, és pont ezért nem döntésként vagy
anyagként lehetne. Vagy milyen megfogalmazások voltak benne? Tehát pont ezért...
Zelenák József: Felvetések.
Szalai László: ...hogy amikor majd a kollégium elé kerül és az oktatók döntsék el, hogy most
akkor ezt kérik, nem kérik, és akkor már az egy határozott javaslat. Ugye, ezt kérik
jóváhagyni az elnökség által az oktatói társadalom.
dr. Nyíri Iván: Igazából az anyag érthető. Úgy kéne az elnökség elé hozni, hogy mindenütt
egy egységes álláspontban, és akkor a végén egy határozati javaslat, hogy ezt az anyagot a
Magyar Búvár Szakszövetség elnöksége átolvasta, megtárgyalta és jóváhagyja. Akkor
onnantól kezdve az egész.
Szalai László: Jó.
dr. Nyíri Iván: Jó. Van-e egyéb ehhez a napirendi ponthoz?
Zelenák József: Hát, ugye egy elég hosszú pótsor van. Az előző elnökségi ülésen nem tudtam
részt venni, illetve hát félig voltam ott. Még egyszer így szóban is elnézést kérek mindenkitől.
Sajnos olyan volt a térerő vagy az internet kapcsolat, hogy nem tudtam közreműködni az
elnökségi ülésen. Bár lényeges lett volna, hiszen ugye az első érdemi elnökségi ülés lett volna
a tavaszi programok előtt. Ezért bátorkodtam küldeni nektek egy levelet, amire négy
elnökségi tag aztán válaszolt is, de szavazásra nem került sor. Ezek lényeges éves
programpontokat tartalmaznak, illetve olyan javaslatokat, amelyeket, mint alelnök, szerettem
volna megtenni. Meg is tettem. A kérésem az, hogy ezeken a pontokon menjünk végig,
különben nem tudunk működni! Ugye, kívánatos lett volna azon az ülésen, amikor az
SZMSZ-ről beszélgettünk, hogy például ezeket a feladatokat is tisztázzuk, hogy mivel
foglalkozik a sportalelnök, mivel foglalkozik a technikai alelnök, mivel foglalkoznak az
elnökség tagjai. Tehát, hogy a fair adatoknak megfelelő megosztása legyen. Mivel, eddig ez
szokásjog alapján működött, azt gondolom, hogy ezt is célszerű lett volna szabályozni. Van
egy új Alapszabályunk, van egy új SZMSZ-ünk. Ebben ez nem került leírásra. Tehát,
kénytelen vagyok, ha szabálykövetően akarok viselkedni, akkor az elnökség döntéseire bízni
minden egyes rendezvényt, amit a technikai bizottság meg kíván szervezni. Ha valaki ezzel
nem ért egyet, akkor az szóljon, mert valamit tegyünk akkor ebben az ügyben! Minek utána
nincs tervezett költségvetésünk 2019. évre, az összes rendezvény pedig 19-re szól, nem
gondolnám azt, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy anélkül, hogy látnám, milyen keretből
lehet gazdálkodni, illetve nincs is hozzá semmiféle támpontom, bármiféle rendezvénynek neki
lehetne ugrani. Hiszen ezeknek van bevételi és kiadási oldala is. Úgyhogy, csak azok, amik
egyébként már korábban elnökségi döntéssel szabályozva lettek, azok kerülhetnek
lebonyolításra. Tervek voltak, a terveket már egyszer megtárgyalta az elnökség. Ugye
elmondtam, hogy miről szeretnénk, vagy mivel szeretnénk foglalkozni 19-ben. De ugye, erről
határozat nem született. Tehát, ez egy tájékoztatás volt. Ez 18. évben megtörtént a 19-es
tervekkel kapcsolatban. Ahogy az idén is elkészítettem a technikai bizottság 19-es terveit,
ezek között az első félév szerepelt, amit láttatok sajnos. Ugye, az eltelt idő miatt ezeknek a
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pontoknak egy része okafogyottá vált. Hiszen az képtelenség, hogy a tavaszi időszakban
lebonyolítsuk például az oktatói tanfolyamot. A naptáramba szépen be volt írva, hogy múlt
hétvégén kellett volna szintfelmérőt tartani. Részint a helyszín miatt, ugye uszodai foglalás,
meg egyáltalán a szervezés. Akik szeretnének ezen részt venni, azokat megfelelő időben kell
értesíteni. Ezeket, ugye meg szoktuk tenni pontosan március hónapban legkésőbb. Ezért is
gondoltam volna, hogy ezekről lehetett volna akkor dönteni. Most akkor a kérésem a
következő a kollégákhoz. Azokon a pontokon... Illetve, végig mehetünk az összesen
felgyorsítva, amik még aktuálisak. Azokról, akkor kérnék szépen elnökségi döntést! Illetve, a
másik, hogy a munka tovább folyhasson, valamilyen minimális alap költségvetési keretre,
amivel a technikai bizottság gazdálkodhat, azért szükség lenne. Gondolom, a sport oldalnak
ugyanez a problémája, hiszen nem látja a számokat. Tehát nem tudom azt, hogy miből fogunk
gazdálkodni. Ez most nem... Rád nézek, de nem feltétlenül neked szól. Tehát, ez az
elnökségnek szól tisztelettel, hogy itt vagyunk április közepén és nem tudjuk, hogy hogy
csináljuk az évet.
Domokos István: Bocsánat. Én csak a végére reagálok. Mai napra sikerült összerakni egy
tervet.
Zelenák József: Még egyszer mondom, nem szemrehányás volt István, nehogy félreértés
legyen!
Domokos István: Oké. Nem is azért reagálok rá, csak hogy ez a legegyszerűbb szerintem, ezt
az utolsó kérdést megválaszolni, és a közgyűlés előkészítésénél szeretném, hogy ha majd
egyrészt átbeszélnénk, hogy milyen szempontok alapján készült el, illetve, hogy milyen
feladatok vannak még a költségvetésnek a véglegesítéséhez.
Zelenák József: Ugye, általában február-március hónapban már valamilyen számokat már
láttunk, hogy körülbelül miből fogunk gazdálkodni. A szokásoknak megfelelően ugye, a
megtervezett vagy megrendezésre kerülő versenyeknek, a technikai bizottságnak a
rendezvényeire, erre valamit elkülönítettünk. Tehát, számoltunk plusz-mínusz, hogy
körülbelül, hogy néz ki a történet. Ugye, a tavalyi évet se látom még, hogy akkor az pontosan,
hogy történt. Mert, hogy az egyes tételes rendezvényeknek, amit én leadtam természetesen, az
az én birtokomban van. De gondolom, az elnökségnek is látnia kéne. Amit leadtam, azt
láttátok is a tavalyi évben. Tehát, kéne valami kis alap. Tehát, hogy lássuk, hogy akkor mit
tudom én, a szakbizottságok működésére, oktatói tanfolyam, továbbképzések. Számtalan
olyan teendőnk van, amit ugye minden évben meg kell tennünk, és hogy ezzel tudjunk
gazdálkodni. Tehát, nem a könyvelői számokra van szükség, hanem hogy mi itt az
elnökségben tervezzünk valamit, hogy hogy fogunk akkor 19-ben működni. Nekem ez a
kérésem, már úgy azért odafelé. Az elnökség felé meg az, hogy hát, akkor valamilyen módon
határozzuk meg ezeket az érdekeket, hogy tudjunk ezzel. Minek után még egyszer mondom,
az SZMSZ-ben nem szerepel az, hogy mi az alelnököknek a feladata, jogköre. Az
Alapszabályban szerepel az, hogy mit csinálnak általánosságban, de az elnökség döntései
határozzák meg a szövetség működését abban az időszakban, amikor a közgyűlés nem
ülésezik. Úgyhogy, vagy hozzunk valami olyan döntést, hogy a sport alelnök, a technikai
alelnök, a majdani tudományos alelnök hogyan, s miként tudja ezeket a feladatokat ellátni.
Mert ugye ezek, még egyszer mondom, számok vannak hozzárendelve. Vagy akkor minden
egyes alkalommal arra kérem az elnökség tagjait, hogy ha egy ilyen kérdés van, akkor
szavazzanak írásban arról, hogy ez igen vagy nem!
dr. Nyíri Iván: Javasolhatom, Dodó, mivel szó szerinti jegyzőkönyv készül, ne mondjuk el
ugyanazt kétszer!
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Zelenák József: Persze, javasolhatod.
dr. Nyíri Iván: Mert akkor kétszer fog belekerülni a jegyzőkönyvbe, és akkor 140 oldalas
lesz.
Zelenák József: Igen. Nyomatékosítani akartam, hogy ez a feladat.
dr. Nyíri Iván: Igen. Én a következőket mondanám el. Hogy ha az elnökség tagjai
visszaemlékeznek, kivétel nélkül minden évben az előző évi számok, azok a közgyűlést
megelőző hónapban derültek ki, mivel, hogy a könyvelőink akkor adják le a számokat. Most
is ez történt. Semmi különbség nincs az elmúlt 15-20 évhez képest. Most kaptuk meg. Tegnap
este jöttek meg a számok…..
Domokos István: Hát, múlt hétvégén. Hétfőre sikerült átbeszélni.
dr. Nyíri Iván: Múlt hétvégén. Így van. Tehát, ezzel nem tértünk el az előző évek
gyakorlatától. A másik, hogy milyen számokkal dolgozunk 2019-ben? Ez megint csak most
van előterjesztve és minden évben ezek a számok a közgyűlést megelőző hónapban, 30-35
nappal a közgyűlést megelőző elnökségi ülésen lettek beterjesztve. Ez a tény. Ezen túlmenően
mindannyian tudjuk, hogy mivel gazdálkodunk, milyen bevételekkel gazdálkodunk. Ugye,
gazdálkodunk egyszer az éves működési támogatással, ami a múlt évhez képest 14-15
millióról most 18,7 millió forintra növekedett. Ez nyilván az iroda működtetésére és a Magyar
Búvár Szakszövetség működtetésére szóló pénz. Ezen kívül 5 hónap-6 hónapja tudjuk, hogy
mennyi a 2018-19-es évre szóló felzárkóztatási programtámogatás. Ez megint csak nem a
mostani ülésnek a kérdése. Régen tudjuk. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy a Magyar Búvár
Szakszövetség technikai ágazata, technikai oldala szinte minden évben pozitív eredménnyel
zár. Tehát, a bevételei támogatják a szövetséget, mivel, hogy ő generálja a bevételeket. Tehát,
ilyen szempontból a technikai alelnök önmaga dönt a saját programjairól és tájékoztatja a
Magyar Búvár Szakszövetség elnökségét, mivel, hogy ő egy befizető ágazata a Magyar Búvár
Szakszövetségnek. Majd utána, Dodó……
Zelenák József: Csak ezzel egy nagyon fontos dolgot mondtál.
dr. Nyíri Iván: Hát, hogyne!
Zelenák József: De ezt szeretném, ha az elnökség jóváhagyná.
dr. Nyíri Iván: Bocsánat! Befejezem. Tehát, elmondom végig, hogy hogyan működtünk az
elmúlt 20 évben. Tehát, neked megvárni bármilyen programot, hogy majd az elnökség
jóváhagyja vagy megszavazza, ez a valóságtól egy kicsit eltérő álláspont, mivel, hogy
nyugodtan megtarthattad volna ugyanúgy az oktatói kollégiumot idén is, mint tavaly meg
tavalyelőtt meg azelőtt, mint amikor a Roith Gyuri is tartotta. Ehhez nem kellett külön
odajönni az elnökséghez és jóváhagyást kérni. Az elnökséget tájékoztatod, amikor lezajlott az
oktatói kollégium. Tehát, ilyen szempontból a technikai alelnök nyugodtan végezheti a
munkáját, mivel, hogy az elmúlt 15-20 évben a rendszerrel soha nem volt probléma.
Visszatérve az Alapszabályunkra és a Szervezeti Működési Szabályzatunkra. Amikor egy
technikai alelnök meg egy sport alelnök megpályázza ezt a feladatot és a tagság őket
megszavazza, akkor beterjesztenek egy munkatervet, beterjesztenek egy programot. Azon
program alapján már eleve meg van határozva, hogy a következő négy évben mit kell
csinálnia a technikai alelnöknek és mit kell csinálnia a sport alelnöknek. Tehát, ilyen
szempontból részletesen leírni a Szervezet és Működési Szabályzatunkban azt, ami egyébként
az Alapszabályban ott van, én fölöslegesen tartom. Időszerűtlennek tartom, mivel, hogy eddig
az elmúlt több, mint 10 évben, 15 évben ezzel kapcsolatban soha nem merült fel probléma és
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nem látom, hogy most milyen probléma merül fel, hogy ezeket külön, részletesen le kéne írni.
És egy nagy veszélyre hívom fel a figyelmet! Ha elmegyünk ebbe az irányba és ne adj isten,
nem látjuk a jövőt előre, - már pedig nem látjuk a jövőt előre, - mert nem istenek vagyunk,
hanem csak emberek, és nem írunk be valamit a technikai alelnök feladatai közé vagy a sport
alelnök feladatai közé úgy, hogy bizonyos feladatokat előtte leírtunk, akkor a jövőben
nyugodtan mondhatja egyik vagy másik alelnök, hát az nincs benne, akkor azt nem csinálom.
Egyértelmű. A sport területnek a sport alelnök a főnöke. A technikai területnek pedig a
technikai alelnök. Ennyit szerettem volna mondani. És visszatérve a megtett sok-sok
javaslatodra, amit átküldtél, azok leírások, hogy mit kéne csinálni. De egyikhez sincs odatéve
a konkrét határozati javaslat. Na, most így borzasztó nehéz dönteni.
Zelenák József: Konkrét dátumokkal szerepelnek a programok. Ezt csak el kell küldeni.
dr. Nyíri Iván: A programok szerepelnek. Mit akarsz a Magyar Búvár Szakszövetség
elnökségétől? Ez a te feladatod, döntsd el! Megkaptad a megbízást a szavazóktól, megkaptad
a bizalmat az elnökségtől. Miért jössz vissza az elnökséghez olyan feladatokkal, amiket
normális napi alapon tudsz végezni és végezhetsz?
Zelenák József: A szavazóktól és a közgyűléstől valóban bizalmat kaptam. Azt gondolom,
hogy a helyes működésnek – de javítson ki bárki, ha nem így gondolja – úgy kell lenni, hogy
az elnökség ezekről tud. Tehát, ha más nem is történt volna, – még egyszer, csak egy mondat
– ha más nem is történt volna, annyit elvárok a kollégáktól, mindenkitől, aki egyébként az
elnökség tagja, hogy akkor legalább egy jóváhagyást tegyen ehhez, hogy igen, a programok
elindulhatnak. Most te mondtál egy nagyon fontos dolog, én akceptálom ezt. Arra szeretném
megkérni akkor a kollégáimat, akik itt ülnek, hogy akkor döntsünk erről, hogy a sport és a
technikai alelnök ezekben a kérdésekben önállóan dönt! Ez lehet egy határozati javaslat,
megerősíti a két alelnöknek a tevékenységét, és akkor ezzel kihúztuk az egész dolognak a
problémáját. Még egyszer mondom, semmi nem fog elmaradni. Természetesen nem ezekben
az időpontokban kerül megrendezésre, hiszen ez lehetetlen, ezt mindenki belátja. Különösen,
hogy olyan dátumok szerepelnek, amik már ugye okafogyottá váltak. Ennek ellenére még
egyszer mondom, meglesz minden rendezvény tartva. A kérésem az, hogy az elnökség
erősítse meg akkor ebben az Iván által nagyon szépen megfogalmazott gondolatban a két
alelnököt, hogy ennek így kell működnie, és akkor így működik és gazdálkodunk akkor
ezekkel a tételekkel. Valakinek egyébként más véleménye van? Mert csak ketten beszéltünk
és szeretném hallani a többieket, tisztelettel.
dr. Nyíri Iván: Hadd kérdezzem én a többieket, hogy... Én vezetem az elnökségi ülést. Hadd
kérdezzem én a többieket!
Zelenák József: Nyugodtan. De kérdezhetek tőlük, ugye?
dr. Nyíri Iván: Az elnökön keresztül.
Zelenák József: Tényleg?
dr. Nyíri Iván: Hát, hogyne. Ugye, normálisan ez úgy működik, hogy az elnök vezeti az
elnökségi üléseket. Mielőtt megkérdeznénk az elnökség tagjait, nekem még lenne hozzátenni
valóm.
Zelenák József: Jó. Akkor az volt a kérésem feléd, hogy kérdezd meg légy szíves az
elnökség tagjait. Na! Így jó?
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dr. Nyíri Iván: Igen. Először elmondanám a véleményemet erről. Van egy felhatalmazása a
sport alelnöknek és a technikai alelnöknek. A felhatalmazáson belül újabb megerősítést kérni
az elnökségtől – és figyelmeztetném az elnökséget – nem helyén való dolog, mert abban a
pillanatban, hogy a technikai alelnök vagy a sport alelnök egy egyébként hozzá tartozó
ügyben az elnökség külön szavazatát kéri, az elnökség magára veszi azt a felelősséget és azt a
feladatot, amit a választók, a tagság, a két alelnökünkre bízott. Ez olyan, mint hogy ha én
megkérdezném az én felelősségi körömbe tartozó ügyekben az elnökséget, hogy legyenek
szívesek megszavazni, kvázi elhárítani a felelősséget magamtól. Amiket te leírtál és körbe
küldtél, értettük, tudomásul vettük. Nem tartom szükségesnek, hogy erről szavazzunk, mert
semmi olyat nem közöltél velünk, ami egyébként nem tartozna a te feladatkörödbe, ne lenne
normális napi tevékenység és ne lenne mindenki számára érthető. Hogy ha valaki esetleg nem
válaszolt a te szétküldött anyagodra, az azért volt, mert értettük. Arra szoktunk válaszolni,
amit nem értünk, amire kérdés van, amit nem hagyunk jóvá, amit megkritizálunk. Ebbe
semmi olyan nem volt. Tehát, aki nem válaszolt, ezért nem válaszolt. Elnökség tagjai!
Szóljanak hozzá tisztelettel!
Zelenák József: Még egy mondatot megengedtek? Hogy pontosan mért történt ez. Laci itt ül
mellettem és nem akarom rákenni a dolgot. De a tavalyi évben meg tavalyelőtt is
megkérdezte, hogy ki hagyta ezt jóvá? Ugye, ez minden évben úgy történt, hogy Adriennel
egy-két napot rászántunk és az összes programot átbeszéltük és megnéztük, hogy ez
körülbelül, hogy fog kinézni. És utána Laci föltette nekem a kérdést, hogy ezt, hogy
döntöttem el? Így történt, Laci?
Szalai László: Igen.
Zelenák József: Jó. Így történt. És én mondtam, hogy hát, Adriennel szokás szerint
megbeszéltük. Én azt gondoltam, hogy Szalai Lacinak igaza van és megkérdezem akkor erről
az elnökséget, hogy akkor úgy legyen, ami úgymond megfelel annak a kritériumnak, amit
támasztott ezzel szemben. De, ha nincs így, akkor javítsál ki, légy szíves! És még egyszer,
ugye a döntéshozó szerv az elnökség. Mindenben az elnökség a döntéshozó, amikor nincs
közgyűlés. Tehát én úgy gondoltam, hogy nektek kell. Azt még szeretném kérni, ha ezt így
megteszitek, hogy ha küldök egy levelet, oké, láttam, köszönöm, rendben van. Csak ennyit
küldjetek vissza! Nekem ez bőven elég. Csak, mert olyan parttalannak érzi az ember azt, hogy
írogat. Sok mindent már csináltam úgy, hogy valamiért nem lett belőle semmi. Most akkor ezt
így úgy gondolnám, hogy legyen ebből valami! De ez csak egy kérés, még egyszer.
Holló Győző: Nekem annyi véleményem lenne, hogy szavazzunk! Ha ide megerősítésért
jöttök és esetleg valaki számon kérné, szavazzuk meg! Az elnökségnek úgy is magára kell
vállalnia a dolgokat, még hogy ha egyedül csinálja, akkor is. Én azt mondom, hogy ha
megerősítés kell, szavazzunk! Igen, nem, és akkor innentől kezdve senki nem kérheti számon,
hogy önmaga döntötte, vagy hogy döntötte.
Zelenák József: Mindenki számon kérheti, még egyszer mondom.
dr. Nyíri Iván: Mi a határozati javaslat, Győző? Fogalmazd meg! Miről szavazzunk? Mondd
el!
Holló Győző: Arról, amit előterjesztett feladatok, azok jóváhagyása.
dr. Nyíri Iván: Négy oldal. Mi a határozati javaslat?
Holló Győző: Fogadjuk el!
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Zelenák József: Nem-nem. Az így nem működik. Elnézést, hogy közbe szóltam.
dr. Nyíri Iván: Mondjad!
Szalai László: Tehát, ebben vannak olyan tételek is, amik anyagi természetűek. Anyagi
eszközök vásárlása. Ez nem olyan döntés, amit a technikai elnök önmagában megtehet,
szerintem. Ez mindenféleképpen az elnökség elé kell, hogy kerüljön, és itt kell eldönteni,
hogy ez igen vagy nem. Nincs olyan keret sem ebben a tervezésben, semmilyen évben nem
volt, hogy vehet a technikai bizottság, vagy nem tudom ki, mert nem az, mert ilyen nincs.
Hanem az elnökség van, meg az oktatói kollégium van. Defibrillátort, maszkokat,
szerződéskötés a Spirooptic Kft.-vel. Tehát, ez anyagi természetű, ami szerintem
mindenféleképpen elnökségi felhatalmazás alapján történhet csak meg.
Zelenák József: Akkor ez így mégis csak jó?
Szalai László: Az anyagi része. Ha van valaminek anyagi vonzata.
Zelenák József: Hát, de akkor minden rendezvényünknek van anyagi része.
Szalai László: Én most nem emlékszem erre a 4 oldalra.
Zelenák József: Kinyomtassam, hogy mindenki lássa?
Szalai László: Az biztos, hogy technikai alelnök milliós tételekről nem dönthet, szerintem.
Nekem ez a véleményem.
Balázs Péter: Én szerintem, én teljesen egyetértek azzal a résszel. Van bizonyos feladata,
mind a technikai, mind pedig a sport alelnöknek. Viszont a Szervezeti és Működési
Szabályzat alapján semmiféle összeg felett nem rendelkezünk, önállóan nem dönthetünk
semmilyen dologban és teljesen érthető az, hogy a Józsi ezeket a kérdéseket az elnökség elé
elhozza, hiszen nincsen felhatalmazva arra, hogy például az oktatói kollégiumnak a kiadásait,
azt ő önmagában felvállalja, hogy ez 100.000 forint lesz, 200.000 forint lesz, vagy hogy
megvásárolja ezeket a felszereléseket. Szét kell választani az anyagot a tájékoztatásra és a
döntésre, és a döntésekben igen is döntést kell hozni, mert én, mint sport alelnök nagyon
szeretnék, de én sem tudok semmilyen felelősséget vállalni azért, hogy például egy országos
bajnokságot ennyiért fogunk megrendezni. Ha ezzel szerződéskötés történik, szerződést sem
én írok alá, te írsz alá. Támogatói szerződéseket is te írsz alá. Tehát, így a felelősség
kérdéséről, így azért nehéz szervezkedni. Tehát, én egyetértek a Józsival, bocsánat, a
Dodóval, hogy itt vannak olyan tételek, amit igen is meg kell szavazni, vagy nem kell
megszavazni. Menjünk pontról pontra, és amelyik kötelezettségvállalással jár és még aktuális,
azon igen is végig kell menni és dönteni kell róla. Ez az én véleményem.
Zelenák József: Mindegyik aktuális, csak nem ezekkel a dátumokkal. Tehát, annyi a
meglátásom, attól még a dátumokról dönthettek szavazóan ezek szerint, és az anyagi részét
pedig. Írtatok hozzá megjegyzést, amit én jó néven is vettem, mert ti válaszoltatok. Itt van az
anyag egyébként, kinyomtattam.
Nagy Norbert: Egyébként én is úgy gondolom, hogy ha valaki kitalál valamit, legyen az
sport alelnök vagy technikai alelnök vagy elnök úr vagy a Tamás, vagy bármelyikünk kitalál
valamit és megosztja a többiekkel, az nem csak azért van, hogy ő most elmondja, hogy jaj, de
jót talált ki, hanem ő szeretné, - de helyesbítsetek ki, ha nem így van – ő szeretne egy
megerősítést tőlünk, hogy ez rendben van, nem jó, jó, nem így kellene nézni, nézzük meg más
szemszögből. És akkor én úgy gondolom, hogy akkor kijöhet egy olyan eredmény abból a
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felvetésből, - nevezzük felvetésnek – ami szerintem az elnökség minden tagjának jó, megfelel
és utána abba az irányba megyünk tovább. Az igaz, hogy a két alelnöknek döntésjoga van, de
ezzel én is egyetértek, amit Szaszó mondott, hogy pénzügyekben igenis hozza az elnökség elé
és beszéljük meg mindenképpen!
dr. Nyíri Iván: Jó. Egyéb vélemény?
Miklós Tamás: Hát lehet, hogy egy összeghatárt meg kéne szabni, nem? Hogy mik azok a
tételek, amik fölött tényleg elnökségi határozat kellene. Gondolom, vannak olyan szervezési
költségek akármelyik eseményen, Dodó, amikor mondjuk te el tudod dönteni, hogy az most
mehet vagy nem mehet. Nem? Tehát, hogy egy összeghatár fölött legyen.
Zelenák József: Nem. Tudom, hogy nem tudom. Tamás, a kérdés az, hogy szabályszerűen
működjenek a dolgok, és Ivánnal is egyetértek abban egyébként, hogy persze, nem kell
mindent túl bürokratizálni. De azt gondolom, hogy aminek anyagi vonzata van, és a Szaszóval
értek egyet. Ha hoz az elnökség egy olyan döntést, hogy eddig és eddig az összeghatárig az
alelnökök önállóan dönthetnek a saját felelősségükre, azt is lehet, el tudom fogadni. Vagy azt
is, hogy nincs ilyen összeghatár, és akkor minden egyes kérdésben az elnökség...
Nagy Norbert: De, bocsánat. A saját felelősségről annyi, hogy ha itt jól hallottam, Peti ahogy
mondta, ugye elnök úr ír alá mindent. Akkor nem a te felelősséged.
Zelenák József: Nem mindent az elnök úr ír alá, mert például mondjuk egy oktatói
rendezvénynek az uszodabérletét, azt a főtitkár írja alá ebben az esetben, illetve én írom alá,
mert az én személyes felelősségem. Tehát, személyes anyagi felelősséget vállalok egy ilyen
rendezvényért. De más esetben is lehet ilyen. Például, hogy ha tartunk egy konferenciát, az is
az én felelősségem úgymond, hogy akkor én szerződök mindenkivel, mert az nem, ezek ugye
magánszemélyek, akiket meghívok, vagy éppenséggel...
Miklós Tamás: És ezt a felelősséget te szeretnéd most vállalni, vagy le szeretnél erről
mondani?
Zelenák József: Még egyszer mondom. Mind a kettőt el tudom fogadni. Természetesen
vállalom a felelősséget, hiszen azért választottak meg, hogy vállaljak felelősséget.
Miklós Tamás: Szerintem nyugodtan! Ez így rendben van.
Zelenák József: Semmi gond, ezt még egyszer mondom. Csak ha más álláspontok is vannak
és mind a kettőt el tudom fogadni. Ezt mondtam.
dr. Nyíri Iván: Tisztelt elnökség! Hogy a helyére tegyük a dolgokat. A Magyar Búvár
Szakszövetség nevében az elnök ír alá.
Zelenák József: A saját nevemben írtam alá, nem a szövetség nevében.
dr. Nyíri Iván: Hivatalos programot te a saját nevedben nem írhatsz alá! De hadd fejezzem
be! Adrienn is aláír meg te is aláírsz. Ez azért működik így, mert ez a szövetség jól működik.
Mindent átbeszélünk. Amikor te az Adriennel megbeszéled a következő évek költését, az
elmúlt évek tapasztalatát, utána én leülök és az Adriennel átbeszélem. Nem ugyanabban az
időben, de mindent, amit te a főtitkárral átbeszélsz vagy most az irodával, az eljut hozzám.
Tehát, itt a dolgokat átbeszéljük és működnek a dolgok. Ha te aláírhatsz oktatói tanfolyamra,
bármilyen beszerzésre, azért, mert van egy bizalom, egy tapasztalat és működnek a dolgok.
Ugyanez van a főtitkárral. De, ez nem másítja meg azt a hivatalos álláspontot és jogszerű
helyzetet, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség nevében csak az elnök vállalhat
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kötelezettséget, írhat alá. Hogy ő aztán ezt a jogot delegálja a kollegáinak, hát természetes,
így kell működnie egy jó szövetségnek. Ennyit erről. Szerintem, ne is beszéljünk tovább!
Amit akarok mondani. Természetes Szaszó, amit te mondasz. Az anyagi kötelezettségvállalás,
azt át kell beszélni. Ha az olyan mértékű, akkor természetesen meg kell szavazni. De ebben a
7 pontos anyagban nincs részletezve az a kötelezettségvállalás, ami a Magyar Búvár
Szakszövetségnek érdeke. Mért kell az? Mért kell annyi belőle? És hogy ha annyi kell belőle,
akkor mért? Onnan vásároljuk meg, mért nem máshonnan? Tehát, nincs egy anyag
előterjesztés és a végén egy határozati javaslat. Ennyi. Értettük az előterjesztésedet, értettük a
7 pontot. Én például ezért nem válaszoltam rá. De javasolnám, hogy a beszerzésekkel
kapcsolatban egy rövid anyagban, csak tájékoztasd az elnökségnek a tagjait arról, hogy mért
van rá szükség? Tehát, például mért van szükség két defibrillátorra? Vagy hányról van szó?
Kettőről.
Zelenák József: Nem. Egyről van szó, de az csak egy terv. Ha elolvastátok, akkor az oxigén
szettről van szó.
dr. Nyíri Iván: Akkor oxigén szettről.
Zelenák József: És nem kettő kellene, hanem amit, ha elolvastátok, akkor látjátok, hogy én
javaslom, hogy minden tagszervezet kapjon, de legalábbis a sportágak mindegyike kapjon,
hiszen a működésüket gátolja most már. Norbi, javítsál ki, ha nem így van! Ugye, egyébként a
rögbiseknél ugyanez a helyzet. Az uszodahasználatot nem engednek meg anélkül, hogy nincs
valakinél ilyen eszköz és nincs felkészített ember a helyzetben. De, előbb-utóbb Győző, eljön
az a pillanat, amikor nektek sem engedi az uszodahasználatot enélkül.
Holló Győző: Az uszodamestereknek van ilyen jogosultságuk és ilyen felszereltségük. És
akkor innentől kezdve minden sportág...
Zelenák József: Csak, ugye sem a Komjádiban, sem például a Hajósban, sem a Duna
Arénában ugye, nincs ilyen. Tehát, ott egyébként gondoskodni kell erről. Amikor rendezvényt
tartottunk a legutóbb, ugyanúgy erről gondoskodni kellett. Mert igen, lehet, hogy Egerben
akkor megoldotta a kérdést. De Norbi, javíts ki, ha nem így van!
Nagy Norbert: Én úgy tudom, az Arénában van. Mi megkérdeztük.
dr. Nyíri Iván: Biztos, hogy van.
Zelenák József: A szerződésben szerepel, hogy ők biztosítják, akkor van, de ha nem
biztosítják a szerződésben, akkor neked kell.
dr. Nyíri Iván: Biztos, hogy van. Hát az volt az egyik első, amire rákérdeztünk.
Nagy Norbert: Meg is mondták, hogy hol van, kit kell keresni.
Zelenák József: Timike hozott egyet, amit én adtam neki.
dr. Nyíri Iván: Tisztelt elnökség! Van egy helyzet, amit teljesíteni kellene elvben, és van egy
másik helyzet és realitás, hogy mi a Magyar Búvár Szakszövetség pénzügyi lehetősége, hogy
a tagszervezeteinek biztosítson ilyet. Nem tud ilyen biztosítani, ezt most mondom. Van egy
darab, és az általunk szervezett versenyekre, akkor oda tudjuk vinni. De, hogy mi a minden
tagszervezetünknek biztosítsunk, ez vágyálom. Tehát, erről vitatkozni sem érdemes.
Zelenák József: Ez a felvetésem volt, ezért kértem az elnökség véleményét. Amit mondok,
hogy egy biztos, hogy nem elég, már csak az oktatás miatt sem elég. A defibrillátor egy
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oktatószett lenne egyébként, az egy másik eszköz, amivel tudnánk oktatni a fél-automata
defibrillátor használatát. Ami szintén egyébként előírás lesz mindenféleképpen
Magyarországon is, mert külföldön már az, hogy legyen felkészített ember erre, illetve az
oktatók részére kritérium. Azon kívül, ha egyszerre használja a technika és egyszerre akarja
használni a sport, akkor egy darabot biztosan nem lehet használni. Ezt is úgy oldottuk meg
eddig, hogy a sajátomat adtam az oda sportolóknak.
dr. Nyíri Iván: Hadd kérdezzem meg, hogy az oktatóink, akár az elnökségben ülő oktatók,
akár külső oktatók a beszedett pénzt beutalják teljes mértékben a Magyar Búvár
Szakszövetséghez, vagy pedig saját kontóra oktatnak? Hogy történik ez?
Zelenák József: Nem az oktatókról beszéltem, Iván. Az oktatói kollégium rendezvényeiről
beszéltem, amit mi szervezünk.
dr. Nyíri Iván: Igen. Egyszerre kettő nincs. Egyszerre egy van.
Zelenák József: Sosincs egyszerre kettő? Tehát, nincs olyan, hogy sportrendezvényünk is
van és kollégiumi rendezvény?
dr. Nyíri Iván: Biztos, hogy van, de egyszerre két oktatói kollégiumi rendezvény nincsen.
Zelenák József: Hát olyan nincs.
dr. Nyíri Iván: Értem. Hogy egy sportrendezvény és egy oktatói. Értem.
Zelenák József: Igen. Erről beszélek.
dr. Nyíri Iván: Na, most mivel az anyagi lehetőségeink olyanok, amilyenek, nevezd meg a
forrását, hogy honnan biztosítsuk ezt, és akkor elgondolkodunk azon, hogy kell-e kettő! De
ebben a pillanatban ez a szövetség a minimumot, a legszükségesebb minimumot teljesíti,
hogy egy darab van. Meg kell nevezni a forrását!
Zelenák József: Úgy gondolom, hogy a költségvetésbe bele kell férni olyan kötelező
eszközöknek, amik a búvárkodás biztonságát szolgálják, és erre forrást kell elkülönítenünk
abból a keretből, ami egyébként akármilyen címszóval is beérkezik a szövetséghez. De, hát
például a technikai oldalnak is van bevétele, mint említetted volt. Ebből is el lehet különíteni
keretet erre. Én azt gondolom, hogy egyébként, ha meg a sportról beszélünk, hogy a
sportolóknak van erre szüksége rendezvényeken, akkor azt gondolom, hogy ezt a sport
terhére, Péter. Jól mondom? Tehát, akkor a sportbizottság terhére kell elkülöníteni.
dr. Nyíri Iván: Kell egy előterjesztés forrás megjelölésével, költség megjelölésével és egy
határozati javaslattal. Tehát, egy bekezdésben egy 3 vagy 4 oldalas anyagban ezt nem lehet
rendezni. Ennyi.
Balázs Péter: Bocsánat, de emellé volt becsatolva egy árajánlat
Zelenák József: Küldtem egy ajánlatot. Ott volt.
dr. Nyíri Iván: Egy ajánlatot?
Zelenák József: Hát, nem egy ajánlatot, többet. Sára több ajánlatot kért be. A legkedvezőbbet
csatoltam.
dr. Nyíri Iván: Amit mi megkaptuk, az egy ajánlatot.
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Zelenák József: Mondom, a legkedvezőbbet csatoltam.
dr. Nyíri Iván: Igen. De, hát mi döntünk. Azt kéred, hogy mi döntsünk, és elküldesz. Te
eldöntöd és elküldesz egy ajánlatot.
Zelenák József: A legolcsóbbat küldtem el. Ilyen egyszerű volt.
dr. Nyíri Iván: Azt nekünk meg kéne nézni. Tehát, egy előterjesztés kell, nem besuvasztani
egy három vagy négy oldalas anyagba. Erről nem tudunk dönteni, Dodó.
Zelenák József: Én megértettem. Ha az elnökség tagjai is így látják, akkor ne döntsünk róla!
Végig mehetünk a pontokon egyébként most, hogy mindenkinek van anyaga? Szaszó? Csak,
hogy te akartál mondani valamit az előbb, nem? Ehhez. De, akkor rosszul láttam. Elnézést.
Szalai László: Nincs itt, amit mi írtunk hozzá, ugye.
Zelenák József: Benne van az anyagban, amit ti írtatok hozzá.
Balázs Péter: Én ezt javítottam ki, amit én írtam hozzá.
Szalai László: Oké. Mert mi a Petyával telefonon beszéltünk és megbeszéltük, hogy ő küldi a
levelet, mert nincs kedve kétszer megfogalmazni ugyanazt.
dr. Nyíri Iván: Menjünk! Benne van a napirendi pontok között.
Zelenák József: kkor én mondhatom?
dr. Nyíri Iván: Igen.
Zelenák József: Jó. Akkor az 1. javaslat a rendezvényeknek a lebonyolításával kapcsolatban.
Itt szerepel az A pontban az oktató tanfolyam és megerősítés. Ennek a dátumát át kell tennünk
őszre, mert a tavaszi időszakban ennek a lebonyolítása már nem lehetséges. Ide tartoznak a
búvároktató tanfolyam és megerősítésnek az egyéb BTM-el jelölve búvároktatói tanfolyam és
megerősítés, azaz A, B, C, D pontok. Ezek szintén az őszi időszakra kell, hogy kerüljenek.
Kérdésem az elnökséghez. Elnökségi döntés kell-e ahhoz, hogy az időpontokat eldöntsem?
Szalai László: Nem. Szerintem nem.
dr. Nyíri Iván: Nem.
Zelenák József: Nem. Akkor ezt elfogadta az elnökség. Köszönöm szépen.
dr. Nyíri Iván: Nem. Nem fogadta el az elnökség. Te döntesz benne.
Zelenák József: Elfogadta azt, hogy én döntök benne.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Zelenák József: Ezt kérdeztem csak. Búvár konferencia. Ennek a megrendezése ugye, akkor
kellett volna nekiállni, amikor ezt a döntést vállaltam. Úgyhogy, az idei évben ez is csak őszi
időszakban lehetséges. Parancsolj!
Szalai László: Csak egy picit ugorjunk vissza! Mert az időpontról úgy döntöttünk, hogy
dönthetsz. Itt az is van, hogy az árakon. Tehát, a 2018-as árakon.
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Zelenák József: Igen. 18-as árakon. Amiken meghirdetésre került a 18-ban, és azt egyébként
ugye, az elnökség látta.
Szalai László: Itt nincs benne ár, csak az, hogy a 18-as árakon. Ebbe se legyen változás
akkor!
Zelenák József: Igen. Ugyanazon áron.
Szalai László: Időpontról dönt, de azon az áron, ami tavaly volt.
dr. Nyíri Iván: Szaszó! Nem döntöttünk. Ez az ő kompetenciája.
Szalai László: Oké. De ez is, hogy az árát eldöntse?
dr. Nyíri Iván: Akkor visszatérek a legelső megfogalmazásomhoz. Mivel a technikai oldal
évről évre befizető, tehát támogatja a szövetséget a saját munkájával, hát természetes. Egy
tevékenység során vannak költségek és vannak bevételek. Itt le van írva, hogy milyen
rendszerben akarja megrendezni ezeket a tanfolyamokat, ezeket az összejöveteleket.
Tájékoztatta az elnökséget és az elnökség tudomással bír róla. Ezen túlmenően soha nem
mentünk bele. Hát egyetlen évben nem mentünk bele, hogy mi lesz a költsége az oktatói
tanfolyamnak, mennyit költünk és mennyi lesz a bevétele és mi lesz a szaldója.
Szalai László: Ez nem így van, már bocsánat.
dr. Nyíri Iván: Utólag tájékoztattak.
Szalai László: Mindig leadott egy tervezetet. Biztos, hogy nem.
Zelenák József: Minden évben adtam egy tervezetet.
Balázs Péter: És mindig nullás. Azért emlékszem rá.
Zelenák József: Sosem nullás. Mindig pozitív.
dr. Nyíri Iván: De soha-soha nem szavazásra volt bocsájtva, hanem tudomásul vette,
tájékoztatva lett az elnökség.
Zelenák József: Tehát, elfogadta az elnökség, azt gondolom, ennyi történt vele. Sose volt
nullás, Petya. Tehát, minden év megvan a gépemen. Tehát, minden év pozitív volt.
dr. Nyíri Iván: Befizető voltál mindig.
Zelenák József: Tehát, minden évben pozitív volt.
dr. Nyíri Iván: Igen, pozitív volt.
Zelenák József: Ha nem is sok, pár százezer forint, de mindig maradt rajta. De itt most, amit
a Szaszó fölvetett, én azt elfogadom, persze. Azért írtam ide, hogy nem kívánok változtatni az
árakon és azon az áron szeretném meghirdetni, ahogy a tavalyi évben történt. Ennyi.
dr. Nyíri Iván: Tudomásul vettük a tájékoztatást.
Zelenák József: Ezt ott is beleírtam.
Szalai László: Rendben.
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Zelenák József: És akkor ezt így elfogadtátok. Akkor a konferencia mehet?
Szalai László: Persze.
Nagy Norbert: És meg tudod rendezni a tavalyi árakon?
Zelenák József: Igen. A tavalyi árakon fogom megrendezni. Gyakorlatilag az uszodaárak
minimálisan változtak. Úgy fogom alakítani a tanfolyam lebonyolítását, hogy minél
költséghatékonyabb legyen. Ugye, minél több tanfolyamos vesz részt a tanfolyamon, annál
több oktatót tudok meginvitálni, hogy legyenek rajta. Ugye, minden évben, most leírtam az
éves jelentésbe, 30 valahány oktató vesz részt egy ilyen rendezvénye. Plusz, ugye külső
segítek. Tehát, ez ugye viszonylag nagy mérvű rendezvény. Volt olyan év, hogy több, mint 50
oktató vett részt akár, mint megerősítő, akár, mint új oktató jelölt, akár, mint közreműködő
oktató, aki egyébként a képzésben aktívan részt vett. Illetve, vagy a vizsgáztatásban. A
vizsgáztatást le sem szoktam írni, mert ugye arra még külön meghívunk egy grémiumot, akik
eljönnek és ők egyébként nem költségben...
dr. Nyíri Iván: Jó. Lépjünk tovább!
Zelenák József: Tehát, búvár konferencia. Ugye, ez a konferencia is okafogyottá vált.
Időközben a katasztrófavédelmi szerveztet szervezett egy ilyen konferenciát. Az, amit
beszélgettünk a tábornokokkal, és ők megcsinálták ezt, úgyhogy jövőhét utáni héten ez a
konferencia meglesz. Ennek ellenére azt gondolom, hogy hasznos lenne ugyanezt a témát még
egyszer elővenni az őszi időszakban, már csak azért is, mert a tagszervezeteink közül sok
embert érint. Búvárokat, oktatókat, akik részt vesznek a hazai katasztrófavédelemben akár
önkéntesen, akár hivatásosként. És amit a konferenciáról ide írtam nektek, ez azért fontos,
mert erre nem csak nekem van témám, hanem pontosan azt szeretném, hogy olyan szinten,
tehát magasszintű képviseletében a hazai honrend és katasztrófavédelmi szerveknek el tudjuk
mondani azt, hogy mivel foglalkozik a szövetség. Tehát várnám azt, hogy mondjuk a sport
oldalnak a bemutatkozása röviden megtörténhessen. Itt magasszintű képviselettel megjelenő
szervezetek előtt. Akkor erről is dönthetek, hogy mikor lesz ennek az időpontja, és akkor
tájékoztatást adok az elnökségnek arról, hogy mikor kívánom megszervezni. Kívánjuk, mert
nem én. De persze majd én csinálom, de végül is, hogy mikor fogjuk ezt megszervezni.
Egyeztetve a titkársággal, hogy ne essen semmiféle olyan sportrendezvényre. Mert ugye ez az
időpont is úgy lett kijelölve, hogy megbeszéltük, hogy akkor pont nincsen semmink. Ne essen
semmi a sportrendezvényre, hogy azon akkor esetleg részt tudjanak venni mások is a
szövetség elnökségéből. Kérdésem. Ezt így el lehet- e fogadni, amit én szép hosszan
elmondtam? Iván?
dr. Nyíri Iván: Tudomásul vettük. Értettük.
Zelenák József: Jó. Rendben. 2. pont. Oxigénes elsősegélynyújtó készlet és ambu baba.
Ugye, a szövetségnek egy darab saját tulajdonban lévő oxigénes elsősegélynyújtó készlete
van, amit eddig jobbára oktatási célra használtunk. Ennek az oxigénpalackját folyamatosan
biztosítjuk a töltését. Hál’ istennek Sára itt dolgozik nálunk. Ugye, a legegyszerűbb hely
eljuttatni hozzájuk és ott oxigénnel föltöltik mindig ezt a palackot. Ez a képzést szolgálta
elsősorban. Az idei évben már uszodai szerződéshez szükség volt egy másik szettre.
Konkrétan a szigeten nem engedték volna dolgozni a kollégákat. Sem a rögbiseket, sem az
apneásokat. Ezért én a sajátom, van több nekem. Ebből az egyiket hazahoztam
Magyarországra és azt kölcsön adtam és ma is ott van az uszodában egyébként, ha minden
igaz. Semmi akadálya, hogy használják. Csak a nyári időszakba szükségem lesz rá. Viszont
szeretném azt, hogy a sportolók tudják ezt használni, és az oktatás-képzés, hogy ne egy szettel
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történjen, mert ezt értelemszerűen akkor egy helyen egy ember tud oktatást tartani. Ha
szeretnénk azt, hogy az edzőink... És erről már van egy elnökségi állásfoglalás, Győző
megerősít ebben, hogy ha ő emlékszik rá. Igen. Szeretnénk azt, hogy az oktatónik, edzőink is
megfelelő felkészítést kapjanak. Minekután az oktatói állomány rendelkezésre áll, már csak a
technikai rész kell hozzá, azaz kell ilyen eszköz. Tehát javaslom azt... Ambu babánk nincs.
Eddig azt kölcsön kéregettük, tehát nincs ilyenünk. Ezt jóindulatból megkaptuk a DHG-tól, de
hát ők is használják, és egyébként is azt gondolom, hogy ha ilyet mi szeretnénk csinálni,
akkor legyen már hozzá eszközünk. Tehát, nagyon rosszul néz ki, hogy a szövetségnek nincs
erre eszköze. Tehát, ambu babát mindenféleképpen javasolnék beszerezni és legalább még
egy darab oxigénes szettet és kettő darab ambu baba akkor így, amire szükségünk lenne. A
kettő ambu baba a minimum, hiszen ugye kétféle oktatást kell adnunk. Az egyik a felnőtt
újraélesztés, a másik pedig a gyermek újraélesztés. A gyermek újraélesztésre gyermek ambu
babát kéne beszerezni. Akkor, az Iván mondott egy olyat, hogy ha jól értettem, hogy akkor
erre kérjünk még ajánlatot, felnőtt és gyermek ambu babára, amit össze tud hasonlítani az
elnökség. Az oxigénszettre is kérjünk még ajánlatot. Ugye, a beszerzése nem túl macerás,
mert gyakorlatilag Magyarországon két helyről lehet ilyet venni. Az egyik a Danton, amit
múltkor is kedvező áron hozzájutottunk, ott kedvezményünk van egyébként. Már nem a
szövetség, hanem akin keresztül ezt megvesszük, a Galathea Búvárklub rendszeresen vásárol,
és így kedvezőbb árat lehet kérni. Tehát, a minimális javaslatom, a minimális, még egyszer
mondom, négy darab oxigénszett és kettő darab ambu babának a beszerzése. És ezért tettem
ide, hogy az elnökség bölcsessége döntsön róla, hogy erre különítünk el anyagi forrást, hogy
nem még egyet, hanem akkor legalább két darab oxigénszettet és három darab ambu babát,
amiből az egyik gyermek ambu baba legyen. Ez már a minimum feltételt úgy nagyjából
teljesítené, a véleményem szerint. A harmadik lépés, amit elmondtam és amire Iván azt
mondta, hogy ez álom, hogy a tagszervezeteink részére legalább egy ilyet valamilyen módon
biztosítsunk. Ez egy fajta támogatás, azt gondolom. És az oktatásról pedig a technikai
bizottság, az oktatói kollégium gondoskodna. Tehát, első javaslatom. Két darab oxigénes
szett, három darab baba, ebből egy gyermek, és erre kérünk árajánlatot és az elnökség eldönti,
a legkedvezőbbet megveszik. A kettes számú javaslatom pedig távlati vagy akár folyamatos
beszerzéssel folyamatosan, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Itt gondolok, akik
egyébként bérelik az uszodájukat úgy, hogy nincs megfelelő kapcsolat és tőlük elvárják, tehát
nem adnak hozzá úszómesteri segítséget, azoknak első körben. Tehát, kettes javaslat:
Tagszervezetek részére is biztosítsunk egy darab oxigénes elsősegélynyújtó szettet. Ide nem
kell ambu baba, mert itt a gyakorlati használatra kell majd nekik. Reméljük nem kell nekik,
csak hogy létezzen. Az ambu baba az oktatást szolgálja. Tehát, az itt, a szövetségben lesz
majd elérhető. Illetve, aki oktatást tart, innen tudja akkor kölcsönözni, visszavinni,
visszahozni. Tehát, hogy nála lesz addig felelős őrzésben. Erről pedig tud gondoskodni a
titkárság, azt gondolom, hogy kiadja, beveszi. Jól mondom? Tehát 1. és 2. javaslatom van. Én
azt kérem, hogy mind a kettőről döntsön az elnökség!
Holló Győző: Nekem kérdésem, vagyis olyan javaslatom lenne, hogy az elsőnél várjuk meg
az árajánlatokat, hogy mennyibe fog ez kerülni, utána döntsünk. Tehát, először jöjjenek be az
árajánlatok és utána döntsünk. A másodikra...
Zelenák József: Körülbelüli árat tudunk mondani most is. Az plusz-mínusz 5-10%-os eltérés
lesz benne, nem több.
Holló Győző: A másodikra pedig annyit szeretnék mondani, hogy pályázzunk azokra, hogy
ilyen készülékeket tudjunk venni. Pályázatok vannak, és így a technikai felszerelésre lehetne
pályázni és ezáltal lehetne támogatni a klubokat. Mert valóban, mégis csak támogatnunk kéne
minden egyesületnek. Jól jönne. Még egyelőre nem létkérdés, de nagyon jól jönne. Egyszer
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kell csak használni, tehát nem kell többször, csak egyszer, de akkor nagyon, és én azt
mondom, hogy pályázzunk! Tehát, arról szavazzunk, hogy a pályázatot kezdjünk el,
valamilyen pályázatot keressünk! Hát, most Istvánéknak adunk plusz feladatot, hogy ha erre
szavazunk. De mindenféleképpen, én egy pályázat útján gondoltam, hogy ezt fel lehetne
tölteni. Egyébként szerintem, most nincs rá keret. De pályázat útján, hogy ha kimondottan
erre kérünk pályázati pénzt, akkor előfordulhat, hogy bejön.
Zelenák József: Ne mondjak számokat? Most nincs előttetek az a dokumentum. Tehát,
körülbelül 100.000 forintba kerül az oxigénszett kompletten, mindennel együtt, ami oktatásra
alkalmas. Egy ambu baba pedig 25 és 35.000 forint között van, egy darab. Tehát, még egyszer
mondom. Nem a világ végéről beszélünk.
dr. Nyíri Iván: Megfogalmazhatom akkor, hogy előre lépjünk?
Zelenák József: Még egy mondatot hadd mondjak! Tehát, már egyszer erről is beszéltünk és
az elnökség támogatta azt, hogy kezdjünk kifele oktatni. Itt ugye ez egy olyan minősítés,
amihez nem kell búvárnak lenni. Egyébként, az oktatók részére kötelező. Tehát, mindenkinek
ezen át kell esni, aki oktatni szeretne. Kifele is tudunk oktatni. Akár itt a házon belül
tervezhetünk és szervezhetünk ilyen tanfolyamokat. Ez ugye, egy oktató egy napi díját jelenti.
Két napi díját jelenti, mert két napot vesz igénybe a tanfolyam. De egyfajta olyan társadalmi
feladat átvállalása vagy állami feladat társadalmi átvállalása, ami öregbítheti a szövetségnek a
jóhírét és egyébként megmutathatjuk, hogy mi az, amit mi tudunk.
Balázs Péter: Én ezt szeretném kiegészíteni, hogy az edzők számára tegyük ezt a tanfolyamot
elérhetővé!
Zelenák József: Ez volt az első ötlet.
Balázs Péter: A szövetség szervezésében szervezzünk egy ilyen tanfolyamot, amin a saját
edzők, akik tevékenykednek minden nap, és akkor mindent megtettünk abba az irányba, amit
ugye kért tőlünk az EMMI is, hogy a biztonságot teremtsük meg. Hogy ha mi a saját edzőink
számára létrehozunk egy képzést és azt biztosítjuk a számukra akár ezekkel a felszerelésekkel
vagy kölcsön felszerelésekkel, akkor megtettük ezeket a lépéseket, és én nagyon szeretném,
hogy ha ezt eldöntenénk, hogy legyen egy ilyen tanfolyam.
Zelenák József: Ez az első. Így van. Ez a legfontosabb, hogy a saját edzőink, akik egyébként
ott vannak a medence szélen, mert most itt medencéről beszélünk elsősorban vagy vízparton,
vagy ha uszonyos úszásról, hogy mindenkinek legyen ilyen felkészítettsége. Ezt én évek óta
próbálom, mondom. Most, ugye az oktatói rész, az nagyjából a végéhez közeledik, hogy
mindenki most már átesik itt egy két éven belül azon, hogy megkapja ezt a minősítést. Az
edzők részére pedig kiemelten fontos feladat, a véleményem szerint.
dr. Nyíri Iván: Megfogalmaznám akkor a határozati javaslatot, mert ebben határoznunk kell.
A Magyar Búvár Szakszövetség elnöksége úgy döntött, remélhetőleg egyhangúlag, hogy a
javasolt egy szettet, egy babát és egy gyerek babát kigazdálkodja a jelenlegi költségvetéséből
és azonnal beszerzi a legjobb árajánlat alapján, amelyet ugye meg fog kapni belátható
határidőn belül, és lépéseket tesz, hogy bármilyen pályázaton, pályázaton keresztül a
klubjainak, sportágvezetőinek biztosítsa ezeket a szetteket. Tehát, szettet is és babát is.
Zelenák József: Baba nem. Csak szettet.
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dr. Nyíri Iván: Csak szettet. Jó. Csak szettet biztosít és megbízza a technikai alelnököt, hogy
szervezze meg, hogy minden oktatónk és minden edzőnk a megfelelő képzést... Bocsánat. Az
edzőink a megfelelő oktatást a belátható legrövidebb határidőn belül megkaphassák.
Zelenák József: A javaslatom kettő darabról szólt, Iván.
dr. Nyíri Iván: Én egyet javaslok, mert látom, hogy hogy tudjuk kigazdálkodni. Én ismerem
a számokat. Ebben az évben, ha mindent teljesítünk, ahogy az elnökség javasolta, akkor
másfél millió, kétmillió forintos hiánnyal zárjuk az évet. Tehát, én már látom, hogy hova
fogunk jutni. Ez most hozzájön és akkor most 140-150-160.000 forint. Tehát, ezért javaslom.
Zelenák József: A két babát, azt viszont szükségesnek látom.
dr. Nyíri Iván: Ezt mondom, hogy egy felnőtt és egy gyerek baba. Ezt mondtam. Igen.
Elfogadható?
Zelenák József: Elnézést. Ez így nekem is.
dr. Nyíri Iván: Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal?
HATÁROZAT:
1/2019 (IV. 17.) Az Elnökség a Technikai alelnök előterjesztése alapján
jóváhagyta egy oxigén szett valamint egy felnőtt és egy gyerek ambu baba
beszerzését.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen, egyhangúlag. Lépjünk tovább!
Zelenák József: Jó. 3. pont. A javaslatom az, hogy kössünk támogatási megállapodást a
Spirooptic Kft.-vel. Leírtam ide, hogy mi az, amit ők már – egyébként megtekinthető, itt van a
szövetségben – mindenféle felajánlás, mindenféle ellenszolgáltatás, bármi nélkül, pusztán
csak azért, mert látták azt, hogy erre szükségünk van a hátrányos helyzetű búvároktatás
területén, maguktól adtak nekünk. Ez egy nagyon jelentős tétel. Tehát, hogy ha ezt piaci áron
kellett volna megvennünk, akkor ez 1,7 millió forint. Ez nem kevés pénz. Amellett, ugye
elfogadva azt a kritikát, amit a Győző, Szaszó, még valakivel beszéltem ebben az ügyben,
hogy tartalék kompresszort biztosítottak a versenyük. Petya mondta, így van. Hogy annak a
kapacitása kicsi. Igen. Hát kérhetünk tőlük nagyobbat akkor, hogy a tartalék kompresszort
biztosítottak. De még egyszer mondom, tehát még semmit nem adtunk. Tehát, ezt azért
lássuk! Tartalék kompresszort biztosítottak az egri versenyre, ami szintén egy elég jelentős
napidíjat takarna, hogy ha arról nekünk kéne gondoskodnunk, vagy valakit meg kéne
kérnünk, hogy a saját egyesületének vagy a magántulajdonban lévő kompresszorát biztosítsa.
Tehát, ez mindenki számára világos. A javaslatom az, hogy kössünk velük támogatói
szerződést az elnökön keresztül és vegyük be a támogatók sorába! Azt gondolom, hogy már,
amit eddig adtak, az is egy jelentős dolog, és amit még pluszba fölkínálnak emellé, a
támogatói szerződésbe szintén bele kell majd venni. Itt majd aztán a megállapodást elkészítik
ők és azt majd kijavítjuk vagy átírjuk, vagy hát majd erről az elnökség elé kerülhet még ez a
szerződés, csak hogy kössünk egy ilyet velük! Az, hogy felkínálják a szolgáltatásukat,
ingyenesen átvizsgálják a szövetség környezetében, tehát a tagszervezeteknél, az oktatóknál
lévő kompresszorokat, ha kérik, és arra javítási ajánlatot tesznek. Persze, a javítást nem
szokták ingyenesen megcsinálni, ez mondjuk világos. Itt az átvizsgálásnak az ingyenességéről
van szó. Nekik ez egy üzlet lehet később. Ezt világosan kell látni, egyértelmű. Ugyanakkor
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nekünk pedig egy segítség arra, hogy modernizáljuk, illetve olyan kompresszorokkal
rendelkezzünk, amik megfelelnek a szabványoknak. Olyan gázt képesek tölteni, ami ennek
megfelel.
dr. Nyíri Iván: Érthető a javaslat az elnökség számára. Döntési helyzetben vagyunk-e?
Elnökség: Igen.
dr. Nyíri Iván: Akkor azt kellene csinálni, hogy az elnökség megbízza a technikai alelnököt,
hogy dolgozza ki a szerződés tervezetet a céggel és tárja az elnökség elé vagy az elnök elé!
Az elnök aláírja és dolgozzunk együtt! Persze, ez teljesen világos. Elfogadható?
Szalai László: Igen.
dr. Nyíri Iván: Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? Köszönöm szépen.
HATÁROZAT:
2/2019 (IV. 17.) Az Elnökség megbízza a Technikai alelnököt a Spirooptic Kftvel kötendő támogatói szerződés elkészítésével.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Egyhangúlag elfogadtuk. Tovább tudunk lépni.
Zelenák József: 4. pont. Az 50 éves rendezvény. Ugye, az amúgy is... Akkor tegyük oda!
Tegyük oda? Jó. Akkor ezt átlépjük. Rendben van. Búvárfotós Országos Bajnokság. Ugye,
erről már volt több évvel ezelőtt döntés, hogy minden évben meg kívánjuk rendezni a
búvárfotós országos bajnokságot. Hát, ez azóta se sikerült. Most két évente elérkezett a
második év. Ennek ellenére továbbra is erőltetném azt, hogy évente rendezzünk Búvárfotós
Országos Bajnokságot! De az idei év a második. Tehát, mindenféleképpen adósak leszünk
ezzel a rendezvénnyel! Szintén a szokásoknak megfelelően az őszi időszakban kerülhet rá sor.
Ez egyébként a leírásban is így szerepel. Látjátok, előttetek van. Násfai Béla a vizuális
szakbizottság vezetője kért és kapott ajánlatot a szokásos rendezőtől, aki egyébként a
technikai hátteret biztosítja. Ugye, ez egy meglehetősen bonyolult informatikai háttér, ami
kell hozzá. Akik egyébként ebben jártasak, tehát a Természetfotós Országos Bajnokságot, a
Natura 2000-es pályázatot stb. stb., az összes ilyen természet fotózással foglalkozó pályázatot
megrendezik, illetve ezeket a versenyeket megrendezik. Tehát, a részükről kapott számokat
írtam ide bele nektek. Illetve még annyi kiegészítéssel, hogy ami itt a szövetség falát díszíti
képek, ezek is Országos Búvárfotós Bajnokságon készültek. Tehát, hogy szeretném azt, hogy
az idén is azzal is díjazzuk a helyezetteket, az elsőket, az első három helyezettről van szó,
hogy a képeik ilyen formában megjelenítésre kerülnek és ennek is itt van a költsége.
dr. Nyíri Iván: De, mire gondolsz? Tehát, többet a falunkra, hogy tudunk kitenni?
Zelenák József: Nem muszáj a mi falunkra kitenni. Tehát, hogy egyébként ezeket meg lehet
jeleníteni kiállításokon, el lehet juttatni máshova. Mindenhol díszíti a szövetség logója, hiszen
ez a mi versenyünk. Számtalan természetfotós kiállítás van az országban, a városban.
dr. Nyíri Iván: Igen. Csak mit csinálnál velük? Tehát, mit mondasz? Hogy így, mint ahogy a
falunkon van. Nem értem, hogy mit akarsz velük.
Zelenák József: Tehát, hogy ilyeneket ugyanúgy készítsünk erről az országos bajnokságról
is.
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dr. Nyíri Iván: Igen. És aztán mi történik velük? Mert én láttam őket hányódni sajnos, a 4-5
évvel ezelőttieket.
Zelenák József: Hát, amiket te láttál hányódni, azok nem 4-5 évvel ezelőttiek, azok 25 évvel
ezelőttiek. A 4-5 évvel ezelőttiek itt vannak. Tehát nem 5 évvel, hanem 4 évvel ezelőtti, amit
pontosan a falon látsz. Azok itt vannak. Azelőtt nem került ilyen nagy méretben, egyébként
technikailag sem volt lehetőség rá kinyomtatásra, hanem fotópapírra kerültek és bekereteztük
őket. A régi szövetség falán láthattad őket. Azok utána valóban hányódtak, majd utána, aki –
most ezt nem akarom máshogy mondani – elajándékozta a szövetség azoknak, akik egyébként
otthon kitették a falukra. Én azt gondolom, hogy a megjelenítés, hiszen ez diaporáma show
keretében történik a rendezvény lebonyolítása, maga a díjátadó és a bemutatása a díjnyertes
alkotásoknak. Hogy ne csak egy diaporáma show keretébe kerüljön ez, hanem az 1., 2., 3.
helyezettek, vagy csak az első helyezettek képei - azt is el lehet dönteni elnökségnek
szerintem – kerüljön ilyen módon megjelenítésre fizikai valójában. Tehát, erre itt szerepel
megint csak az összeg, hogy ez mennyibe kerülne.
Szalai László: Tehát, ugye a verseny 600.000 forint?
Zelenák József: 600-650.000 forint.
dr. Nyíri Iván: Mi lenne a forrása? Most egy hétnél tartunk. Mi lenne a forrása?
Zelenák József: Tisztelt elnökség! A forrása, az elnökség feladata, hogy eldöntse, hogy
miből különítünk el erre összeget.
dr. Nyíri Iván: Hát, ebben a pillanatban mínuszból tudjuk csak fedezni.
Zelenák József: Ezt, mivel nem látom a számokat, ezért nem tudom megállapítani.
dr. Nyíri Iván: De én most mondom és ott vannak a számok előtted. Most lett előterjesztve,
mivel, hogy most lettek véglegezve. Tehát, most kaptuk meg a számokat a könyvelőinktől.
Hamarabb nem tudtuk. De ez minden évben visszatérő. Tehát, minden évben a közgyűlés
előtti elnökségi ülésre tudják a könyvelők elkészíteni az elmúlt évi számokat. Abból tudunk
mi tervezni a következő évre. Ez minden évben így működik. Most mondom az elnökségnek
hivatalosan, ismerve a számokat, hogy most tartunk az oxigénszettel és a mostani döntéssel
körülbelül egy hétnél, mínusznál…….
Zelenák József: Az egymilliót nem tudom, honnan van.
dr. Nyíri Iván: Ez van betervezve. Tehát, hogy ha azokat a feladatokat, amelyeket el kell
látnunk 2019-ben és számolva azokkal a tényszámokkal, amelyeket 2018-ban teljesítettünk,
akkor az jön ki, hogy a feladatok elvégzése után az éves mérlegünk körülbelül 1,5 millió
forintos hiányt mutat. Ha ehhez hozzávesszük a mostani döntést, akkor 1.665.000 forint.
Hogy ha hozzátesszük még a forrással nem rendelkező javaslatot az országos fotópályázatra,
akkor már 2,4 milliónál tartunk. Meg kell nevezni a forrását és meg kéne nevezni az országos
fotópályázatot, természetesen.
Zelenák József: Tisztelettel megkérlek, segítesz nekem értelmezni ezt? Mert én azt látom,
hogy a terv és a kiadás 2019-ben, az ugyanannyi.
dr. Nyíri Iván: Azért, mert a fölhalmozott pénzünkből fedezzük azt a hiányt, amit a folyó
költségvetésünk 2019-ben mutat. István, jól mondom?
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Domokos István: Igen. De, én szívesen beszélném meg ezt részletesebben a költségvetés
kapcsán.
Balázs Péter: Mindenképpen szeretném kérni, mert a meghívóban nem szerepelt a
költségvetésnek a tárgyalása. Természetesen nagyon fontos, de akkor sem szerepelt benne.
Illetve, a Zolival ezt most kaptunk mi is és végtelenség kérdés merült föl ezzel kapcsolatosan.
dr. Nyíri Iván: Természetesen. Mivel, hogy a könyvelőinktől mindig az utolsó pillanatban
kapjuk meg. Ez tavaly is így volt, tavalyelőtt is így volt. Most tudjuk csak összeállítani az
ezévi költségvetést. Mivel, hogy május 31.-ig meg kell tartanunk a közgyűlésünket, előtte 30
nappal ki kell küldenünk az anyagokat. Azt tudtuk csinálni, hogy ahogy beérkeztek... Hétfőn?
Kedden? Mikor jöttek be az anyagok?
Domokos István: Hát, hétfőn este beszéltem meg velük.
dr. Nyíri Iván: Mostanra készültek el. Hamarabb nem tudunk a számokkal működni, mivel a
könyvelőinktől nem kaptuk meg……..
Zelenák József: Én itt látok 300.000 forintot – tisztelettel – már eleve betervezve a
Búvárfotós Országos Bajnokságra.
dr. Nyíri Iván: Meg kell nevezni a forrását! Nem arról van szó.
Zelenák József: Hát itt be van tervezve. Tehát, amiben a hiányt látjuk.
dr. Nyíri Iván: Igen. Dodó! Ami 650.000 forintba kerül, annak meg kell nevezni a forrását!
A 300.000 forint be van tervezve, mert mindenki ennél az asztalnál úgy gondolja, hogy meg
kéne rendezni. Csak, ami 650-be kerül és mi betervezünk 3-at, ott már mutatkozik 350.000
forintos hiány, és a 300.000 forintos betervezett költség is hozzájárul ahhoz, hogy a 2019-es
folyó költségvetésünk 1,5 milliós hiányt mutasson.
Domokos István: Már, bocsánat. Annyit korrigálnék, hogy itt ez a 300.000 forint, ez a
nemzetközi versenyre van beírva, amit az elnökség már korábban jóváhagyott.
Zelenák József: Hát, ez így nem derül ki. Meg az van, hogy országos bajnokság.
Szalai László: Akkor ez így nem jó. Tehát ez úgy jó, hogy ha a víz alatti fotózás országos
bajnokságra be van tervezve valamilyen összeg. Ez a véleményem.
Domokos István: Bocsánat. Oké. Csak azért mondom, hogy ez, ami most egyelőre itt
szerepel, ez nem az országos bajnokságra van.
Zelenák József: Világos. Hát, itt az szerepel.
Szalai László: Értem. És akkor 2 millió valamennyi.
Balázs Péter: Péter? Nemzetközi. Elnézed egy sorral. Nemzetközi verseny. Az nullával
szerepel.
Szalai László: Hát, ez az.
Zelenák József: Vízalatti fotózás országos bajnokság.
dr. Nyíri Iván: Tisztelettel! Először az elvi dolgot döntsük el.
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Zelenák József: Országos bajnokság 300.000 forint.
dr. Nyíri Iván: Utána el fogunk jutni az ezévi költségvetéshez is, és akkor végig megyünk
rajta.
Zelenák József: A 70.000-et nem látom.
Balázs Péter: Fordítva, mint ahogy mondod.
Zelenák József: Igazad van.
Balázs Péter: Látod? Én fordítva látom.
Szalai László: Nem kötelező rendezni fotós országos bajnokságot?
Zelenák József: De, igen.
dr. Nyíri Iván: És akkor mi történt tavaly meg tavalyelőtt?
Zelenák József: Tavalyelőtt volt. Két évvel ezelőtt rendeztük, igen.
Szalai László: Ha kétévente eddig megrendeztük, akkor meg kéne, és arra pedig tervezni
kéne pénzt. És ha azzal nő a tervezethiány, akkor majd a tervezett költségvetésnél...
dr. Nyíri Iván: A valóság, az nem mínuszt fog mutatni az év végén. Tehát, lesz pénzünk,
mert mi minden évben átvisszük a megspórolt, összerakott pénzeinket, és hogy ha esetleg
hiány van egy évben, akkor abból fedezzük. Tehát, nincs tragédia, csak tudatában kell lennie
az elnökségnek annak, hogy ebben az évben egyelőre -1,5 millió forintos hiány mutatkozik,
ami természetesen az áthozott 22 millió forintból természetes, hogy tudunk fedezni. Csak hát,
minden évben nem tervezhetünk és hajthatunk végre negatív költségvetést és gazdálkodást.
Szalai László: Én ezt értem, Iván. De ezt egy órával ezelőtt még nem tudtuk, ezt a számot
vagy ezt az Excel táblát.
dr. Nyíri Iván: De, én sem. A kollegáimmal, amikor bejöttem ide, akkor beszéltük át, mert
most készültek el. Az István még az Adriennel meg velem délelőtt meg délben egyeztetett
erről. Tegnap egésznek. Egész nap, hát amíg itt bent voltam, ezt raktuk össze. Hamarabb nem
tudjuk, mint ahogy mi megkapjuk a könyvelőktől.
Szalai László: Én ezt értem.
dr. Nyíri Iván: Jó. Én megfogalmaznék egy határozati javaslatot, aztán meglátjuk, hogy az
elnökség mennyire ért vele egyet. Az elnökség úgy döntött, hogy 2019-ben meg kell rendezni
az Búvárfotós Országos Bajnokságot. Ennek a forrását a következő hónapokban meg kell,
hogy találja.
Zelenák József: Én azt szeretném, hogy akkor a forrás megjelölése nélkül, hiszen most arról
döntünk. Arról is döntsünk akkor, hogy ez az egyébként 600-650.000 forintról beszélgetünk.
Hiszen csak a forrását nem tudjuk, a költségét igen. Az a 600-650.000, plusz a 200.000 forint
kinyomtatni a képeket költségéről beszélünk.
dr. Nyíri Iván: Tehát 850.000 forint.
Zelenák József: Úgy igen.
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dr. Nyíri Iván: De, hát, hogy dönthetünk, hogy ha nem tudjuk, hogy honnan?
Szalai László: Ezért kell beletenni a tervezetbe. A többit se tudjuk, hogy honnan. Most nem
döntünk. Két dolgot lehet eldönteni. Hogy legyen országos bajnokság, és akkor be kell írni
ebbe a sorba ezt a tervezett összeget, vagy úgy, hogy nem lesz országos bajnokság. Az, hogy
honnan legyen rá pénz, az nem az előterjesztőnek vagy valakinek a feladata ez.
dr. Nyíri Iván: Az az elnökségnek, a Magyar Búvár Szakszövetségnek a feladata, hogy
megtalálja ennek a forrását. Tehát, negatív költségvetést tudatosan értelmes szövetség nem
tervez, mert úgy végzi, mint a mit tudom én, a birkózó vagy a box, vagy a sakkszövetség.
Szalai László: Ezért majd, amikor ezt tárgyaljuk, mert ezt ugye megtárgyaljuk.
dr. Nyíri Iván: Szaszó! Hát ki kell küldenünk! Hát közgyűlésünk lesz május 31.-én. Illetve,
bocsánat, 28.-án. Majd erről döntenünk kell egyébként. De, minden évben ez történik. Tehát,
itt semmi különleges nincs az előterjesztéssel.
Szalai László: Csak nem aznap kapjuk meg, hogy most erről mi döntsünk? Hm?
dr. Nyíri Iván: Hát, de. Szaszó! Figyelj! Akkor kapod meg, amikor a könyvelőink átküldik.
Ennyi.
Szalai László: Oké. Ezt is megértettem.
dr. Nyíri Iván: Nem tudjuk hátra csavarni a kezüket és elrúgni a bokájukat, hogy hamarabb
csinálják meg.
Szalai László: Rendben. Akkor, de mindegy.
dr. Nyíri Iván: És tessenek visszaemlékezni, 4 vagy 5, vagy 6 hónappal ezelőtt az elnökség
megszavazta, hogy 4 millió forintot jóváhagyunk az 50 éves évforduló megünneplésére. Mi a
forrása? Az is hozzájárul a 1,5 milliós mínuszhoz, és azt valahonnan el kell venni. Tehát, egy
költségvetésnél észnél kell lenni, hogy mit tervezek.
Nagy Norbert: Egyébként, amiről most – bocsánat – te beszélsz, az a 1,5 hiány, az 2018-ban
jelentkezett. 2019-ről még nem tudjuk, nem látjuk a hiányt. Azt majd csak jövőre látjuk. Ez itt
a 2018-as.
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. Van egy terv.
Szalai László: Hát azért, üres a terv.
Nagy Norbert: A terv az egyezik, ugyanaz.
Szalai László: Mind a két oszlopban nulla a tervezet.
Nagy Norbert: Ott nincs hiány. Tehát, ha a számokról beszélgetünk, akkor konkrétan
beszélgessünk! Itt arról van szó, hogy 1,5 millió hiány tavaly keletkezett.
Domokos István: Bocsánat. Én azt javaslom, hogy ha költségvetésről beszélünk, akkor
kezdjük el azt! És akkor elkezdeném az elején ismertetni egyrészt, hogy hogy jött meg.
Nagy Norbert: Jó. Csak folyamatosan azt mondjuk, hogy 1,5 millió hiány. Ez nem ott van.
Ez nem ott szerepel, ez a szám. Ez a 2018-nál szerepel, nem a 19-nél. Tehát, konkrétan
beszélgessünk!
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Domokos István: Jelenleg azért nem akartam belekapni a közepébe, de hogy ha most így a
hiányról beszélünk, akkor egyelőre azt onnan tudjátok megállapítani, hogy mekkora a hiány,
amit a nyitó, illetve a tartalék soron legfelül szerepel. A kettőnek a különbözete. Ez most
körülbelül egy olyan 4 millió forint a hiány. Ami hiányzik, amennyivel több a kiadási oldal,
mint a bevételi, az itt ebben a sorban jelenik meg. Itt a legfelső sorban a nyitó tartalék. Az a
nyitó pénzkészlet, illetve...
Nagy Norbert: Tehát, a 20 millió és a 15.
Domokos István: Első oldal legfelső sora.
Nagy Norbert: Tehát, a 20 millió és a 15? Tehát, ott ugye azt mondja, hogy a terv, az 20
millió bevétel és kiadás meg 15 millió, tehát ez pluszos.
Domokos István: Nem. Bocsánat. Azt jelenti a nyitó sor, az első rész. Itt az utolsó két
oszlopot kell nézni. A 2019-es tervben van a tény, hogy ezzel indítjuk a mostani évet, ezzel a
20.914.000 forinttal.
Nagy Norbert: Bevétel oldalon.
dr. Nyíri Iván: Nem. Ez, ami készletünk van. Pénzkészlet.
Nagy Norbert: Jó, csak a bevétel alatt van, azért javaslom úgy.
dr. Nyíri Iván: Mert máshol nem lehet.
Domokos István: Igen. És a másik oszlopban, meg hogy ha így marad a költségvetés, akkor
év végén a 15 millió forint lesz a záróegyenleg. Ami azt jelenti, hogy ugye a jelenlegi
tartalékot, illetve felhalmozott vagyont, azt...
Nagy Norbert: Pénzösszeget 5 millióval csökkenti. Tehát, akkor nem 1,5, hanem 5.
dr. Nyíri Iván: Igen. De, mi tárgyaltunk az Istvánnal elnökségi ülés előtt és arra jutottunk,
hogy a valós szám valahol 1,5 millió körül van, hogy ennyire futunk ki év végére.
Nagy Norbert: Jó. Oké. Menjünk tovább! Akkor ezt meg fogjuk beszélni.
Domokos István: Én azt gondolom, hogy ezt a költségvetéssel kéne.
dr. Nyíri Iván: De a költségvetéshez térjünk vissza egy külön napirendi pontban! Hát azt át
kell beszélni, nem lehet így belekapkodni.
Nagy Norbert: Jó. Akkor szerintem azon döntsünk, hogy a fotós dolog kell, nem kell? Azt,
hogy honnan, akkor azt majd utána megbeszéljük.
dr. Nyíri Iván: Én tettem egy határozati javaslatot.
Zelenák József: Megismételnéd? Kimentek Iván, egy pillanat.
dr. Nyíri Iván: Visszajöttök?
Miklós Tamás: Igen.
dr. Nyíri Iván: Elnökség hosszas vita után úgy döntött, hogy a Búvárfotós Országos
Bajnokságot meg kell rendezni, amelynek összköltsége durván 800-850.000 forint. Ennek
forrását a szövetség elnökségének meg kell találni.
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Zelenák József: Még egy javaslat szerepel benne, hogy a szervezőbizottság vezetőjének
nevezze ki Násfai Bélát.
dr. Nyíri Iván: És a szervezőbizottság elnökének nevezzük ki Násfay Bélát! Döntési
helyzetben vagyunk épp. Ki az, aki elfogadja? Ellene?
HATÁROZAT:
3/2019 (IV. 17.) Az Elnökség jóváhagyta a 2019. évi Búvárfotó Országos
bajnokság rendezési díjának elkülönítését az 2019. évi költségvetésben. Az
országos bajnokság szervezőbizottságának elnökének az elnökség Násfay Bélát
jelöli ki.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadtuk. Következő napirendi pont.
Zelenák József: Elektronikus regisztráció. Ide írtam egy kis magyarázatot ahhoz. Most nem
szeretném felolvasni. Mindenki látja, hogy miről van szó. Röviden. Egy elektronikus
regisztrációs rendszert szeretnénk bevezetni, ugye hasonlóan, ahogy egyébként az használ is
más szakszervezeteknél, és a világszövetségnél is bevezetésre kerül. Ennek kettős oka van.
Az egyik az adatbáziskezelés, a másik pedig a hibás és fals regisztrációk kiadásának
megakadályozása. Pontosan azért, hogy ne kerüljenek kiadásra olyan minősítések, amelyre
nincs jogosítványa valakinek, azt ne adhassa ki, mert sajnos történt ilyen több esetben. Ez
majd a felálló fegyelmi bizottságnak lesz a feladata, ezeket vizsgálni. Ugye, az informatikai és
minősítési szakbizottság vezetője, Richter Miklós volt ezzel a feladattal megbízva. Sára,
megkérhetlek egy picit? Úgy tudom, hogy ugye gyakorlatilag a rendszer szinte startra kész, az
informatikai része ennek az oldalnak. Itt csatlakozva ahhoz az anyaghoz, amiről azt beszéltük,
hogy az oktatói kollégium elé kell kerülnie. Ez nem befolyásolja természetesen azt, hogy erre
az informatikai rendszerre át kell állnunk, hiszen ugye ez a jövő és így fogjuk tudni korrekt
módon kezelni az adatokat. Ráadásul, ennek a szisztémának a GDPR-al való kompatibilitása
is megvan. Nem kell ugye mondanom, hogy itt tároljuk a dokumentumokat.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Mindenki érti. Nagyon fontos, határozati javaslat.
Zelenák József: Tehát, a határozatom az, hogy az elnökség elfogadja az elektronikus
adatbázis és elektronikus regisztrációs rendszer kezelését.
dr. Nyíri Iván: Kezelését vagy fölállítását?
Zelenák József: A fölállítás, az megtörtént. Tehát, a beüzemelését.
dr. Nyíri Iván: Ki az, aki egyetért?
Zelenák József: Bocsánat! Akar valamit mondani a Petya.
Balázs Péter: Mondani akartam. Szeretném hangosan felolvasni azt, amit a Szaszóval közös
észrevételünk volt erre a pontra, hogy ezzel természetesen egyetértünk azzal, hogy a
próbaidőszak során és közben a nyilvántartások, befizetésék és jogosultságok, ezek teljes
egészében mindenki számára tisztázásra kerülnek és megnyugtató módon rendeznőnek.
Zelenák József: Ennek elébe mentünk. Akkor most egy tájékoztatás az elnökség részére.
Ugye, voltak a szövetségnek – nem tudom máshogy mondani – kintlévőségei. Tehát, amik
ugye behajtásra kerülnek folyamatosan. Sára, javíts ki, hogy ha valamit rosszul mondok!
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Tehát, most ezeket tisztáztuk. Illetve, voltak olyan ki nem fizetett tartozásai a szövetségnek,
amik viszont kifizetésre kerültek. Ez, már pontot tehetünk a végére.
Brankovits Anna Sára: Ez folyamatban van.
Zelenák József: Tehát, még valakinek tartozunk?
Brankovits Anna Sára: A mi tartozásaink... Ide tudom hozni a papírt, hogy ha nagyon
pontos adatokra vagytok kíváncsiak, de ezek mind folyamatban vannak.
Zelenák József: Nem, csak a Péternek válaszolok.
Brankovits Anna Sára: Mindenkivel történt már egyeztetés, akinek az oktatói kollégium
részéről volt tartozása és az én tudomásomra jutott.
Zelenák József: Tehát, átnéztük ezt a rendszert. Természetesen a próbaidőszak nem csak azt
jelenti, hogy a Péter által felvetett kérdés, hanem egyáltalán a működésnek a próbája, hogy
akkor ez, hogy fog működni. Addig párhuzamosan megtartjuk a papíralapú regisztrációt, amíg
ez a rendszer tökéletesen föl nem áll. De, ugye elkezdeni úgy kéne, hogy az elnökség ezt
jóváhagyta. Nem?
dr. Nyíri Iván: Megvolt a határozati javaslat, amit még ezek után kiegészítenék azzal a fél
mondattal, hogy az adatvédelmi szabályzat szigorú betartása mellett. Nagyon fontos, jó?
Döntési helyzetben vagyunk. Ki az, aki egyetért?
HATÁROZAT:
4/2019 (IV. 17.) Az Elnökség, az adatvédelmi szabályzat szigorú betartása
mellett, jóváhagyta az elektronikus búvár regisztrációs rendszer bevezetését.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadtuk. Következő.
Szalai László: Retro búvárnap? De, az már elmúlt.
dr. Nyíri Iván: Azt, majd külön beszámolok róla.
Zelenák József: A retro búvárnappal kapcsolatban, ami itt szerepel nekem, azt a levelet
mellékeltem az elnökség részére. Én továbbra is fönntartom az állításomat. Természetesen
okafogyottá vált az itt szereplő történet. Mindenki elolvashatta, mindenkinek elküldtem. Azt
gondolom, hogy részint az elnökséget, részint a Búvár Szövetséget is sérti az a fajta
megnyilvánulás, amit Sopronyi Richárd tett ebben az ügyben. Ez független attól, – ez az én
véleményem, ezt elmondom – hogy a lebonyolítás egyébként tudomásom szerint jól történt.
Én azt gondolom, hogy egy szerződéses partner ilyen hangnemet a megbízójával szemben
nem üthet meg. Úgyhogy, az én véleményem továbbra is itt maradt. Én nagyon kíváncsi
vagyok a többiek véleményére, hogy itt az asztalnál ki az, aki nem olvasta azt a levelet?
Nagy Norbert: Én most ezt nem tudom, hogy mi.
Zelenák József: Te elolvastad?
dr. Nyíri Iván: Nem.
Zelenák József: Felolvassam?
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dr. Nyíri Iván: Nem, és fejezzük be, Dodó, ezt a fajta működést az asztalnál!
Zelenák József: Beszélek és elmondom a véleményem erről.
dr. Nyíri Iván: Nem. Nem adtam szót. Ezt fejezzük be, hogy egymást basztatjuk az asztal
körül! A nem ittlevőket megkritizáljuk, akik egyébként a Magyar Búvár Szakszövetségnek
kiváló munkát végeztek. De majd ezt elmondom, amikor beszámolok a családi napról. Ezt a
napirendi pontot így vegyük le, jó? Vegyük le!
Zelenák József: Én kíváncsi vagyok a kollégáimnak a véleményére.
dr. Nyíri Iván: Nem. Tehát, ellenségeskedést kint, az utcán.
Zelenák József: Ez nem ellenségeskedés.
dr. Nyíri Iván: De, igen. Dodó! Fejezzük be!
Zelenák József: Én most kulturáltan beszélgetek, azt gondolom, hogy kulturált véleményre
vagyok kíváncsi a kollégáimtól.
dr. Nyíri Iván: Én pedig kulturáltan mondom, hogy ebben az ügyben nem adtam neked szót,
majd az utcán megbeszélitek.
Zelenák József: Az előbb adtál szót. Erről beszélünk, mert itt van.
dr. Nyíri Iván: Nem. Azt mondtam, hogy majd én el fogom mondani a családi napot.
Zelenák József: A beszámolót a búvár napról. Itt egy javaslat szerepel, amit szót adtál nekem
és azért mondtam el.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Fejezzük be! A piszkolódást fejezzük be!
Zelenák József: Ez világos.
dr. Nyíri Iván: Fejezzük be!
Zelenák József: Még egyszer mondom. Tehát, próbálom ezt a dolgot civilizáltan mondani.
Én elvárom azt, hogy...
dr. Nyíri Iván: Civilizáltan piszkolódsz valaki ellen, aki nincs itt.
Zelenák József: Nem piszkolódok, hiszen ez egy tény. Egy levél, amit mindenki olvashatott.
dr. Nyíri Iván: Most mondom, hogy fejezzük be!
Zelenák József: De, hát Iván! Nem vagyok a tied és ne utasítsál! Erről beszéljünk már
rendesen!
dr. Nyíri Iván: Nem. Ennek az elnökségnek a megválasztott tagja vagy. Kötelességet, hogy
betartsd az Alapszabálynak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a rendelkezéseit, és
ellenségeskedést ehhez az asztalhoz ne hozzál.
Zelenák József: Nem ellenségeskedés.
dr. Nyíri Iván: De, igen, és nem adok szót. Ennyi. Lépjünk tovább!
Zelenák József: Ez így működik?
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dr. Nyíri Iván: Egy demokratikus szervezetben így működik, amikor valaki bomlaszt. Így
működik.
Zelenák József: Tehát, hogy nem adok szót. Ez nem bomlasztás. Hát, ez egy vélemény.
dr. Nyíri Iván: Nem. Ez bomlasztás.
Zelenák József: Mindenki egyetért az asztalnál?
Nagy Norbert: Én nem tudom, miről van szó.
dr. Nyíri Iván: Lépjünk tovább! Piszkolódásról van szó.
Zelenák József: Nem piszkolódásról van szó. Egy levelet csatoltam, amit egyébként
mindenki megkapott.
dr. Nyíri Iván: Fejezzük be!
Zelenák József: Jó. Én fenntartom továbbra is azt, hogy ez szerintem méltatlan volt a
szövetséghez. Nem az, amit én mondtam, mert az egy vélemény volt és azt gondolom, hogy
mindenki át tudja gondolni.
dr. Nyíri Iván: Ha nem fejezed be a piszkolódást, befejezem és bezárom az elnökségi ülést.
Zelenák József: De, most engem mért kell ezzel fenyegetni?
dr. Nyíri Iván: Nem fenyegetlek. Kérlek, hogy fejezd be a piszkolódást!
Zelenák József: Nem piszkolódtam.
dr. Nyíri Iván: De, igen.
Zelenák József: Mondtam valami olyat, amivel megsértettem bárkit is?
dr. Nyíri Iván: Igen. A nem itt lévő Sopronyi Richárdot, aki nagyon nagy szívességet tett
ennek a szövetségnek.
Szalai László: Na! Azért ez nem így volt. Tehát, ez nem hangzott el a Dodó szájából, csak
hogy beszéljük át ezt a dolgot.
dr. Nyíri Iván: Fejezzük be! Következő napirendi pont az 50 éves évforduló aktuális
kérdéseinek a megvitatása. Én próbáltam az elnökség javaslatának megfelelően megfelelő
helyszínt biztosítani. 3 hónappal ezelőtt a Pálvölgyi-barlangnak a vezetése 100.000 forintért
hajlandó volt rendelkezésre bocsájtani a durván 300 fő befogadására képes sátrát, helységét,
illetve, hát azt a völgyet és az asztalokat, és a technikai alelnökünk azt mondta, hogy ő neki
van egy jobb megoldása és a Flottillának a Dunán lévő hétvégi üdülőjét, vagy nem tudom.
Zelenák József: Nem-nem. Flottilla-öböl.
dr. Nyíri Iván: A Flottilla-öblöt rendelkezésünkre bocsájtja. Ez egy méltó helyszín, úgyhogy
oda szervezzük és elvállaltad, hogy akkor ott megszervezed és ajánlatot adsz és oda tudjuk
vinni az 50 éves évfordulót, ami itt van a nyakunkon, mert június 1.-jére tervezzük. Úgyhogy
hallgatjuk, hogy hogy tudjuk akkor ezt véghez vinni.
Zelenák József: Ajánlatot nem tudok adni, mert az ajánlat nagyon egyszerű. A Flottilla,
pontosabban a Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Alakulat ezred parancsnoka készségesen
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felajánlotta azt a helyszínt, ami egyébként ma úgy hívunk, hogy Flottilla öböl. Ez a külső
Váci úton található. Egyszerű megközelítése van a nullásról és a városból is. Rengeteg
autónak van parkolási hely. Gyakorlatilag a tapasztalat több, mint 1500 fős rendezvényben
olyan ritka. Bonyolítottak itt már le a vízügy részére. Ő készségesen hozzájárul, hogy ezt az
objektumot használjuk. Kapunk ott megfelelő műszaki segítséget, tehát villanyt, hogy amire
szükségünk van. Egyetlen kérdésük volt, hogy mekkora áramerősségre van szükségünk, hogy
mit szeretnénk oda letenni. Az, hogy a hivatalos út is lebonyolódjon, ehhez az kell, hogy a
szövetség részéről egy hivatalos kérelem érkezzen a Magyar Honvédség parancsnokához.
Most úgy hívják a vezérkari főnököt. A Magyar Honvédség parancsnokához, aki ezt át fogja
küldeni azonnal az alakulat parancsnokához, Szilágyi Zsolt ezredes úrnak és az ezredes úr
pedig ehhez hozzájárult. Tehát ezt már szóban egyeztettük, megbeszéltük vele is, a
parancsnokhelyettessel is. Amiről nekünk kell gondoskodnunk, az a megfelelő ülőhely. Ott
korlátozott számban katonai sátrakat tudnak nekünk adni, hogy be lehessen oda húzódni.
Ugye természetesen, mivel ez egy nyílt téri rendezvény, ezért szükség lehet arra, hogy ha
esetleg rossz idő van, akkor hol fogjuk elhelyezni az oda jövőket. Amiről nekünk dönteni kell,
hogy ezt a levelet akkor megírhatom a Magyar Honvédség parancsnokának? Erre kért a
Szilágyi ezredes úr. Illetve, hogy erre a rendezvény, miután nagyon-nagyon sok ember
befogadására alkalmas, akár szervezhetünk egy olyat is egyeztetve a parancsnokhelyettessel,
hogy kimehet oda az elnökség, megtekintheti a helyszínt, hogy miről beszélek, hogy néz az
ki. Duna parti, dunai öböl. Van, aki ismeri.
Szalai László: Én még 10 éve voltam ott. De, ebből most... Folytasd csak! Számtalan
kérdésem lenn.
Zelenák József: Igen. Tehát, még egyszer. Amihez én a jóváhagyást kérem, hogy akkor ez a
helyszín elfogadható az elnökség számára? Mondja ezt az elnökség! Tehát, döntsön arról,
hogy akkor írjak egy ilyen levelet, kérjem ezt a helyszínt! Mert, ha ez megtörténik, akkor
onnantól már nem lehet visszakoznunk ezzel a helyszínnel kapcsolatban.
Miklós Tamás: Illetve az időpont, a június 1.-je.
Holló Győző: Az milyen nap?
Miklós Tamás: Szombat.
dr. Nyíri Iván: Ehhez hadd tegyek annyit hozzá, hogy ugyanezt az álláspontot, információt te
nekem átadtad itt a küszöbön keresztül 1,5 hónappal ezelőtt.
Zelenák József: Így van.
dr. Nyíri Iván: Én akkor neked azt mondtam, hogy írd meg a levelet, vagy ha gondolod, írd
meg a számomra, én küldöm el a levelet. Tehát, ennek már régen el kellett volna menni. Az
elnökséget neked nem kell megkérdezni. Megbeszéled az elnökkel, de magaddal is
megírhattad volna, mert túljutottunk azon, hogy nem jó a Pálvölgyi-barlang, akkor menjünk a
Flottillához. Én mondtam neked, hogy írd meg, Dodó, mert rövid az idő!
Zelenák József: Ezért írtam meg ezt az elnökségnek, hogy hagyja jóvá.
dr. Nyíri Iván: De ezt nem kell jóváhagyni!
Szalai László: Szerintem, ezt a kettőt így nem lehet összehasonlítani, ha csak ennyi
információval rendelkezünk a Flottilla-öbölről. Mert ott tudjuk, a Pálvölgyiben mit
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biztosítanak, mennyiért. Itt meg csak annyit tudunk, hogy adnak hat sátrat és nincs kész.
Mennyi van vécé rendelkezésre 500 embernek?
dr. Nyíri Iván: Szaszó! Teljesen igazad van.
Szalai László: Tehát, az Annával kéne összehasonlítani, nem pedig a lehetőséget egy
másikkal.
dr. Nyíri Iván: Szaszó! Teljesen igazad van, de ez független a levéltől. Ha azt mondják, hogy
mehetünk, akkor elmegyünk mi ketten vagy mindenki és megnézzük, hogy ez méltó vagy
nem méltó. De amíg nem mondják azt, hogy mehetünk és megrendezhetjük, addig nincs mit
nézni.
Zelenák József: Az, hogy mehetünk, az biztos. Ez formalitás, amiről most beszélek. Ez csak
formaság. Tehát az, hogy mehetünk, ezt a parancsnok dönti el.
dr. Nyíri Iván: Szaszó! Mi ketten, vagy hármasban Dodóval elmegyünk, megnézzük, hogy
az megfelelő-e?
Szalai László: Menjetek!
dr. Nyíri Iván: Hát, ennyi. Túl tudunk lépni rajta?
Zelenák József: Kérdésem az, hogy mi a következő lépés a részemről?
dr. Nyíri Iván: Hát, hogy honnan szerzel ülőalkalmatosságokat? Mert a Pálvölgyinél van, itt
meg nincs.
Miklós Tamás: És hány főre?
Nagy Norbert: És mennyiért?
dr. Nyíri Iván: És mennyiért, igen?
Zelenák József: Tehát, még egyszer! Gondoskodtam a helyszínről. Azt gondolom, a
szövetség többi tagja is tud segíteni az ügyben.
Nagy Norbert: Értem. Persze. Csak, ugye lehet, hogy sokkal többe fog kerülni.
dr. Nyíri Iván: Jó. Na, szóval éleseszűen megállapította, hogy almát hasonlítunk a mit tudom
én, a szekrényajtóval.
Szalai László: Valamit egy lehetőséggel. Tehát van egy valami, ami mögött van tartalom. Itt
még ez egy lehetőség. Valamire ki kell dolgozni, még hogy az ugyanolyan tartalommal
rendelkezzen.
Zelenák József: Még egyszer. Amit tudunk, hogy 2000 fős rendezvényt már ezen a
helyszínen lebonyolítottak.
dr. Nyíri Iván: De azt nem tudjuk, hogy oda vitték az asztalt, a sátrat.
Szalai László: Ők vitték a ToiToi-t, az összes ToiToi vécét.
Zelenák József: Ez így van. Ezeket a felszereléseket a Honvédség nem tudja biztosítani a
részünkre. Még egyszer mondtam, korlátozottan sátrat, ezt tudom, és egy ingyenes helyszínt
tud biztosítani.
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Nagy Norbert: Véleményem szerint ez ki van lőve. Én kimondtam. Hát, most gondoljunk
már bele! Most egy 50 éves rendezvényt akarunk, színvonalasat létrehozni.
dr. Nyíri Iván: Tisztelt elnökség! Hogy konstruktívak legyünk. Vissza tetszenek engem
küldeni a Pálvölgyi-barlanghoz? Az volt az egyetlen épkézláb ajánlat, ahol 300 ember elfér.
100.000 forintért adták volna oda. Az egyetlen probléma az volt, hogy nem hétvégén, hanem
egy csütörtöki napon.
Balázs Péter: Sok szervezettől kaptam azt a visszajelzést, ugye az körbement, hogy akkor a
Pálvölgyi-barlang, és hogy hétköznap. Nagyon sokan szólta, hogy azért ez az 50 éves
évforduló megünneplésére a hétvége lenne az alkalmas időpont és egy csütörtök délutánba
beszorítani ezt, ezt nem tartják jó ötletnek. Én ezt tolmácsolom az elnökség fele, mert erre
megkértek.
dr. Nyíri Iván: Ezt figyelembe kell venni. Igen.
Holló Győző: Hétvégén kellene megtartani.
dr. Nyíri Iván: Akkor egy más javaslat, hogy előre a lépjünk. Időközben én összetalálkoztam
a Stefánia palota vezetőnőjével. Van egy közvetlen kapcsolat. Hát, ha véletlenül olcsón meg
tudjuk kapni a Stefánia palotát hétvégére, hogy tényleg mindenki ott tudjon lenni, akinek ott
kéne lenni. Mit szól hozzá az elnökség?
Holló Győző: A Stefánia palota, az egy méltó hely.
Szalai László: Méltó hely. Hogy aztán mennyibe kerül? Meg hogy van-e szabad helyük?
Mert ott is folyamatosan...
Holló Győző: És egy MHR-t nem lehetne bevonni ebbe igazából? Mert egy időben ők uralták
ott...
dr. Nyíri Iván: Jó. Akkor az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy az MHSZ-szel is
beszéljen, hogy hátha ők tudnak valamit javasolni.
Miklós Tamás: És időpontban esetleg tudunk egy B verziót javasolni?
dr. Nyíri Iván: Hogy ha 1.-jére már nem jön össze…..
Miklós Tamás: Hogy ha 1.-jére már nincsen, akkor mi lenne a javasolt második időpont?
dr. Nyíri Iván: Ugye, azért, a versenyeink miatt volt a június 1.-jei időpont.
Balázs Péter: Az is már ütközik világkupával, tehát tájolós versennyel.
Miklós Tamás: A BHG ott van Csepelen.
Balázs Péter: Tehát, az ütközésben van.
Szalai László: Lehet még van időpont, de ez így jobb.
Holló Győző: Akkor három héttel később?
Miklós Tamás: Lehet, hogy akkor már nem a nyárban kell gondolkodni megint. Nem?
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Balázs Péter: Oké. De most már lehet az ősz elejében gondolkodni, mivel... Azt gondolom,
hogy a búvárok közül nagyon-nagyok sokan, ugye pont a nyári időszakban lesznek kevésbé
tevékenyek, mert nincsenek itthon.
Miklós Tamás: Mert, most megint 1,5 hónapról beszélünk, mert annyi van június 1.-jéig és
még helyszínünk sincsen.
Balázs Péter: Most bármi a helyszín. És nem tudom, lezártuk a Dodó féle helyszínt, tehát
anélkül, hogy megtekintenénk?
Zelenák József: Nekem egy telefon. Fölhívom a parancsnokot, hogy akkor még sem emellett
döntöttünk.
dr. Nyíri Iván: De nem. Hát, ha külön kell székeket meg asztalt, meg esetleg sátort, az olyan
bonyolult. Hát, Norbi jól fogalmazott most. Szavazzunk erről? Fölösleges.
Szalai László: Ahhoz egy rendezvényszervező cég kell.
Miklós Tamás: És az 100.000-ért nem csinálja meg. Székeid nem lesznek annyiért.
Szalai László: Persze, hogy nem. Tehát, 100-ért az sincs hétvégén.
dr. Nyíri Iván: Hát, ott is hétvégén esküvő van.
Szalai László: Így van,
dr. Nyíri Iván: Jó. De ez jó gondolat, hogy az MHSZ-nél próbáljuk meg, hogy hátha nekik
van valami.
Balázs Péter: Az az ő rendezvényközpontjuk.
dr. Nyíri Iván: Melyik?
Balázs Péter: A Stefánia palota. A Honvédség rendezvényközpontja.
dr. Nyíri Iván: A Honvédségé?
Zelenák József: Persze. Az a HM.
Balázs Péter: Tiszti kaszinó.
dr. Nyíri Iván: Elvben jó lenne nekünk a Stefánia palota?
Szalai László: Hát, hogyne!
dr. Nyíri Iván: De akkor lehet, hogy nem ültetett, hanem állófogadás.
Balázs Péter: Az is tökéletes.
Zelenák József: Az öregeknek?
dr. Nyíri Iván: Igen? Jó.
Balázs Péter: Hát de az, hogy van hely. Tehát le lehet ülni, csak nem...
Nagy Norbert: Nem 500.
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Miklós Tamás: Csak előbb, akkor egy másik időpontot nézzünk, jó?
dr. Nyíri Iván: Jó.
Zelenák József: Jó. Akkor, köszönöm. Akkor csak annyit, hogy a parancsnokukkal beszélek,
hogy nagyon kedves köszönjük szépen, nem tartunk rá igényt.
dr. Nyíri Iván: Jó. És akkor ez ugyan nem határozati javaslat, de akkor megállapodhatunk
abban, hogy én holnap elindulok, és akkor megnézzük a Stefánia palotát, hogy esetleg. Mert,
ha meg tudjuk rendezni 1.-jén, az rendben lenne. Ha nem, akkor megpróbáljuk szeptember
első hetére. Jó?
Szalai László: Hétvégén.
dr. Nyíri Iván: Hétvége. Tehát, vagy péntek este vagy szombat este. Jó ez így? Hogy
mozgáslehetősége legyen a rendezvény helyszínének.
Holló Győző: Szeptember 7., szombat.
Nagy Norbert: Megadtad a mozgásteret.
dr. Nyíri Iván: Jó. Elvben urak, péntek lehet? Péntek este.
Miklós Tamás: Az inkább hétköznap, azért, a péntek.
Holló Győző: Hát, egyszer el kell dönteni valamit.
dr. Nyíri Iván: Jó. De ha úgy áll, hogy minden szombatjuk foglalt.
Holló Győző: Szeptemberben nem lesz foglalt. Szeptember 7., szombat.
dr. Nyíri Iván: Jó, rendben. E-mailen visszaírok az elnökségnek. Jó. Értettük.
Zelenák József: Az is fontos, hogy hány főt lehet ott elhelyezni.
dr. Nyíri Iván: Oda befér 300.
Zelenák József: Nem tudom.
dr. Nyíri Iván: Befér. Nagy.
Zelenák József: Több terem van, én voltam ott több rendezvényen, kisebb-nagyobb. Hogy
össze lehet nyitni őket?
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak! Hogy tovább tudunk-e lépni az 50 éves évfordulóról? Nem,
mert a Zoli bácsi ügyét vegyük ide!
Balázs Péter: Bocsánat. Kint ül az András. Egy pillanatra kimehetek hozzájuk?
dr. Nyíri Iván: Melyik András?
Balázs Péter: Klima András, a rögbiseknek a képviselője, akit a Tomi hívott.
dr. Nyíri Iván: Ja-ja-ja! Jó.
Miklós Tamás: Igen. Akkor időt szakítsunk! Egy negyedórát be lehetne a napirendbe
valahol?
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dr. Nyíri Iván: Hogy vele foglalkozzunk.
Balázs Péter: András! Bejössz egy picit, hogy ne a fejed fölött beszélgessünk rólad?
dr. Nyíri Iván: Persze. Szevasz! Gyere!
Klima András: Jó napot kívánok! Klima András vagyok, a vízalatti rögbi szövetségi
kapitánya.
Balázs Péter: Foglalj helyet!
Klima András: Köszönöm. Nem szeretném föltartani az elnökségi ülést, csak annyit
szeretnék mondani a vízalatti rögbivel kapcsolatban, hogy először is nagyon köszönöm a
Magyar Búvár Szövetségnek a többéves támogatását. Illetve, kifejezetten most a VB-vel
kapcsolatos támogatását, ami - nagyon nehezen tudok érzelemmentesen beszélni róla –
mindenki számára egy nagyon nagy dolog, hogy több, mint 15 év után eljutottunk ide.
dr. Nyíri Iván: Köszönjétek a Szűrös Katinak!
Klima András: És emellett pedig az utánpótlás fejlesztés is beindult. Tehát, most jelenleg
ilyen 35-40 aktív edzésre járó versenyzőnk... Nem versenyzőnk, aktív sportolónk van, ami
még soha nem volt a sportágunk életében. Ennyit szerettem volna csak így röviden
elmondani, ne tartsam itt föl önöket. Hát, ha még annyit mondhatok, hogy akkor a válogatott
felkészülése, az jól halad. Tavalyi évben voltunk a bécsi versenyen. Az volt az első nem
hivatalos válogatott szereplésünk. Ott a 3. helyezést értük el. Ezek után voltunk egy
felkészülési tornán Németországban. Múlt héten Ausztriában a bécsi csapat ellen készültünk.
Még lesz két ilyen alkalom, az már az osztrák válogatott ellen. Illetve, majd szeretnénk még a
VB előtt, ami június végén lesz, Budapesten egy összetartást, egy utolsó ilyen összetartást
rendezni. Visszatérve az utánpótlásra, illetve ami összefügg a VB felkészüléssel is, hogy hát,
gondolom nem vagyunk egyedül, hogy vízfelületet keresünk. Hát, most már a Duna Arénával
már elég közeli megállapodás helyzetbe kerültünk, ami után azt hiszem tegnapelőtt
visszaválaszoltak, hogy sajnos a két kapunak nincsen hely a Duna Arénában és ezért nem
tudnak velünk szerződést kötni. Csak mondom.
dr. Nyíri Iván: Tudjuk, mekkora.
Miklós Tamás: Húzzák az időt.
Balázs Péter: András! Még futok egy kört.
Klima András: Jó. Most egyelőre mondtuk, hogy ez nem probléma, mi megoldjuk kapu
nélkül is. Nagyon jól tudunk technikai dolgokat gyakorolni. Most várjuk erre a reakciót.
dr. Nyíri Iván: Bajban vannak.
Klima András: Igen. Tehát, hogy most mit fognak erre kitalálni.
dr. Nyíri Iván: És közben üres.
Klima András: Igen.
dr. Nyíri Iván: Jó. Amíg gondolkodsz, hadd mondjak én is pár szót! Amit veletek elkezdtünk
2-3 évvel ezelőtt, azt a hokisokkal elkezdtük 10-11 évvel ezelőtt. A hokisoknál egy csapat
volt, másfél csapat az országban. Egy csapat. És elkezdtünk beszélgetni, elkezdtünk
ismerkedni. Ők bejöttek, mi is elmentünk hozzájuk. Pécsen voltunk a srácoknál. És ma
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nagyon komolyan működnek. Tehát, az uszonyos úszás mellett a hokisok is borzasztó jól
teljesítenek. Ti is nagyon örülök, hogy úgy fejlődtök, ahogy most elmondtad, meg ahogy
hallom és nagyon fontos, hogy ezt a bővülést, ezt mindenképpen tartsátok meg és jelentsétek
is nekünk, mert azok az apró pénzek, amik eljutnak hozzátok meg más sportjainkhoz is, azok
a pénzek az úgynevezett felzárkóztatási programból jönnek. És nekünk viszont vissza kell
jelenteni. Én ma délelőtt voltam a minisztériumban pont jövő év meg a következő évek
pénzeiről tárgyalni, és nagyon jó néven veszik, hogy nem csak teljesítményben van jelentős
javulás, hanem bővülésben is, tehát létszámban is. Így van. Tehát, én azt tudom mondani az
elnökség nevében – mondjátok, hogy ha nem értetek vele egyet – hajrá, előre! Nagyon
örülünk, hogy vagytok. Gratulálunk azokhoz az eredményekhez! Nehezen jönnek, mert a
többiek fényévnyi távolságban voltak pár évvel ezelőtt tőlünk, de kezdtek fölzárkózni.
Úgyhogy, ha ilyen fickók vannak ott, mint te, akkor azért nincs nagyon nehéz dolguk.
Gratulálunk hozzá és mondd el a srácoknak, hogy tényleg úgy tekintünk a rögbire is, hogy
egy-két év múlva ott lesznek, ahol a hokisok, aztán mentek előre együtt az eredményekkel.
Jól mondtam?
Klima András: Reméljük. Még pár medencét építeni kell hozzá, de...
Holló Győző: Mi? Medencét?
Klima András: Igen, egy medencét.
Nagy Norbert: De ez az Aréna, ez kitűnő lenne nektek is, nekünk is és egyszerűen nem
értjük az ottani döntést.
Klima András: Igen. Még. Az 50-es is megfelelő. Tehát, a 3 méteres mélység is utánpótlás
felkészülésre kiválóan alkalmas. Jó, hát még ott... Ennyit szerettem volna elmondani.
dr. Nyíri Iván: Jó. Igazából elmondtuk egymásnak. Egyébként az elnökségi ülések
nyilvánosak. Az ül be, aki akar. Úgyhogy, ha akarsz, maradsz és hallgatod, amit mi……
Klima András: Nem. Köszönöm, nem szeretném megzavarni az eszmecserét.
dr. Nyíri Iván: Nem? Jó.
Klima András: Úgy sem tudom, hogy miről van szó. Jó?
dr. Nyíri Iván: Nem. Azért érthetően beszélünk.
Klima András: Nem, hát jó. Csak maga a témához nem. Jó? Ennyit szerettem volna
elmondani, és köszönöm még egyszer.
dr. Nyíri Iván: Jó. És köszönjük szépen, hogy ott voltatok a családi napon, mert nagyonnagyon élvezték, kis gyerekek jöttek, hogy nézzétek, mit játszanak az víz alatt. Úgyhogy,
nagyon….
Klima András: A Janik Józsi vetette ezt föl még egy olyan 3 évvel ezelőtt, ezt a búvárnapot
és megvalósult végül, tehát az is. Eljön mindennek az ideje, csak ki kell várni. Eljutunk a
Duna Arénába is. Én bizakodó vagyok.
dr. Nyíri Iván: Ha kaput nem tesztek le, akkor biztos.
Klima András: Akkor igen. Tehát, a Katinkáékkal is fölvesszük a kapcsolatot, hogy akkor az
ő helységükben helyezzük el a kaput.
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dr. Nyíri Iván: És amikor edz, akkor nem néztek rá, mert tilos ránézni. Minket
figyelmeztettek előre, hogy ne fényképezzük, ne filmezzük stb., úgyhogy…..
Klima András: Hát, én a világbajnokságon, én ott szervezőként részt vettem. Egyébként,
teljesen normális volt. Tehát nem, semmi.
Balázs Péter: Minket konkrétan kiröhögött, úgyhogy.
Miklós Tamás: Igen?
Balázs Péter: Persze, mert vakartuk a medencének az alját, hogy ne legyen foltos. Ti mit
csináltok? Tényleg azt, amit látok? Hát, igen.
Klima András: Szóval, még egyszer köszönöm szépen.
dr. Nyíri Iván: Köszönjük szépen! Sok sikert!
Nagy Norbert: Ha vígasztal, nekünk sem engedik berakni a kaput.
Klima András: Az nem vígasztal.
Holló Győző: Hátrányos helyzetűek vagytok. Nekünk egy időben az uszonyt nem engedték
felvenni Egerben.
Balázs Péter: Az nélkül nehéz.
Holló Győző: Komolyan mondom. Tönkre vágja a medencét.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak! Folytassuk! Családi nap. Mindenkinek köszönöm, aki részt
vett a szervezésében, a lebonyolításában, az előkészítésében. Nagyon nagy vállalkozás volt,
nagyon nagy felelősséggel és ahhoz képest, amire számítottunk, hogy milyen érdeklődés lesz,
meg milyen részvétel meg egyebek, tényleg minden álmunkat felülmúlta. Azzal számoltunk,
hogy ha 200-an lesznek, az már megérte, ha 300-an, az már szuper és 650-en voltunk ott azon
a napon. Egészen elképesztő. 105 gyereket merültettek azok, akik merültettek és körülbelül
40-50 retró felszereléssel működő búvárt merültettek az Imréék. Úgyhogy, én megírtam a
köszönő leveleket az Imrének is, a Ricsinek is. Ragyogóan teljesítettek. A Magyar Búvár
Szakszövetség nimbuszát emelték. Én szerintem a felzárkóztatási program eredményét
tekintve is nagyon jó lépést tettünk, mert nagyon sokan elkezdtek érdeklődni a búvársportok,
a búvárkodás iránt. Majd külön beszámolok a ma délelőtti tárgyalásomról a minisztériumban
a helyettes államtitkárral, illetve a minket kezelő főosztályvezetővel. De nekik is elmondtam
ezt, hogy részben apró pénzt a felzárkóztatási programból erre is költöttünk. Nagyon
boldogok voltak. Nagyon tetszett nekik az egész. Nagyon jól működött az egész családi nap.
Sok munkája van mindenkinek benne és igazából csont nélkül teljesítettünk. Tehát, nem volt
baleset, nem volt kritika, nem volt semmi. Egy volt, hogy a Nagy Timi, amikor meglátta a
résztvevők létszámát, akkor a szívéhez kapott és majdnem szívinfarktust kapott és háromszor
bejött. Nem egyszer jött be egyébként a délelőtt folyamán, hanem háromszor jött be, hogy
megnézze, hogy mi történik. És hát, csak gratulálni tudott azoknak, akik ott voltak, mint
résztvevők, mert nagyon tisztességesen, szépen viselkedtek, kulturáltan, cipőket levették.
Tehát, igazából csont nélkül ment le az egész családi nap, és hogy ha sikerül, akkor jövőre is
megpróbáljuk a Honvédelmi Sportszövetséggel ugyanezt, ugyanígy. Talán lehetséges, hogy
ugyanitt, mert Tímea elfelejti a 650-es létszámot és beenged minket az Arénába. De a
Honvédelmi Sportszövetség nagyon boldog volt. A Simicskó külföldön volt, de mindenről
informálva volt, és a Nébald Gyuri jött el és nyitotta meg úgy, hogy a Balatonról jött föl, a
kislányával följött, megnyitotta és aztán ment a dolgára. Nagyon jót tettünk magunkkal és a
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Búvár Szövetséggel, és tényleg mindenkinek köszönet, aki részt vett benne. Ennyit az 50 éves
évfordulóról. Jaj, bocsánat! A családi napról. Van-e hozzátennivaló, kérdés?
Zelenák József: Megint én beszélek, most elnézést kérek. Nem voltam ott és még egyszer
sajnálom, hogy nem tudtam ott lenni. A támogatói részvétel hiányát magyarázandó. Olyan
visszajelzést kaptam, hogy a szövetség nagyon magas díjat szabott a támogatói részvételre.
Tehát, 80.000 forintot kellett volna befizetni annak, aki ott meg akart jelenni bármilyen
módon, búvár klub, üzlet, cég, és ezt sérelmezték. Feltehetően össze is beszéltek aztán később
egymással. Ezt nem tudom, ezt vélelmezni se szeretném. De, gyakorlatilag ugye egyetlen
ilyen külső támogató sem jelent meg. A kérdésem csak az, hogy azt a 80.000 forintot, ezt ki
döntötte el?
dr. Nyíri Iván: Nem pontos az információ. Ha merültetni akart valamelyik gyártó és
képviselő, akkor 80.000 forintot kellett volna fizetnie azért, hogy a filmje háromszor
lemenjen, hogy riport készüljön vele kétszer, és online az ő szerkentyűi és merültetése menjen
a világ nem tudom, hány országába, akik átvették a Magyar Búvár Szakszövetség online
közvetítését. Úgyhogy, ha a 80.000 forint sok, akkor kellene hozni néhány árajánlatot, hogy
egy ilyen teljesítés, az mennyibe kerül.
Zelenák József: Én elmondtam azt, amit információt kaptam.
dr. Nyíri Iván: Igen. Hát, én meg elmondtam a tényeket. A másik, hogy igazából nem volt
szükségünk támogatókra. Teljesen fedezve lett az egész napnak a költségvetése. És hogy ha
valaki részt szeretett volna venni, én úgy gondolom, hogy ha merültetni is akar és úgy 80.000
forintot szabunk, de egyébként, aki nem akart merültetni, annak 50.000 forintért javasoltuk a
támogatói díjat. Ha ezt magasnak tartjuk, akkor tessék hozni más ilyen természetű
rendezvényről tény adatokat, és akkor meglátjuk, hogy a 80.000 forint sok-e. De szerintem,
ezzel nem is érdemes tovább foglalkozni, mert nem volt szükségünk.
Zelenák József: Merültetni vagy merülni?
dr. Nyíri Iván: Merültetni.
Zelenák József: Tehát, merültetni.
dr. Nyíri Iván: Merültetni. Például a reduktor vagy ruha, vagy nem tudom, milyen gyártók
magyarországi...
Zelenák József: Eszközök kipróbálása.
dr. Nyíri Iván: Nem kipróbálása. Merültetni. Tehát, ott voltak gyerekek, felnőttek és
merültethettek volna. Nem volt érdeklődés rá. Ilyen egyszerű. De ezzel ne is foglalkozzunk,
mert túl vagyunk.
Zelenák József: Csak kérdeztem, hogy ez, hogy működött. Hogy aki merültetett, akkor ezek
szerint az fizetett volna mindenképpen. Tehát, benne lett volna ez a merültetés.
dr. Nyíri Iván: Hogy merültethet. Tehát, mi helyet biztosítunk neki. Mi kifizetjük az uszodát,
amiben ő merültethet. Ha a 80.000 forint sok, akkor...
Zelenák József: És aki csak egy standot szeretett volna kihozni?
dr. Nyíri Iván: Az 50.000 forint. És abban benne lett volna délelőtt, délután a riport, a vetítőn
való megjelenés, a cuccainak a megjelenítése és az online közvetítése a riportoknak. De, hát
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ez mind már utána van. Tehát, ezt mindenkinek elmondtuk. Tehát, ezt mindenki tudta. És nem
volt cél…...
Zelenák József: Ami kérdés volt még, amit én kaptam tisztelettel, az pedig az, hogy mi
alapján döntötte el a szövetség, hogy ki az, aki a gyerek és felnőtt merültetést lebonyolítja?
dr. Nyíri Iván: Ennél az asztalnál, amikor pályáztunk a Magyar Honvédelmi
Sportszövetséghez pontosan ezekre a dolgokra, én személy szerint kértelek, hogy segíts
nekem kidolgozni a pályázatot, ami segítséget én sajnos nem kaptam meg. Sopronyi
Richárdhoz fordultam, aki mivel gyerek oktató és gyerek táborokat szervez és évente
körülbelül 100 gyereket képez ki, ő minden gond nélkül megcsinálta a pályázati anyagot,
beadtuk a pályázat anyagot. Innentől kezdve természetes volt, hogy a Sopronyi Richárdhoz
fordultam, mint a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke, és az addig kapott segítséget tovább
fejlesztve megkértem, hogy rendezze meg a gyerek merültetés vagy a felnőtt merültetési
oldalt. Az Imréhez pedig, aki évente rendezi a retró merültetést, természetesen hozzá
fordultam, illetve ő fordult rajtad keresztül hozzám, hogy finanszírozzuk meg és támogassuk
meg a retró merültetését. A kettőt összekapcsoltuk és egy ragyogó, csodálatos napot
tudhattunk magunk mögött, amire a Magyar Búvár Szakszövetség úgy, ahogy van, büszke
lehet.
Zelenák József: A második felét, arra emlékszem és értem is. Igen, az egy kérés volt a
részemről, hogy az évenként megrendezésre kerülő retró búvár találkozóhoz a szövetség
járuljon hozzá, hiszen az uszoda bérlet árak felemelkedtek a Csillaghegyi uszodában. A
másikra lehet, hogy rossz a memóriám, de biztos van itt ilyen elnökségi anyag, amiben
szerepel. Én úgy emlékszem, hogy te javasoltad a Richárdot, illetve mondtad, hogy őt kéred
fel és az elnökség ezt elfogadta, hogy megkérdezzük tőle, hogy akkor ez, hogy működne, és
hogy hajlandó-e ebben részt venni. Majd ott voltam az első egyeztetésen, amire készítettem
egy anyagot.
dr. Nyíri Iván: Bocsánat! Csúsztatás, amit mondtál. Én nem kérdeztem meg az elnökséget.
Tájékoztattam az elnökséget. Nagy különbség. Hogy mivel a Sopronyi Richárd segített nekem
a pályázat kidolgozásában, természetes, hogy mint pályázat kidolgozót, őt kérem meg, és mint
gyerek oktatót és tapasztalattal rendelkezőt, mivel a fiatalokat akartuk bevonzani a családi
napra, és ez volt a feladat a Honvédelmi Sportszövetség részéről, ezért őt kérem meg, hogy ha
van ideje és meg tudja csinálni és megteszi nekünk ezt a szívességet, legyen szíves megtenni
és elvállalta.
Zelenák József: Még egyszer mondom, tehát nem ezzel van kifogásom.
dr. Nyíri Iván: Mért? Kifogásod van egyébként? Hát, azt mondod. Kifogásod van?
Zelenák József: Nem. Elmondom azt, hogy milyen visszajelzést kaptam azoktól, akik
egyébként szívesen eljöttek volna és mondjuk merülést bonyolítottak volna le, tehát
merültettek volna. Nagyon szívesen hoztak volna egyébként ők is felszerelést ingyen és
bérmentve és végrehajtották volna ezt a merülést, hiszen nekik ez egy üzleti...
dr. Nyíri Iván: És mért nem keresték meg a Magyar Búvár Szakszövetséget, az elnökséget,
az irodát?
Zelenák József: A megkeresés ugye, minekután a családi nap programja megjelent, a
szövetség részéről történt a megkeresés a másik irányból, tehát tőlünk feléjük, és közöltük,
hogy ezek a díjak vannak, hogy ha ezen részt szeretnének venni. Én elmondtam akkor azt,
hogy milyen visszajelzést kaptam. Nekem más kifogásom... Nincs kifogásom. Eddig sem volt
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kifogásom. Nem látom. Most látom csak, hogy milyen költsége volt. Ezt majd
áttanulmányozzuk és majd beszélünk róla. Nekem csak ennyi volt, az úgymond tájékoztatás,
ahogy te is mondtad. Tájékoztatás az elnökség részére.
dr. Nyíri Iván: Köszönjük szépen. Akkor tovább is lépnénk. Van-e egyéb a családi naphoz?
Szaszó, mondj két szót, hogy milyen jó volt ott lenni!
Szalai László: Jaj, nagyon jó volt. Én csak annyit, hogy vannak mindig ilyen hangok utólag,
amikor már valami sikeres, hogy hát, akkor azt ő is szívesen csinálta volna. Ezt én értem.
Amikor valami jól sikerül, azt hú, azt én is jól meg tudtam volna csinálni. De, hát utólag
beárazni valamit, hogy az milyen lett volna? Ez szerintem nem túl korrekt. Úgyhogy,
megvédve az eseményt, mert szerintem is jó volt.
dr. Nyíri Iván: Mert sok munkánk volt benne aznap.
Szalai László: Sajnos el kellett mennem délbe, de szombat estétől vasárnap estig, vagy nem
tudom, meddig tartott.
dr. Nyíri Iván: Hát, bele az éjszakába, aztán másnap reggeltől.
Szalai László: Ja. Úgyhogy, szerintem nem kéne azzal foglalkozni. Aki ott volt és szeretett
volna merültetni, és akkor az nem, mert, hogy ilyen jó volt, azt hiszem érthető.
dr. Nyíri Iván: Norbi! Ti is nagyon jól éreztétek magatokat, úgyhogy mondjál te is két szót,
ha már együtt voltunk!
Nagy Norbert: Hát, köszönjük egyáltalán a lehetőséget, hogy mi is ott lehettünk a
rögbisekkel együtt. Én csak azt sajnálom, hogy nem jöttek tőlünk többen. Viszont már most
ők is sajnálják utólag, hogy nem jöttek többen. Mi nagyon jót játszottunk egyébként a
rögbisekkel. Volt szerencsém nekem is kipróbálni a vízi rögbit. Nem egy egyszerű játék.
Viszont, és mi sem számítottunk ennyi látogatóra. Hát, minket annyira nem kerestek föl,
megmondom őszintén
Miklós Tamás: Mert a víz alatt voltatok.
Nagy Norbert: Tehát, igazából a búvárkodásra volt nagyon kihegyezve. Tehát, ezt a
tanulságot azért leszűrtük, hogy a rögbiseket és a hokisokat annyira nem keresték meg. Tehát,
szerintem a látogatók zöme, mondhatom 80, de lehet 90%-át is a búvárkodás érdekelte. De
ennek ellenére én szerintem, ahogy mi láttuk onnan a medence széléről, és ugye én járkáltam
elég sokat, flottul ment minden. Tehát, bejelentkeztek merülésre, merültettek. Én
megmondom őszintén, azt sajnos nem olvastam, amit mond Dodó, azt a levelet, hogy milyen
visszhang volt, előhang, úgyhogy én, legalábbis mi – akkor úgy mondom – pozitívan tudunk
csak nyilatkozni arról a napról és nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük.
dr. Nyíri Iván: Még annyit hozzátennék, hogy azért a Magyar Búvár Szakszövetség, úgy
mindannyian együtt nagyon büszkék lehetünk erre a napra. Amennyire én visszaemlékszem,
mondjuk majdnem 20 évre, ilyet nem csináltunk még. Tehát, ilyen széles kisugárzású lépése a
Magyar Búvár Szakszövetségnek, programja soha nem volt. Nagyon messzire elmentek a
hírek, nagyon sok helyről visszajött hozzám, hogy nagyon jól érezték magukat azok, akik ott
voltak. És amit ti nem láthattatok a vízből, mert a labdára koncentráltatok, körbe állták a
medencét, amikor játszottatok.
Nagy Norbert: Hát, kamerásokat láttunk.
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dr. Nyíri Iván: Körbe. Tehát, baromi nagy sikeretek volt. Körbeállták a medencét…..
Szalai László: És akkor ennek kapcsán nem lehetne betervezni ezt esetleg jövőre is? Mert
retró nap, az minden évben van. Nem egy ekkora rendezvényt, hanem valamit……
dr. Nyíri Iván: Állapodjunk meg, hogy én utána indulok.
Szalai László: Kell-e vagy nem kell-e?
dr. Nyíri Iván: Igen. Tehát, tevékenységben már most megbeszélhetjük, hogy próbálkozunk,
hogy jövőre is ugyanígy, ugyanott csináljuk, csak meg kell találni a forrását. Mert, azért itt,
hát láttátok, hogy bérlés, felvételek, animátor, ez, az, amaz szállítás. Tehát, itt nagyon sok
összetevője van az egésznek költség szempontból. Meg kell találni a forrást, és akkor látjátok,
egy hónap alatt, másfél hónap alatt meg tudjuk szervezni. Jó. Hölgyek, urak! Nagyon szépen
köszönöm.
Balázs Péter: Nagyon sok klubunk részt vett. Teljesen önkéntesen hozta a felszerelését. A
BHG-sok nagyon kitettek magukért és nagyon sok... Én azt gondolom, hogy nekik is meg
kellene köszönni a szervezőkön kívül, hogy ezt a napot lehetővé tették, mert nélkülük, ez a
nap, ez nem lett volna.
dr. Nyíri Iván: Ez teljesen igaz. De akkor, ha már így részletezzük, hogy ki mindenki, akkor
még az önkénteseknek is nagyon meg kell köszönni, és legyen ott. Hát, ugye szó szerinti
jegyzőkönyv készül. Legyen ott, hogy az önkéntesek nagyon-nagyon szuper módon
dolgoztak. Ugye, volt előző nap egy főpróbánk. Ott végig mentünk minden állomáson
mindenkivel, és amikor ott volt ez a... Mi volt ez? Szombati nap? Vasárnapi nap?
Miklós Tamás: Szombati nap.
dr. Nyíri Iván: Szombati nap. Akkor mindenki tudta a saját dolgát.
Miklós Tamás: Vasárnap volt a rendezvény.
dr. Nyíri Iván: Igen. És már vasárnap mindenki tudta a saját feladatát és tudta, hogy a
többieknek mi a feladata. Tehát, flottul ment a beléptetés, a regisztráció, a belső térben az
elosztása az embereknek. Tehát, tényleg nagyon jól működtek az önkénteseink és meg fogjuk
őket tartani, hogy ha isten segít és Tamás is jól tartja az önkénteseinket és tartja velük a
kapcsolatot. Úgyhogy, nekik is nagyon-nagyon köszönjük! Meg, hát a kluboknak, akik részt
vettek és csinálták. De mondom, főleg a Ricsinek meg az Imrének. Nagyon kitettek magukért
és nagyon jó társakat hoztak be. Tehát, a Ricsi is nagyon jó merültető társakat és az Imre is
nagyon jó levegőadó és öltöztető és vetkőztető…. Tehát, nagyon flottul ment az egész.
Úgyhogy, egy öröm volt ott lenni. Még egyszer köszönöm szépen. Jó. Hölgyek, urak!
Beszámoló a CMAS közgyűlésről. 60 évvel ezelőtt alakult meg, január - ha jól emlékszem 29.-én a CMAS Cousteau javaslatára, aki 31 éven keresztül volt a Monacói Óceánográfiai
Múzeum vezetője, és abban a teremben volt most megtartva a közgyűlés, az egynapos
közgyűlés, ahol megalakult a CMAS. Majd, ha megküldik, akkor van is egy történelmi
fénykép a múzeum lépcsőjén, ami akkor is készült, a Cousteau-ékról meg most a közgyűlés
résztvevőiről. Amikor majd megküldik, akkor írok is egy rövid anyagot a honlapunkra. Ami a
lényeg, ami minket érint közvetlenül, hogy Arzhanovával is meg a Baccouche-sal is normális
a kapcsolat, jó beszélőviszony van. Leültünk áttárgyalni a következő éveket, hogy mi mit
szeretnénk csinálni, és ugye feljött, hogy 50 éves évforduló, és mondtam, hogy mért nem
jöttök el, a CMAS 60 éves, az MBSZ meg 50 éves? Gyertek el! Ez fontos a mi
sportolóinknak, a mi szövetségünknek is, kormányzatnak is, MHSZ-nek is, hogy azért a
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világszövetség, amelyiknek mi tagjai vagyunk, a vezetése idejön és gratulál nekünk az 50
évhez, mi meg gratulálunk a 60 évhez. Azt mondták, hogy amikor már tudjuk a dátumot és
biztos, akkor írjak egy levelet, és hogy ha van idejük, akkor biztos, hogy el fognak jönni.
Szerintem el fognak jönni. Amit előterjesztettem, és ugye az elnökség tagjaival meg sok
szövetséggel átbeszéltem, a 2021-es CMAS közgyűlés, ami választó közgyűlés, hogy ha úgy
döntenek, akkor Magyarország nagyon szívesen látná őket. Ennek az ellentételezése, hogy
elmondtam a minisztériumban ma reggel – hadd vonjam akkor össze a két dolgot, mert hát
ugye a programoknak meg kell lenni, a forrásának is. Elmondtam a minisztériumban, hogy ez
a választó közgyűlés, ez olyan 12 millió forintos támogatást igényelne a Magyar Búvár
Szakszövetség számára. Ebből ragyogóan meg tudjuk csinálni méltó módon és még, szóval
méltó módon. Kérte a minisztérium, hogy írjam le. Nagyon fontos, hogy valakit jelöljünk. A
másik oldalon, engem meg már piszkálnak, hát, 3 éve-4 éve, hogy az Adriennt jelöljük.
Adrienn meg azt mondta, hogy ő nem igazából…… Ezt már átbeszéltem a minisztériummal
is, és a minisztériumban is ismerik az Adriennt. Kérdezték, hogy én indulok-e? Mondom,
nem. Úgy lehetett csak az Arzhanováékat rávenni arra, hogy komolyan gondolkozzanak azon,
hogy idejön a választó közgyűlés, hogy én nem indulok. Mondtam, nem kell félni, semmi
gond. Egyébként sem félnek tőlem, úgyhogy komolyan gondolkodnak rajta. Viszont, én
szerintem az Adriennt be lehetne juttatni az elnökségbe, és akkor van egy olyan elnökségi
tagunk a CMAS-nál, akit ismernek, szeretnek és tudja az érdekeinket képviselni ott, ahol kell.
Tehát, van egy folytonosság. Ma beszéltem az Adriennel azután, hogy a minisztériumban ezt
átbeszéltem és mondtam neki, hogy ott is azt mondták, hogy jó, megpróbálunk téged vagy
benneteket támogatni, na de akkor valakit toljatok oda, hogy tudjunk mire pénzt adni, és
akkor. Tehát, ugye természetes, hogy az Adriennt mondták. Adrienn ma azt mondta, hogy
nincs kifogása ellene, hogy így menjünk tovább és csináljuk. Én szerintem nagyon jó
pozícióban vagyunk, hogy legyen egy elnökségi tagunk ismét a CMAS-nál. Ez a 2021-es
közgyűlés, ahogy a minisztérium, akár csak egy telefonnal is válaszol, hogy jó, 21-re akkor
megpróbáljuk ezt a, 8 millió forintból is,… jó lenne igazából, de méltón a 12 millió forint az,
amit javasoltam. Ahogy megvan az elvi egyetértés, akkor megírom a levelet a CMAS-nak,
hogy hivatalosan is a Magyar Búvár Szakszövetség szeretné megrendezni a 2021-es választó
közgyűlést.
Miklós Tamás: És Budapesten.
dr. Nyíri Iván: Budapesten. Igen. Én kérdeztem Egert. Azt mondja Anna, hogy elvben
lehetne Eger is, csak ha Budapest, annak a neve vonzóbb, sokkal többen eljönnek. Ezzel nem
tudtam nem egyetérteni, úgyhogy teljesen igaza van. Ezt meg kéne szavazni, hogy ilyen
feltételrendszerben a szövetség akkor felhatalmazza az elnököt, hogy amennyiben a
minisztérium kedvezően válaszol, megírhatja, hogy szeretettel látnánk a 2021-es választó
közgyűlést, és a következő évi közgyűlésen ezt filmmel meg egy-két ilyen levezető előadással
az ember megtámogatná a közgyűlésen.
Szalai László: Ez tavasszal van? Ugyanígy tavasszal kell megcsinálni?
dr. Nyíri Iván: Tavasszal. Április. Igen. Amikor még az árak úgy normálisak Budapesten.
Tehát, nem a nyári árak, mert azok 30-40%-kal magasabbak.
Szalai László: Ez egy hány fős rendezvény?
dr. Nyíri Iván: Most lehettünk egy olyan 120-an-140-en.
Balázs Péter: választó közgyűlés több szokott lenni.
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dr. Nyíri Iván: Az meg több szokott lenni. Igen.
Zelenák József: 300 emberre lehet számítani.
dr. Nyíri Iván: Minél többen, annál. …..és itt nincs megszabva az ár úgy, mint a
versenyeknél, a világbajnokságnál. Tehát, itt nem. Itt annyi, amennyit mi mondunk.
Szalai László: De, a CMAS erre nem ad egy forintot se.
dr. Nyíri Iván: Nem-nem. Sőt, nekünk kell fizetni az elnöknek, a főtitkárnak meg szerintem a
treasurer-nek, a pénzügyesnek a szállásköltségeit.
Zelenák József: Az elnökségét nem?
dr. Nyíri Iván: Nem, azt nem.
Szalai László: És akkor ez egy több napos?
Zelenák József: Ez minimum 3 nap.
dr. Nyíri Iván: Azt kérték, mivel Budapest, 3 napra tegyük, vagy ha lehet, 4 napra. De az
nekünk jó, mert minél több nap, annál, …..hogy mondjam, korrektebb árat tudunk javasolni.
Szalai László: És ez elkezdődik, van valamikor szavazás, és még utána is van ülés.
dr. Nyíri Iván: A következő szokott lenni. Ugye, a választó közgyűlésnél a választási napot
megelőzően hagynak egy ilyen lobby napot, amikor elkezdenek szervezkedni stb. Előtte való
nap, tehát 2 nappal korábban pedig a CMAS Európa tartja az ülését. De arra már a többi
ország is elküldi a delegátusait, mert ott üzletelnek versenyekkel, elnökségi helyekkel,
egyebekkel. Úgyhogy, ez 3 vagy 4 napos szokott lenni. Hát, annyi napra fogjuk majd a
költségvetést, illetve a költségeket kidolgozni, ahány napra jönnek. De szeretnének
Budapestre jönni.
Zelenák József: És mi lenne a helyszín?
dr. Nyíri Iván: Azt még nem tudjuk, de Budapest. Hát, majd meglátjuk. Nyilván egy olyan
szálloda, ahol nagy konferenciaterem van. De, hát ez még korai. Két és fél év van még addig.
Zelenák József: 2020-ban döntenek.
Miklós Tamás: Most két év alelnök, 19 tavasza. 2 év.
dr. Nyíri Iván: Igen. Döntési helyzetben vagyunk? Ki az, aki egyetért, hogy ilyen határozati
javaslattal menjünk előre és a feltételrendszer teljesülése esetén? Ki az, aki egyetért?
HATÁROZAT:
5/2019 (IV. 17.) Az Elnökség úgy határozott, hogy az EMMI Sportért Felelős
Államtitkárság pozitív visszajelzése esetén budapesti helyszínnel pályázatot
nyújt be a 2021. évi CMAS tisztújító közgyűlés megrendezésére.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen. Egyhangúan megszavaztuk. A másik része a
tárgyalásaimnak, a 2022-es uszonyos úszóvilágbajnokság. Szívesen vették a javaslatot.
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Egyelőre más javaslat, legalábbis hozzám nem jutott el. Kérték, hogy küldjem meg. Hát, ugye
Egerben rendeznénk, mert Budapesten a költségeket nem tudjuk vállalni, mert 650 eurós
maximális árat enged a CMAS. A budapesti árakba ez biztos, hogy nem fér bele, mivel ez
júliusban kell, hogy legyen, és az a főszezon. Egerre gondolunk. Következő hetekben fogok
Egerben az önkormányzattal tárgyalni meg a szállodával és amennyiben valami normális árat
ki tudunk alakítani, normális támogatást tudunk kapni, mondjuk uszodát meg egy fogadást az
önkormányzattól, akkor meg kell írni a CMAS-nak, hogy akkor pályáznánk a 2022-es
uszonyos úszó világbajnokságra Egerben. Egert elfogadták, szeretik, ismerik és úgy tűnik,
hogy fogunk kapni támogatást. És ma délelőtt a minisztériumban elmondtam, hogy mivel ez
egy világbajnokság, ahol a CMAS-nak az uszonyos bizottság igazgatóját itt kell lakatnom
meg szállíttatnom, egy-vagy két bírót kell repülőjeggyel együtt finanszíroztatnom. Nyilván
idejön a világbajnokságra vagy az elnök asszony, vagy a főtitkár. Az ő szállás költségük.
Tehát, ott van egy komoly rárakodó költség. Erre kérünk 18 millió forintot. Ebből szépen meg
tudjuk csinálni méltón az uszonyos úszóvilágbajnokságot. Minisztériumban azt mondták a
helyettes államtitkár úr, illetve a főosztályvezető úr, hogy írjam le, egy durva elképzelést írjak
le, hogy milyen költségeket tartalmaz ez a kérésünk, és akkor megnézik, hogy mit tudnának
jóváhagyni. De mondták, hogy értik a dolgot, és hát meg vannak velünk elégedve. Egyébként
még azt el kellett volna mondanom a ma délelőtti tárgyalásról, hogy a legjobb szövetségek
között tartanak minket számon, ami mindannyiunkat nagy büszkeséggel tölthet el és meg
vannak velünk elégedve. Mondtam, hogy a jövőben is meg lesznek velünk elégedve. A
közgyűlésen egyébként, hogy visszatérjek, mert ugye a kettő összefüggött, a közgyűlés és a
ma délelőtti tárgyalásom. A közgyűlésen visszajutott hozzám, hogy nagyon elégedettek a
verseny rendezéssel. A Tamás nevét annak ellenére, hogy az elnökök nem jönnek ide Egerbe,
ismerték, az Adrienn nevét meg pláne ismerték. Miklósékat ismerik a világszövetségnél, ami
külön köszönet, hogy így dolgoztok és tényleg öregbítitek a szövetségnek a hírnevét. És hát,
szóval nagy felhajtás volt. Monaconak különösen fontos ez a világszövetség, mivel ott alakult
meg….hogy hívják? Albert. II. Albert, monacói nagyherceg adta a záróvacsorát és köszönte
meg a CMAS-nak, hogy úgy dolgozik, ahogy. Körülbelül ez volt.
Szalai László: Kettő kérdésem lehetne ezzel a világbajnokság kapcsán?
dr. Nyíri Iván: Persze.
Szalai László: Hogy ez felnőtt világbajnokság?
dr. Nyíri Iván: Felnőtt és külön van választva már a hosszútávú az uszodaitól….
Szalai László: Na, ez a másik.
dr. Nyíri Iván: Nem kell rendezni.
Szalai László: Nem kell a hosszútávút állni…..
dr. Nyíri Iván: Nem.
Holló Győző: Pedig azt szeretted volna?...
dr. Nyíri Iván: És ugye Anna, hogy nem okozok neki már problémát többet, nyitottabb lett,
és azt mondta, hogy ha jelentkezik is valaki a világbajnokságra, akkor nektek odaadjuk az
uszonyos úszót, a hosszútávút pedig annak fogjuk adni, aki esetleg még szeretne. Tehát,
ország szerint is szét lehet választani.
Szalai László: De, mi nem szeretnénk hosszútávút…..

42

dr. Nyíri Iván: Mi nem szeretnénk. Nagyon nem szeretnénk!
Szalai László: Köszönöm.
dr. Nyíri Iván: Nem, az egy istenverése…. annyi munka.
Szalai László: Jó játék.
Holló Győző: A semmire.
dr. Nyíri Iván: Van-e kérdés? Jó. Akkor lépjünk tovább! Egyebeket kezdhetem én? Ugye,
van egy feladatunk vagy feladatom, hogy a közgyűlés és a Szervezeti és Működési Szabályzat
által elhatározott......rám rótt kötelezettségnél fogva, ugye kellett jelölni egy fegyelmi
bizottságot. Itt az irodában átbeszéltük a dolgokat, konzultáltunk emberekkel. Az lenne a
javaslat, hogy a fegyelmi bizottság elnökének a Richter Miklóst jelölje, illetve fogadja el az
elnökség, tagnak pedig a Tamást, aki elnökségi tag, és a jogtanácsosunkat, a Gergőt……
Zelenák József: Elnökségi tag nem lehet fegyelmi bizottsági tag.
dr. Nyíri Iván: Ezért van ott a... Még nem kaptátok meg a közgyűlési meghívóban, hogy
változtassunk az Alapszabályon. Módosítani kell. Ugye, Tamás?
Zelenák József: Ez a civil törvény, Iván.
Miklós Tamás: Erre mondta a Gergő, hogy ezt az etikait, …..ezt ki kéne húzni, csak
Felügyelő Bizottság. Tehát nem etikai, csak felügyelőbizottság.
dr. Nyíri Iván: Az meg Fegyelmi Bizottság.
Miklós Tamás: Nem.
felügyelőbizottság.

Hogy

így

szerepel

az

Alapszabályban,

hogy

etika

és

Elnökség: Olyan nincs. Fegyelmi………..
Miklós Tamás: Akkor kinyomtatom.
Szalai László: Egyébként, etikai és fegyelmi bizottságot nem, ….nem
tagjai…….

lehetnek fix

dr. Nyíri Iván: Az elnökségnek…..
Szalai László: Nem. Semmilyen fix tagja nem lehet, mert bármikor érintettség áll fent. Tehát,
hogy ha pont a Miklós ellen merül fel valami vagy Tamás ellen, bárki ellen, ezért nem lehet.
Tehát, sosincs egy fegyelmi bizottság. Az mindig ad hoc alapú és nem lehet összeférhető…..
dr. Nyíri Iván: Igen?.....
Szalai László: Bizony ám. Voltam tagja fegyelmi bizottságnak, onnan tudom az egészet.
dr. Nyíri Iván: De, ezt miért nem mondja nekünk a jogtanácsosunk?
Szalai László: Ezt nem tudom, mért nem mondja, de ezért nem lehet…….
dr. Nyíri Iván: Ilyenekben tapasztalt srác.
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Zelenák József: Volt etikai és fegyelmi bizottságunk. Mindig ad hoc jelleggel állt össze, és
akkor mindig az elnökség fölkért valakit, aki független.
Szalai László: Így van. Aki nem összeférhető azzal az esettel, ami történt. Rendelkezik
megfelelő információval, de nem baráti alapon.
dr. Nyíri Iván: Jó. Akkor ezt vegyük le most napirendről! Újra konzultálok a Gergővel.
Szalai László: Meg kell kérdezni a Gergőt, de...
dr. Nyíri Iván: Jó.
Szalai László: Vagy akkor lehet, hogy van a jogban valami mód arra, hogy ha mégis ő
kerülne, – tehát az elnök – most, hogy ha az a Richter Miklós, akkor ő, akkor mi a teendő?
Vagy a Tamás.
dr. Nyíri Iván: Jó. Ezt megkonzultáljuk és visszahozzuk a következő………..
Szalai László: Ha külső lenne az ügyvéd, akkor nem, mert ő nem lehet.
Zelenák József: Az biztos, hogy tisztségviselő nem lehet a fegyelmi bizottságban.
dr. Nyíri Iván: Jó. Tisztelt elnökség! Értettük. Kérdések merültek föl, tisztázni fogjuk a
jogtanácsosunkkal. A másik. Igen. Kiosztásra került egy javaslat. Kiosztásra került?
Miklós Tamás: Kiosztottam, igen-igen.
Balázs Péter: Majd én is szeretnék kérni egyet, ha lehet.
Miklós Tamás: Tessék.
Balázs Péter: Köszi.
Holló Győző: Minek?
Balázs Péter: Hát, csak úgy.
dr. Nyíri Iván: Én igazából azt mondanám, hogy az elnökség ezt vigye haza, olvassa el!
Most ebben nem kell döntenünk, csak annyi, hogy nagyon fontos, hogy azokat az
eredményeket, azt a tevékenységet, amit mi végzünk, azt valaki vigye a szélesebb
közvélemény elé, mert kerülőúton, mandinerből ez visszajön hozzánk, hogy ha egyébként jól
működünk, és általában pénzt hoz, meg támogatást, társadalmi megbecsülést hoz. Ugye, ma is
a minisztériumban az államtitkár kapásból mondta a Petrának a nyilatkozatait,
időeredményére vonatkozó megjegyzéseket. És a Kanyó Danival, akit ugye javasoltunk
kormánykitüntetésre, nem kapta meg. Azért, mert idősebbeknek, a magyar sportban megvan,
hogy egy-egy alkalommal jutalmazási időszakban vagy kitüntetési időszakban a sportból
egyet vagy kettőt idősebbek kapták. Azt beszéltük meg, hogy a Danit az elért, a múltban elért
sporteredményei alapján meg az oktatói és edzői tevékenysége alapján meg egyáltalán az
emberi kvalitásai alapján jövőre újra fogjuk javasolni. Ebben az évben pihentessük, és jövőre
újra fogjuk javasolni. Abszolút képben voltak a minisztériumi vezetők, hogy a Magyar Búvár
Szakszövetséggel mi történik. Annak ellenére, hogy nincs olyan PR csapat mögöttünk,
mellettünk, aki tényleg napi alapon, vagy heti vagy havi alapon vinné az általunk gyártott
eredményeket, híreket a közvélemény elé. Úgyhogy, azt kérném, hogy olvassátok el,
gondolkozzatok egy kicsit rajta! Jó ez így, Tamás?
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Miklós Tamás: Nekem megfelel, igen.
dr. Nyíri Iván: És következő elnökségi ülésen erre térjünk vissza és döntsünk lehetőség
szerint! Addig megfogalmazunk egy határozati javaslatot. Tudni kell, hogy ez a Müller Béla,
ez az a srác, aki Egerben a világkupa alatt folyamatosan csinálta az online közvetítést. És én
részben hallgattam a riportjait, meg én is ültem vele és beszéltünk online a közvetítésben.
Értelmes a srác, ismerte a témát. Nem hülyeségeket kérdezett, és egy nagyon élvezetes
beszélgetést vezetett azokkal is, akikkel hallottam meg velem is. Nézzük meg!
Szalai László: Ez a magas, szakállas srác?
Miklós Tamás: Igen.
dr. Nyíri Iván: Jó. Ennyit erről. Van nekem egyebekben? Nincs más, azt hiszem. Tisztelt
elnökség! Ja, igen. És akkor a javaslat az lenne...
Holló Győző: De, még a Ludvig Zoliról nem beszéltünk.
Balázs Péter: De Ludvig Zoli bácsi még van.
dr. Nyíri Iván: Persze, Ludvig Zoli bácsi is. De, akkor a közgyűlésre 28.-át javasolnánk,
hogy 28.-án legyen a közgyűlés, hogy ha ezzel egyetért az elnökség.
Szalai László: Hétköznap? Nem tudom a májust.
dr. Nyíri Iván: Még egyszer!
Zelenák József: Addig el kell fogadni az elnökségnek a beszámolót, a felügyelőbizottsági
beszámolót, a sport és a technikai bizottsági beszámolót. Tehát, akkor még egy elnökségi
ülést kéne tartani, nem?
Bácsi Krisztina: Május 28. lenne?
dr. Nyíri Iván: 28., igen.
Bácsi Krisztina: Nem vagyok itthon. Biztosan nem vagyok itthon. Külföldön vagyok aznap.
dr. Nyíri Iván: 29.?
Bácsi Krisztina: Az vasárnap, nem?
dr. Nyíri Iván: Nem. Az szerda.
Balázs Péter: 28., az kedd.
Bácsi Krisztina: Bocsánat. Akkor valamit félrenéztem.
dr. Nyíri Iván: Ez egy keddi nap.
Bácsi Krisztina: Oké-oké. Egy pillanat. Bocsánat, én a 25.-el kevertem. Tehát, 28., az kedd.
Elnézést kérek. Akkor vagyok, igen-igen. Igen.
Zelenák József: Csak akkor úgy kell... Csak akkor az a praktikus szempont, hogy az irodának
ki kell küldeni 30 nappal korábban minden anyagot, amit az elnökség jóváhagyott.
Domokos István: Jövő hét péntek.

45

Szalai László: És akkor mi? Volt itt egy megjegyzés. Elnézést, hogy fölálltam. Hogy
Alapszabály módosítás is lenne a témája a közgyűlésnek?
Domokos István: Az akkor lenne, hogy ha ez a fegyelmi.
dr. Nyíri Iván: De, akkor újra konzultálunk a Gergővel. A Gergőnek …..érdekes, tehát,
….ilyen nem merült föl, hogy nem lehet állandó…..
Szalai László: Csak ha Alapszabály módosítás van, akkor más dátumok vannak, ha
bármilyen is Alapszabályt módosítunk. Akkor nem 30 nap, mert korábban ki kell küldeni a
javaslatot, hogy mi legyen.
Balázs Péter: És ugye, most módosítottunk Alapszabályt.
dr. Nyíri Iván: Nem. Ebből a szempontból kellett volna. Ezzel jött vissza hozzánk a Gergő.
Balázs Péter: Na, de ezt ő javasolta.
Szalai László: Hogy legyen fix tagja?
Balázs Péter: Nem. De, az benne van. Bocsánat, megnéztem. Állandó bizottságként az etikai
bizottság.
Szalai László: Igen. De maga a bizottság nem lehet.
Balázs Péter: Az elnökét, azt mindig mi jelölgethetjük. Erről nem szól az Alapszabály, hogy
mindig ki kell jelölni egy elnököt, aki elejétől fogva akármicsoda. Itt egyáltalán benne van,
hogy amit a Gergő javasolt nekünk egy fél évvel ezelőtt, hogy etikai és felügyelőbizottság
elnöke vagy tagja nem lehet...
dr. Nyíri Iván: Etikai és fegyelmi?
Balázs Péter: Itt van elírva. De itt el van írva.
dr. Nyíri Iván: Fegyelmi…..értelemszerű.
Balázs Péter: Ugye, a 40. §-ban el van írva, de amúgy mindenhol helyesen szerepel. Várj!
Nem biztos. Bocsánat……
Miklós Tamás: Erre hívtam fel a figyelmet, ezt próbáltam mondani…..
Balázs Péter: A felügyelőbizottságnak sem lehet se elnöke, se tagja.
Domokos István: Ez a két bizottságra vonatkozik. Ez mind a kettőre vonatkozik.
Zelenák József: Akkor nincs elírva.
Balázs Péter: Nincs elírva. Tehát, a felügyelőbizottságnak sem lehet tagja, aki az MBSZ
elnökségének tagja vagy a közgyűlésének az elnöke.
dr. Nyíri Iván: Ezt akarja módosíttatni…..
Balázs Péter: De mért? Akkor egy személy betölthetne minden pozíciót. Lehetne elnökségi
tag, felügyelőbizottsági tag és lehetne etikai bizottságnak is a tagja. Szerintem legalábbis.
Zelenák József: Ez a civil törvény.
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dr. Nyíri Iván: Nem vagyok jogász meg nem is vagyok felkészülve ebből a témából. Ide kell
hívni a Gergőt és mondja el! Hát, persze. Azért van jogtanácsosunk.
Balázs Péter: A jelenleg érvényes Alapszabály szerint elnökségi tag nem lehet tagja sem a
Felügyelő, sem a Fegyelmi Bizottságnak.
Szalai László: Igen. De az a neve, hogy etikai és fegyelmi.
Balázs Péter: Nem-nem. Eddig két dologról beszélünk. Ugye, beszél maga az Alapszabály a
felügyelő bizottságról, utána beszél az etikai és fegyelmi bizottságról. Majd a legvégén az
Alapszabálynak van...
Nagy Norbert: MBSZ vezető tisztségviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok, ahol
egy pont alatt tárgyalja az etikai bizottságot és a felügyelőbizottságot.
Zelenák József: De, ez két külön bizottság.
Nagy Norbert: Ez két külön bizottságról van szó, legalábbis szerintem.
Zelenák József: Persze.
Nagy Norbert: Csak mind a kettőre vonatkozik.
dr. Nyíri Iván: Ja! Nem. Akkor nem írta ki, hogy etikai és fegyelmi bizottság és felügyelő
bizottság, csak etikainak nevezte.
Nagy Norbert: Legalábbis szerintünk.
dr. Nyíri Iván: Jó. Ide kell hívni, mondja el!
Zelenák József: A civil törvény szerint felügyelőbizottságnak sem tagja, sem elnöke, senki
nem lehet érintett a vezetésben, ez biztos. És a fegyelmi bizottságról én ezt nem tudtam, hogy
nincs állandó tagja. Elnöke lehet elméletileg, de érintettség esetén nem vehet részt.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak! Ne is folytassuk! Idehívjuk a Gergőt és magyarázza el,
hogy mit gondol!
Szalai László: Egyébként még lehet egy olyan magyarázat, hogy van egy elnöke, de ő nem
vesz részt a döntésben, amit ő hívja össze azokkal, akik nem érintettek. Tehát, lehet. Be lehet
tölteni ezt a posztot, de azt csak levezetőként, hogy ő vezeti le azt a dolgot.
dr. Nyíri Iván: Jó. Megbeszéljük. Idejön és elmondja nekünk, hogy miben gondolkodott. Jó.
Hölgyek, urak! 50 éves évfordulóra megjelentetett vagy megjelentetendő könyv. Megkaptuk
az anyagot. Szerintem abszolút érthető a mailed, amit írtál. Ahhoz annyit hozzátennék...
Mindenki megkapta a Petya levelét, ugye?
Balázs Péter: Igen?
Zelenák József: Persze. Válaszoltam is rá.
dr. Nyíri Iván: Tegnap. Egy biztos, hogy az az adatállomány, ami a mi versenyeinken
keletkezik, az nem is a mi tulajdonunk, hanem a CMAS-é. Ez a CMAS Alapszabály, amit mi
aláírtunk, amihez mi csatlakoztunk. Mi csak a CMAS nevében birtokoljuk. De olyan nem
lehet, hogy ez az adatállomány valaki másnak a tulajdona legyen. Tehát, amikor a Zoli ebből
egy könyvet gyárt, leírja, összerakja, megjelenteti, ezt a mi nevünkben, a mi felkérésünkre
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teszi és ez a mi tulajdonunk. Tehát, neki nincs szerzői joga, mert ezek a mi versenyeinken
keletkezett információk, ami nem is a mi tulajdonunk, hanem a CMAS-é. Úgyhogy, ezt így
kell kezelni. Ezt le kell írni majd a szerződésben. A másik, amiben teljesen világos, hogy
ugye a Zoli visszajött azzal, hogy mi fizessük a személyi jövedelemadóját. Hát, az nem úgy
van, hogy valami munkát elvégzek, azt mondom, hogy 600.000 forint, és amikor szerződést
kötnék, akkor azt mondom, hogy 600.000, meg még fizesd ki az én személyi
jövedelemadómat. Hát, az nem így működik. Úgyhogy ahhoz, hogy a kecske is jól lakjon meg
káposzta is maradjon és menjen már előre ez az egész, - igazából már áldatlan ügy, - ha két
hónapos szerződést kötünk vele, akkor +15%-kal rendbe tudjuk tenni az egész dolgot, meg
tudja csinálni a Magyar Búvár Szakszövetség számára, mint nyugdíjas munkavállaló. Jól
mondom? Úgyhogy, szeretném ezt javasolni az elnökségnek, hogy ezt így fogadjuk el! Jól
mondom, Petya?
Holló Győző: Van kérdés.
dr. Nyíri Iván: Igen?
Zelenák József: Csak egy kiegészítés. Biztos, amit mondtál, azt jól fogalmaztad meg, csak
akkor én értettem rosszul. A nemzetközi versenyeknek az eredményei a CMAS tulajdona,
különben nem tudnánk kezelni sem az adatokat. Tehát, a hazai országos bajnokság, egyesületi
kupák, bármi, az nem a CMAS tulajdona. És ugye, hogy teljesítenénk egyébként az
adatszolgáltatási kötelezettségünket az államtitkárság felé, hogy ha nem kezeljük ezeket az
adatokat? Tehát, mindenféleképpen van egy ilyen hazai szabályozás, ami ezt azért felülírja.
Tehát, ezzel óvatosan bánjunk szerintem, ezzel a kijelentéssel, hogy a CMAS tulajdona!
dr. Nyíri Iván: Ami a CMAS versenyeken…..
Zelenák József: A CMAS versenyeken, igen.
dr. Nyíri Iván: Ezt mondtam. Ami a CMAS versenyeken, amit mi a CMAS nevében
rendezünk, az a CMAS tulajdona…..
Zelenák József: Hát, az országos bajnokság nem a CMAS nevében történik meg az összes
többi.
dr. Nyíri Iván: De, az nem CMAS verseny…..
Zelenák József: Persze. Világos.
Szalai László: Tehát, akkor nem megbízás, hanem fölvenni két hónapra.
dr. Nyíri Iván: Így van.
Szalai László: 8 órás munkaviszonyban, és akkor ki lehet fizetni.
dr. Nyíri Iván: A munkaviszony, az teljesen mindegy, csinálja meg!
Szalai László: Csak úgy lehet nyugdíjast, és akkor nem kell mást ráfizetni.
dr. Nyíri Iván: Azt majd a jogászunk el fogja intézni és rendezi. Jó. Döntési helyzetben
vagyunk.
Holló Győző: Még egy dolog lenne. Ő azt is kérte, hogy a könyv nyomtatásában is tud
segédkezni. Hogy elfogadjuk-e a segédkezését a nyomtatásban, mert ő el tudja indítani?
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Balázs Péter: Válasszuk ketté, szerintem! A megbízását, azt tisztáztuk! Aztán ha további
kérdések vannak, hogy most mi a Kecskeméti Nyomdával gyártatjuk-e le a könyvet vagy
egészen más gyártatja le a könyvet, ez egy következő kérdés. Most egyelőre nézzük az, hogy
készüljön el. Egy kérdés van nyitva. Az, hogy mikorra legyen kész a könyv?
Holló Győző: Minél előbb.
Balázs Péter: Oké.
dr. Nyíri Iván: Nekem kellene egy előszót írni, ami mondjuk egy órás munka. Csak
szeretném megkapni az adatállományt, hogy lássam, hogy mihez írok előszót.
Balázs Péter: Szerintem el tudja küldeni, mert eléggé készen van. Velünk, a Józsival már
ellenőriztetett ilyen összefoglaló részeket, amit kiegészítettük. Ugye, amit megküldtem, az a
pár oldalnyi anyag. Ezt visszaküldtük neki. És a múlt héten beszéltem vele. Ő azt mondja,
hogy ő tulajdonképpen még rendezgeti, de tulajdonképpen minden készen van és összeáll.
Holló Győző: Csak a te előszavadra vár. Én nekem az lenne a javaslatom, kéne hívni, hogy ő
mire gondol, és ehhez kéne igazítani a dolgokat. Meg kéne kérdezni. Nem. Ebből nem lesz
semmi. Térjünk vissza az előzőre!
Domokos István: Hát, vagy ha most egy két hónapos szerződést kötünk vele, akkor akár
annak a vége lehet a határidő.
Balázs Péter: Nekem jó. Ugye most így, hogy nem június 1.-jén rendeznénk. Ugye, akkor
láttam a kérdést, hogy június 1.-jén lenne az 50 éves rendezvény.
dr. Nyíri Iván: Még nincs kizárva. Én holnap utána megyek. Nincs kizárva a június 1.-je.
Holló Győző: De, már június egy másfél hónap. Össze kell szervezni!
dr. Nyíri Iván: Hogy ha ez egy civilizált helyen van, ami szokott ilyeneket rendezni és
belefér a költségvetésünkbe, nem kevés a másfél hónap, holnap megyek utána.
Holló Győző: Jó. Akkor először szavazzunk a Zolinak a...?
dr. Nyíri Iván: Igen. Ami le van írva a Petya írásos javaslatában, azt úgy, ahogy van,
elfogadjuk, és akkor szerződést kell kötni a Zoli bácsival. Ki az, aki egyetért vele? Ellene?
Tartózkodott?
HATÁROZAT:
6/2019 (IV.17.) Az Elnökség úgy döntött, hogy az előzetes megbeszéléseknek
megfelelően „A magyar búvársport kéziköznyve” 3. kötetének
megszerkesztésére vonatkozó két hónapos határozott időtartamra szóló
munkaszerződést köt Ludvigh Zoltánnal.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk.
Balázs Péter: És akkor a következő kérdés a könyvnek a legyárttatása.
dr. Nyíri Iván: Igen. Na, most tett-e valaki ez ügyben már lépést, hogy valahol másutt legyen
legyárttatva?
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Balázs Péter: Ugye, a Zoli bácsi által bekért és a szövetség nevére szóló ajánlatot, azt
továbbítottam. Egyelőre kiinduló árunk van. Nem magas.
dr. Nyíri Iván: Nem, nem magas. Kérdés. Mert egyszer már megszavaztuk, hogy 300
példány. Kell 300 példány?
Holló Győző: Igen?
dr. Nyíri Iván: Igen?
Balázs Péter: Igen.
dr. Nyíri Iván: Kik fogják olvasni?
Balázs Péter: Hogy ha az 50 éves évfordulót vesszük alapul, ahol ezt akár ugye
megjelentetett kiadványként át tudjuk adni az ott megjelent, általunk meghívott embereknek,
szerintem az is egy menő, és ott is biztos, hogy elfogy akkor egy jó pár példány.
Holló Győző: Nem elég 150?
Balázs Péter: Én azt gondolom, hogy nem tudom, az előző kötetek, amik nekem is
megvannak, neked is megvannak, és ezt azért azok a régi versenyzők, akik saját magukat 1020-30-40-50 év után megtalálják magukat egy-egy ilyen könyvben, nekik egy eléggé nagyra
való.
dr. Nyíri Iván: Jó.
Zelenák József: Ezekre az egy példányra jutó költség, tudod, magasabb lesz Iván akkor, ha
kevesebb. Mert azt meg kell nézni, hogy ha csak 200-at kérsz, akkor lehet, hogy ugyanott
vagyunk anyagilag vagy minimális a különbség.
dr. Nyíri Iván: Jó. Csak föltettem a kérdést.
Zelenák József: Meg kell kérdezni.
dr. Nyíri Iván: Úgy látja az elnökség, hogy maradjon az a 300, maradjon.
Balázs Péter: És az az ajánlat, amit a Zoli bácsi juttatott el a részünkre, abban ott volt az
ugrás és így jött ki talán legoptimálisabban.
dr. Nyíri Iván: Jó. Még ehhez az a hír, hogy délelőtt a minisztériumban a tárgyalás során
elmondtam, hogy ugye 50 éves évfordulónk lesz 2 és 300 közötti résztvevővel, akiket egy
gulyáslevesre meg két pohár borra szeretnénk meghívni 50 év után. Úgyhogy kértem, hogy
egy olyan 4-5 millió forintot hagyjanak jóvá és támogassanak meg minket. Hát, a szívükhöz
kaptak, hogy másfél hónappal a rendezvény előtt. Mondtam, hogy hát így alakult, hogy most
tudtunk beszélni, most tudtam ezt előterjeszteni. Mondtam, hogy ennek egy 1,8 milliós része,
az a könyv, az eredményeinket tartalmazó könyvek a megjelentetése lenne. Nem zárták ki,
hogy valahol találnak aprópénzt. Ha csak 1 millió forintot kapunk, már az is jó. De mondom,
hogy 4 millió forintot kértem, hogy körülbelül ennyivel lehetne méltón hozzájárulni, hogy
megünnepeljük az 50 éves évfordulót. Van-e egyéb ehhez?
Holló Győző: Én továbbra is azt kérdezném, hogy elfogadjuk-e, hogy Zoli vigye tovább a
könyv nyomtatását? Tehát, ebben kéne döntenünk, hogy Zoli intézze-e tovább?
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dr. Nyíri Iván: Milyen más javaslat van? Mert valamit javasolni kell, hogy hogy
nyomtatódjon…..
Holló Győző: Én is ezért kérdeztem.
dr. Nyíri Iván: Jó! Jó a kérdés.
Holló Győző: Én elfogadnám, mert Zoli biztos, hogy körüljárta és nem akar…..
Zelenák József: Ugyanolyan formátumban lesz, vagy ugyanolyan klisével. Tehát, hogy az
valamilyen sorozat legyen. Nem?
Balázs Péter: Egyébként, én nem ismerek nyomdákat. Nem tudok több ajánlatot bekérünk,
de... Szerintem azzal az árral kalkulálhatunk, ami nagyjából szerepelt a Zoli bácsiéba. Nem
tudom, Iván. Neked vannak ilyen nyomdász.
dr. Nyíri Iván: Aki nekünk itt dolgozik, ugye a Flóri. De szerintem ő könyvet nem nyomtat.
De azt megkérdezhetjük, hogy nincs-e valaki a környezetében, aki mondjuk kedvezőbb áron
és jobb minőségben?
Balázs Péter: Érdemes lenne egy kontroll árat bekérni. De alapvetően én azt gondolom, hogy
a Zoli bácsi ezt nagyon alaposan körbe járta, mert ez az ő könyve és ő a szívén viseli ennek az
ügyét nagyon-nagyon.
dr. Nyíri Iván: Jó. De, akkor nem tudjuk az ő kezében hagyni a nyomtatást is? Bekérünk
árat, megnézzük, és hogy ha az ő ára a legkedvezőbb, akkor hagyjuk az ő kezében és menjen
minden a maga útján!
Balázs Péter: Ugye, az ő kezében nem tudjuk hagyni, mert a szövetségnek kell megrendelni,
hiszen a szövetség a fizető.
dr. Nyíri Iván: De ő segít…..
Balázs Péter: Biztos, hogy mindenben fog segíteni. Ez egészen egyértelmű.
dr. Nyíri Iván: Jó. Egyet tudunk ezzel érteni? Ki az, aki támogatja a nyomtatással
kapcsolatos határozati javaslatot?
HATÁROZAT:
7/2019 (IV. 17.) Az Elnökség úgy határozott, hogy „A magyar búvásport
kézikönyve” 3. kötetének nyomdai munkálatait, kontroll árajánlat bekérését
követően, a Ludvigh Zoltán által megküldött ajánlat alapján készítteti el.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen. Egyebek között egyéb?
Balázs Péter: Én szeretném kérni, Iván, rajtad keresztül az irodát, hogy a honlapot egy kicsit
adjusztálosra kérnénk szépen, mert a versenynaptár, ami fönt van, az nem jó, mert azóta
belekerültek versenyek, amik nem lettek updatelve, és az szerintem nagyon fontos lenne, mert
sokan keresik.
dr. Nyíri Iván: Tamás hol van?
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Zelenák József: Szerintem kiment a kis helyiségbe.
Balázs Péter: Például, az uszonyos bizottságban megszületett döntéseket, táblázatokat,
azokat is töltsétek föl, légyszi’! Mert azt nagyon sokan keresik, főleg így, hogy a versenyek
ugye zajlanak és az nagyon fontos lenne, hogy az ne kézen-közön és e-mailben valaki által
valamilyen verzióban vélelmezett dolog legyen, hanem az konkrétan, amit a szakbizottság
megszavazott és az elnökség pedig elfogadott. Jó, köszi.
dr. Nyíri Iván: Az egyes sportágak technikai oldal. Hogy ha van valami érdekes hír, egy 10
mondatos, fényképpel ellátott cikk, bármi a honlapra. Mert azért rámennek az emberek, és...
Jó. Egyéb?
Balázs Péter: Én szeretném felhozni és megkérdezni, hogy az előző elnökségi ülésen abban
maradtunk, hogy egy alkuval kötendő szerződésnek a szerződése visszajön az elnökség elé,
mielőtt megkötésre kerül és pont a szövetség honlapján olvastam, hogy március 8.-val
megkötődött ez a szerződés.
dr. Nyíri Iván: Én ilyenre nem emlékszem. A szerződés visszajön, amikor alá lett írva. Mióta
én a Magyar Búvár Szakszövetségnél dolgozom vagy működök, soha nem volt ilyen, hogy
bármilyen ilyen szerződés előtte odajött volna az elnökséghez. Az elnökség iránymutatást
adott és az elnökség iránymutatásának megfelelően olyan szerződés köttetett....... Egyébként,
István, ki lehetne nyomtatni a szerződést és szétosztani? Ahol a Magyar Búvár Szakszövetség
semmit nem vállalt, nullát vállalt. Ha én vagyok a JAKO, akkor tisztelettel ilyen szerződést
nem kötök,…. mert nem kötök! Úgyhogy, tekintettel arra, hogy a Magyar Búvár
Szakszövetség semmi kötelezettséget nem vállalt, így duplán okafogyott az a kérdés vagy
kérés vagy nem tudom, hivatkozott nem létező határozati javaslat, hogy mielőtt megkötődik a
szerződés, visszajön az elnökséghez. Tekintettel arra, hogy ez először fordulna elő, velem
legalábbis, mióta tizenegynéhány éve a Magyar Búvár Szakszövetségnél vagyok. Már csak
azért is, mert a szakmai tekintélyemet nem hagynám, hogy ennyire csorbítsák. A másik pedig,
határozottan emlékszem, hogy ugyanezt a szöveget az elmúlt elnökségi ülésen ugyanígy
elmondtam. Úgyhogy, semmi olyan határozati javaslat nincs, hogy a megkötés előtt jönne
vissza. Az volt, hogy az elnökség megkapja……
Balázs Péter: 102. oldalon az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének.
Dr. Nyíri Iván: „Jó. Én értem. Értem az ügy bonyolultságát. Én leülök ismét tárgyalni a
JAKO-sal. Valameddig el fogok jutni. Nem kötök szerződést, újra visszajövök az elnökséghez
ezzel, hogy mi a legkisebb közös többszörös, ahol mi szerződést tudunk kötni.”
De ez nem történt meg.
dr. Nyíri Iván: Így van. Tekintettel arra, hogy minden úgy teljesült, ahogy ti leírtátok az emailjeitekben és nem történt kötelezettségvállalás a Magyar Búvár Szakszövetség részéről,
abszolút értelmetlen volt visszajönni bármivel is a Magyar Búvár Szakszövetség
elnökségéhez. De, hogy ha szétosztjuk az aláírt szerződést, és ha valakinek bármi kifogása
van a szerződés ellen, akkor az tegye meg az elnökségi ülésen. És akkor fölállítunk egy
fegyelmi bizottságot, és a fegyelmi bizottság elé küldjük az elnököt. És még hozzátenném,
hogy először fordul elő a Magyar Búvár Szakszövetség történetében, hogy valaki fölajánl
ingyen szerelést a mi sportolóinknak, és ilyen vita van ennél az asztalnál, hogy elfogadjuk az
ajándékot vagy ne fogadjuk el az ajándékot. A jóindulatú támogatást! Eddig a sportolóink ezt
nem vívták ki. Most jutott oda a Magyar Búvár Szakszövetség, hogy egy sportszergyártó azt
mondja, hogy a válogatottat, mondjuk ebben az esetben az uszonyos úszó válogatottat
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megtámogatom. És ellentételezésnek majd tessék megnézni, hogy mit vállal be a Magyar
Búvár Szakszövetség. Semmit! És ahelyett, hogy az elnökség azt mondaná, hogy de jó, hogy
egy ilyen szerződést tudtunk kötni valakivel, - aki odaállt mellénk, - itt kritika kerül az
asztalra vagy az asztal fölé.
Balázs Péter: Azért, mert Iván! Ide ez került leírásra, nem a szerződés. Viszont a szerződést
nem ismerjük. Azt feltételezem, mint ahogy eddig is, a lehető legjobb szerződést kötötted
meg. De itt ültünk ennél az asztalnál és ez a szöveg hangzott el, ami belekerült abba a
jegyzőkönyvbe, ami kiment mindenki számára.
dr. Nyíri Iván: Igen, mivel úgy gondoltuk, hogy lesznek elvárásai a támogatónak is. De a
támogatónak semmiféle elvárása nem volt. A támogató biztosította a 40%-os árengedményt a
felzárkóztatási 2 program keretében a gyerekeinknek. Biztosította ingyen a válogatottunknak
a 20 szerelést. Az elnökség tagjai letették az asztalra írásban, illetve e-mailben megküldték,
hogy mik az elvárásai. Az gyakorlatilag az volt, hogy semmiféle kötelezettséget a Magyar
Búvár Szakszövetség az őt támogató szponzorral szemben nem vállalhat. Ilyen értelemben
nem volt mit visszahozni, mert semmit nem vállaltunk be. Elfogadtuk a támogatást. Ennyi
történt. Mi a probléma?
Maixner Zsolt: Akkor egy kérdés ezzel kapcsolatban. Én február 12.-én küldtem akkor, ugye
korábban, egy vagy néhány nappal korábban ment ki, hogy nagyon gyorsan kéne ezzel
kapcsolatban dönteni. Akkor abban a támogatási fölajánlásban még szerepelt egy hároméves
kizárólagosság, hogy csak tőlük. Akkor ez nem került bele a szerződésbe?
dr. Nyíri Iván: Nem! De mindjárt ki lesz osztva a szerződés, és ha még mindig van kritikai
megjegyzés, akkor tegyétek meg!
Balázs Péter: Iván, még egyszer. Ez, nem a szerződés a probléma.
dr. Nyíri Iván: István! Van egy aláírt példány. Azt nem tudjuk elővenni? Nem computerből
kéne.
Domokos István: Hát, azt néztem, a szerződést nem találtam.
dr. Nyíri Iván: Van egy aláírt példány.
Maixner Zsolt: Mert ugye, a február 12.-i állapotban még volt ugye... Jó. Oké.
dr. Nyíri Iván: Ez honnan került oda, ez a kizárólagossági?
Maixner Zsolt: Az eredeti fölajánlásnak a szövegében van benne.
dr. Nyíri Iván: De ki?
Maixner Zsolt: Ők.
dr. Nyíri Iván: Ja, ők. Jó.
Balázs Péter: Minden rendezvényre. Tehát nem csak a versenyekre, minden rendezvényre ők
a kizárólagos beszállítók.
Maixner Zsolt: Továbbá a Magyar Búvár Szakszövetség az elkövetkezendő 3 évben az
aktuális nagykereskedelmi árlista szerint kedvezményes áron juthat hozzá a cégünk által
forgalmazott sportfelszerelésekhez. A sikeres hosszútávú együttműködést közös
együttműködésben szeretnénk elérni. A Magyar Búvár Szakszövetség által szervezett
53

versenyek kizárólagos sportruházati beszállítója a JAKO Magyarország legyen 3 éven
keresztül. Ez az eredeti felajánlás.
dr. Nyíri Iván: Majd mindjárt elolvassátok. De mi volt ezzel a probléma?
Maixner Zsolt: Az, hogy mi került bele a szerződésbe.
Balázs Péter: Az, hogy itt ültünk, egymás szemébe néztünk és azt mondtad, hogy
visszahozod, mert ugye elég sokan fogalmaztak meg kritikákat. Ugye, még a Norbi felvetette,
hogy akár még e-mailben is lefolyhat ez a kommunikáció, és nem így történt. Csak ennyi. És
akkor utána sokat vártunk erre a 102 oldalas leírásra, ami ugye szintén előtte nem jutott el az
elnökséghez, hogy megnézzük, hogy tényleg úgy került. Senki nem látta, és akkor megjelent a
holnapon. Ugye, az előtte lévő elnökségi ülések jegyzőkönyvét az István mindig megküldte,
hogy nézzük meg. De, most nem így történt, hanem csak megjelent a honlapon, hogy
megtörtént az elnökségi ülésnek a jegyzőkönyve, elérhető.
dr. Nyíri Iván: Mivel szó szerinti és ő vállalja a felelősséget, hogy szó szerint van legépelve.
Mit tudunk megnézni?
Balázs Péter: Semmit. Csak pont, amikor ezt a jegyzőkönyvet kerestem, akkor ez egy
összecserélhető dolog.
dr. Nyíri Iván: Megvan, István?
Szalai László: Megcsinálta, igen. Nyomtatja.
Bácsi Krisztina: Ez a cég, hogy került itt képbe?
dr. Nyíri Iván: Jelentkeztek a Kovács Lacinál, hogy őket érdekli a búvársport. Kovács Laci
behozta őket, leültette, elkezdtünk beszélgetni. Tehát, nem csókos meg nem régi ismerős, meg
nem üzleti partner! Akkor láttam először, amikor ide leült az asztalhoz. És a legelső volt, aki
leült ide az asztalhoz, és azt mondta, hogy minket érdekel, - Németországban és itt is - a
búvársport és szívesen odaállnánk mellétek, mert jól teljesíttek és onnan kezdődött el a
beszélgetés…..
Bácsi Krisztina: És a minőségét, azt megnéztétek magának a ruházatnak meg a
sportfelszerelésnek?
dr. Nyíri Iván: Igen. Nem csak, hogy megnéztük, hanem Petya ott ült az edzői értekezleten,
ahol kiosztottuk a ruhákat, megtapogatták, megnézték, megszagolták és azt mondták az
edzők, hogy baromi jó, azonnal…….. Ezek után még elvitt egy példányt a Kovács Laci a
nyomóhoz, tehát aki nyomja ezeket és azt mondta, hogy ezek egyenértékűek az Adidas-szal
vagy az Arénával minőségben…..
Balázs Péter: Igen, de Iván. Tehát, nekünk már volt ilyen szponzorunk. Tehát, a Turbó, ugye
a hoki világbajnokság, hoki VB-hez kapcsolódóan szponzorált bennünket mindenféle ruhával
éveken keresztül. Tehát, bocsánat, hogy kijavítalak, de ez egy tévedés, ez egy tárgyi tévedés.
dr. Nyíri Iván: Mivel szponzorált minket?
Balázs Péter: Az összes pólóval, amit a versenyen kiosztottunk, és utána éveken keresztül a
felszereléssel.
dr. Nyíri Iván: A Turbó?
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Balázs Péter: Turbó, igen. Diapolo, Turbó közösen.
dr. Nyíri Iván: Úgy emlékszem, ott fizettünk…..
Nagy Norbert: Azt én nem tudom, hogy fizettetek-e, de kaptunk pólót. Fehér pólót kaptunk.
dr. Nyíri Iván: De pólót kaptunk a Diapolo-tól is, vagy kiktől.
Nagy Norbert: Ez a Diapolo. Az ugyanaz.
Balázs Péter: De a pólót is, meg utána éveken keresztül…….
dr. Nyíri Iván: Én felszerelést mondok.
Balázs Péter: Azt is.
dr. Nyíri Iván: Teljes felszerelést. Nem kaptunk teljes felszerelést. Pólót kaptunk, trikókat
kaptunk. Mit kaptunk még, Petya?
Balázs Péter: Az uszonyos úszó, a tájékozódási búvár válogatottnak az összes felszerelését
tőlük kaptuk éveken keresztül.
dr. Nyíri Iván: Mi? Az összes felszerelés?
Balázs Péter: Melegítő, póló, rövidnadrág, táska. De ez most mély értelem.
dr. Nyíri Iván: Ezt én nem tudtam. Én úgy tudtam, hogy fizettünk is nekik.
Balázs Péter: Éveken keresztül nem fizettünk, utána meg csak a pótlásért fizettünk.
dr. Nyíri Iván: Itt van a szerződés. Tessenek elolvasni! Én azt javaslom, mindannyian
vigyétek el és a következő elnökségi ülésen, ha valami kritikai megjegyzés van, akkor
foglalkozzunk vele! Egyéb egyebek.
Bácsi Krisztina: Itt a támogatott jelen megállapodás keretében vállalja, itt olvasom. De
milyen időszakig? Meddig kell az ő ruháikban megjelenni?
Balázs Péter: 4. pont.
dr. Nyíri Iván: Hát azoknak, akiket ő támogat. Tehát, a hokisoknak nem kell. A rögbiseknek
nem kell. Akinek odaadja. Hát, természetes. Azért adom oda, hogy az enyémet……
Bácsi Krisztina: Tehát, akik ingyen kapják, azoknak kell.
dr. Nyíri Iván: Hát persze. Hát természetes. Egyébként mások, na nem vesznek, akkor...
Holló Győző: Itt a 3/2-es pontban van a kizárólagosság a nemzeti uszonyos úszóválogatott
sportruházatára vonatkozóan.
dr. Nyíri Iván: Én javaslom tisztelettel, tessenek hazavinni, nagyon átrágni magukat rajta és
aztán tessenek visszajönni, hogy ha valami gond van ezzel a támogatói szerződéssel!
Egyebek? Akkor abban kéne döntenünk, hogy mikor tartunk még egy elnökségi ülést, ahol
jóváhagyjuk a mérlegeket és a jövőévi költségvetést.
Zelenák József: A beszámolókat és a terveket. Tehát, a szakági terveket. A technikai sport.
dr. Nyíri Iván: Amik nincsenek itt még előttünk……
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Zelenák József: Nem is volt ma téma.
dr. Nyíri Iván: Hát, először be kell küldeni, hogy tudjunk vele foglalkozni! Mind a ketten
tudtátok, hogy ezt meg kell írni. Hát, minden évben…….
Zelenák József: Meg is van írva.
dr. Nyíri Iván: De, hát akkor mért nem küldtétek be?
Zelenák József: Mert nem volt ma téma.
dr. Nyíri Iván: Hát, csak akkor tudjuk témába venni, hogy ha itt van az anyag.
Holló Győző: Mikor lesz a legközelebbi elnökségi ülés?
dr. Nyíri Iván: Az István... Szóltál mindegyik alelnöknek?
Domokos István: Hát, Petyának írtam,….. Dodóval múltkor beszéltem…….
dr. Nyíri Iván: Tehát, akkor mind a kettővel beszéltél, hogy ezzel foglalkoznunk kell.
Balázs Péter: Meg is küldte az eddig előkészített anyagot. Én is kiküldtem a sportági
vezetőknek. És itt most szeretném nyomatékosan kérni az elnökségi tagokat, hogy a
sportágaik kapcsán nem ők, akiknek el kéne készíteni a saját részüket, hogy vegyék föl a
kapcsolatot, és kérem, hogy presszionálják a szakági vezetőket arra, hogy ezek az anyagok
beérkezzenek! Tehát, különben nem tudunk vele mit csinálni. Én a közös részt és a teljeset
megírtam. Kérném szépen, hogy dolgozzátok bele azokat a részeket, amik ki voltak sárgítva!
Köszönöm.
Szalai László: Tudunk időpontot kijelölni a következőre?
Domokos István: Jövőhét péntekig kell kiküldeni az anyagokat.
dr. Nyíri Iván: Jövőhét szerda, az milyen nap? Hányadika?
Maixner Zsolt: 24.
dr. Nyíri Iván: Lehet jövőhét szerdán? Mert aztán még az irodának kellene idő arra, hogy a
rendszerben kiküldje.
Maixner Zsolt: Szerdán időpont. 13:30-tól van konferencia, ami kb. 4-ig tart.
Zelenák József: Nekem az egész szerdám foglalt, sajnos.
Nagy Norbert: Nekem is.
dr. Nyíri Iván: Csütörtök?
Zelenák József: Katasztrófavédelmi. Ez, ami elmaradt, ezt megszervezi a
katasztrófavédelem. Csütörtökön és pénteken országos katasztrófavédelmi összevonás van.
Azon vagyok előadó és hivatalos. Jövőhéten a húsvét utáni kedd az egyetlen nap, ami szabad
nekem.
dr. Nyíri Iván: Addig nem vagyok benne biztos, hogy minden anyag meglesz.

56

Zelenák József: És utána lehetőség van. 29. és 30.-án itt tudok lenni. Írásban meg tudom
tenni a szavazatomat természetesen és el tudom küldeni az anyagokat.
Szalai László: Ki kell küldeni a 28.-it.
dr. Nyíri Iván: És az irodának biztos, hogy két nap kell arra, nem? Hogy összerendezzétek és
kiküldjétek.
Zelenák József: Akkor el kell csúsztatni a közgyűlés időpontját.
dr. Nyíri Iván: Azt nem tudod.
Balázs Péter: 2-3 napot lehet csúsztatni, mert akkor vége. 31.-ig meg kell tartani.
Zelenák József: Kedd elég?
dr. Nyíri Iván: Nekem bármelyik nap jó, csak az anyagoknak itt kell lenni.
Balázs Péter: Most Győző, nézek rád, Norbira, mert a hokisok megküldték. A tájolós, az
kvázi megvan.
Zelenák József: A terveket is megküldtétek?
Holló Győző: Még nem küldtünk semmit.
Balázs Péter: Még nem. Tehát, azért.
Zelenák József: Tehát, kell egyszer a beszámoló és egyszer a terv. Mert, hogy azt a
közgyűlés. Először mi, aztán a közgyűlés fogadja el.
dr. Nyíri Iván: Tessenek mondani! Ebben én nem tudok okos lenni. Nekem mindegyik jó!
Zelenák József: Ne hozzám alkalmazkodjatok! Én elnézést kérek, de tényleg, 24.-én egy
ingatlaneladásom van egész nap, 25.-26. pedig vidéken is leszek, 26.-án ezen a
katasztrófavédelmi megnyitón, illetve 25.-én pedig egy országos összevonás van és a
dandártábornok nem fog hozzám alkalmazkodni, ez biztos.
Balázs Péter: Én azt gondolom, hogy nagyobb eséllyel lesznek kész az anyagok 24.-25.
magasságában, mint a húsvét utáni keddre.
dr. Nyíri Iván: Akkor tegyük szerdára vagy csütörtökre! Akkor határozatképesek leszünk.
Zelenák József: Ha csak erről kell szavazni, akkor az anyagokat, ha megkaptam, utána tudok
róla írásban szavazni. Jól mondom? Van erre jogosítvány az Alapszabály szerint?
dr. Nyíri Iván: Felhívunk Skype-on.
Zelenák József: Nem kell. Hát, előtte megtehetem írásban a szavazatomat. Nem tudok
fölhívni, tényleg. Nem fogok kijönni egy ilyen... Ennyi. Tehát, ez világos, hogy...
Szalai László: Tudod, ha milyen lukasórák lesznek ott. Juj!
Zelenák József: Milyen kemény csata lesz, az majd más kérdés.
Balázs Péter: Én akkor, hogy ha lehet javasolni, akkor a 24. délután.
Maxiner Zsolt: Az melyik nap?
57

Balázs Péter: Szerda.
Zelenák József: Vagy 24., késő délután lehet.
Balázs Péter: Én szeretném javasolni a késő délutánt, mert a dolgozók nevében szeretném
mondani, hogy egy 2 órás kezdéssel, nekünk egy fél nap azért így kiesik. Tehát, hogy a 4 óra
utáni azért, mert azt ugyan el lehet csalni. Szerintem 2-kor nem lehet lelépni.
Zelenák József: De van más téma? Elnézést kérek. Nem tudunk erről írásban szavazni?
Balázs Péter: Szerintem nem. Tehát lehet, hogy részben meg lehet tenni. Nem tudom, hogy
van-e lehetőségünk arra, hogy jóvá lehet hagyni.
Zelenák József: Minden pontról lehet szavazni.
Balázs Péter: Azt gondolom, hogy itt beszélgetnünk kellene róla, mert itt vannak számok.
Nagy Norbert: És ez az esti időpont? Ez valakinek gondot okozna?
Szalai László: Ezt két óra alatt meg lehet beszélni.
dr. Nyíri Iván: Nekem biztos. Nekem 5 óra után igen.
Nagy Norbert: 5 óra után baj?
dr. Nyíri Iván: Igen.
Balázs Péter: Én 5 óra előtt nem hiszem, hogy el tudok jönni.
Zelenák József: Akkor lehet, hogy hülyeséget mondok és mindenkinek a szabadidejével
játszom. A 27., szombat? Hülyeség. Jó. Akkor nem. A vasárnap az még jobb, nem? És 29.-e
hétfő?
Balázs Péter: Vasárnap délben.
Balázs Péter: Addig van kiket küldeni. Ja, csak ahhoz csúsztatnunk kell a napot.
Zelenák József: Egy napot csúsztatunk, igen. Az még belefér a határidőbe.
Nagy Norbert: De ők ki bírják küldeni 30.-án?
Zelenák József: Még egyszer?
Nagy Norbert: Ők 30.-án...
dr. Nyíri Iván: Nekik nem lesz idejük elküldeni.
Zelenák József: Nem postán kell, hanem elektronikusan.
dr. Nyíri Iván: Összerendezni. Az nagyon nehéz. Én tudom, hogy hogy működik itt bent.
Tamás! Mondjál két szót!
Balázs Péter: De, hogy ha pénteken találkozunk, akkor hétfőn ki tudják. Nem. Az se jó.
dr. Nyíri Iván: Én meg tudom szavaztatni az aznapot is, csak ti fogtok itt megőrülni.
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Zelenák József: Nem akarunk senkit beszorítani, ez világos. Most ne hozzám
alkalmazkodjatok!
Nagy Norbert: Nekem csak a szerda jó a jövőhéten és az is délután.
Zelenák József: Én beküldöm, amit kell. Az világos. És tudok írásban véleményt adni hozzá.
Holló Győző: A szerda 4 óra?
Szalai László: A szerda fél 4?
dr. Nyíri Iván: Az jó.
Maixner Zsolt: Én nem biztos, hogy ide fogok érni. Ma is sikerült fél 5-re ideérnem.
dr. Nyíri Iván: Tehát, jövő szerda fél 4!
Zelenák József: Azt szerdán tudom megmondani, hogy ideérek vagy nem. A Skype-ot nem
tudom. Mindenesetre, elkészítem írásban akkor a hozzáfűznivalót.
dr. Nyíri Iván: A telefonodra nem megy a Skype?
Zelenák József: Megy Iván, csak...
dr. Nyíri Iván: Felhívunk. Kimész vécére, amikor szavazni kell. Elmondjuk a határozati
javaslatot és itt vagy velünk. Jó. Egyéb egyéb?
Balázs Péter: Bocsánat, még ehhez. Dodó! Szerinted az Ákos fog küldeni nekünk valamit?
Zelenák József: Nem akartam erről ma beszélni.
Balázs Péter: Nem. Most nem arról akarok beszélni, hanem hogy a beszámolóhoz.
Zelenák József: Biztos, hogy nem.
Balázs Péter: Biztos, hogy nem.
dr. Nyíri Iván: Tamás! Kértem a...
Miklós Tamás: Istvánnak a...
dr. Nyíri Iván: Itt?
Miklós Tamás: Ja, nem. Nem érkezett meg még.
dr. Nyíri Iván: Ja, nem érkezett. Akkor nem. Akkor jó. Addig, amíg gondolkodtok, jó hír.
Ákosról jut eszembe, hogy jelentkeztek nálunk azok az apneások, akik leváltak Ákosról.
Alakítottak egy új klubot. Noxygen – találó egyébként – a klub neve. Tegnap... Azt hiszem,
tegnap. Mikor adták be a bíróságra?
Zelenák József: István! Tudnál segíteni befizetni akkor a...
Miklós Tamás: Ma reggel küldték a beadott anyagot, igen. Csak vannak még a bírósági
végzés meg...
dr. Nyíri Iván: Igen. De ott van a pecsét, hogy be van adva.
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Miklós Tamás: Igen-igen-igen.
dr. Nyíri Iván: Jó. Tehát, be van adva a bíróságra. Megalakították és akarnak hozzánk
csatlakozni. Már ott voltak a családi napon. Nagyon jól teljesítettek, helyes srácok. Úgyhogy,
végül is tényleg elindul az, hogy van egy apnea szakosztályunk is és fognak működni.
Nagyon lelkesek. Amikor a bírósági jóváhagyás megvan... Illetve, bocsánat. Amikor
kitöltötték a jelentkezési lapot, beadtak minden papírt, amit be kell adni, akkor majd
előterjesztjük jóváhagyásra a csatlakozásokat a Búvár Szakszövetséghez.
Zelenák József: Szabad ehhez kiegészítést tenni? Na, erről nem akartam beszélni, mert úgy
gondoltam, hogy nem ma kéne erről beszélni. Csak, hogy historikusan azért ebben a dologban
rendben legyünk. Ugye, hát mindenki tudja, hogy az apneát mindig és nagyon erőteljesen
próbáltam képviselni.
Domokos István: Bocsánat. Mit kell számlázni?
Zelenák József: Azt csak a Sára látja. Oktató kollégai tagdíj, három év, ha jól emlékszem.
Domokos István: Már most 25 ezret.
Zelenák József: De ki van számlázva. Sára mindent kiszámlázott.
Domokos István: Ja!
Zelenák József: Csak meg kell keresni a számlát.
Domokos István: Ja, jó.
Zelenák József: Bocsánat, Peti. Ne haragudj! Szóval, mindig képviseltem az apneát. Ugye,
most ez nem feltétlenül ciki, de foghatjátok fel úgyis. Az elnökségről lepergett az apnea.
Gyakorlatilag soha támogatást nem kaptak. Ezt most célzom kifejezetten a versenyzői
oldalnak. Annak ellenére, hogy én a technikát képviselem, érintett vagyok természetesen
ebben az ügyben. Viszont a minősítések kiadása, az a technikai oldalé. És Ákos, Ákosról
beszélünk, - hogy a jegyzőkönyvben világos legyen mindenki számára. Engyel Ákos több,
mint száz minősítést adott ki eddig és nagyban segítette a technikai oldal munkáját.
Kidolgozta az anyagokat, amik az oktatáshoz tartoznak, és egyébként ugye gyakorlatilag
egyedüliként műveli ezt az oktatást a technikai oldal részéről. A sport oldal egy másik.
Személyesen barátom, és az Ákos is természetesen minden támogatást, amit tudtam,
perszonálisan megadtam neki és próbáltam képviselni az érdekeit a Búvár Szövetség
elnökségében, illetve magasabb plénumokon is. Ugye, eddig amit megszavaztunk számára
támogatást, ezt javítsatok ki, ha nem így van, emlékezetem szerint egy évben kaptak 30.000
forintot, amit az Ákos nem használt fel.
Miklós Tamás: 24.000-et.
Zelenák József: Igazad van.
Balázs Péter: De minden évben elő volt irányozva 500.000 forint az országos bajnokság
megrendezésére.
Zelenák József: Amit sose rendeztünk meg!
dr. Nyíri Iván: Nem mi. Ők!
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Zelenák József: Igen. Elmondanám. Tehát, nem került megrendezésre. Akkor ez így
jegyzőkönyvben hiteles. Nem került megrendezésre az országos bajnokság. A családi nap
rendezése során – és most még egyszer, nem kritikaként mondom - lehet, hogy ez félreértés,
lehet, hogy csak valami nyomdahiba. nem kerültek fel, mint program, a családi napra.
Számukra ez ugye úgy kommunikálódott, hogy ez egyben egy sportágválasztó is. Tehát, hogy
gyakorlatilag akkor a rögbi, a hoki, rögbi, – elment a kolléga – az apnea azok a
csapatsportágaink, amik eddig ugye, kevésbé voltak a frontvonalban, azok is meg tudnak
jelenni. Nem kerültek föl a plakátra. Ákos - hogy jogosan vagy sem, ezt mindenki eldönti a
saját erkölcsi érzékével - megsértődött ezen és azt mondta, hogy hát amennyiben nem
vagyunk arra méltók, hogy fölkerüljünk a programra, akkor minek menjünk oda? Annak
ellenére, hogy egyébként a szervezési részét a csapatával megtette az előzetes felkészülést és
készen álltak arra, hogy ott legyenek. A fiatalok, akik ott voltak, az ő tanítványai a családi
napon, azok autonóm módon elmentek. Hát, mindenki szabad ember, el tudja dönteni, hogy
mit szeretne csinálni. Elmentek és részt vettek ezen a rendezvényen. Ott beszéltek valakivel,
akitől ígéretet kaptak arra, hogy egyébként, tehát az apneát mindenféleképpen támogatni
akarjuk és támogatni fogjuk. És úgy mentek haza, hogy hát, itt eddig az Ákos volt a béna és ő
nem tudott semmit elintézni a szövetségben. Azért nincsen semmi, mert, hogy egyébként az
Ákos, az bénán intézte. Hat évig. Még egyszer mondom, hat évig ingyenesen tartott edzéseket
a számukra. A tagdíj, amit beszedtek, kizárólag arra szolgált, semmi másra, hogy az uszodát
béreljék. A szövetség támogatása az apnea sportág irányában abban merült ki, - és ez is
egyébként mégis csak egy támogatás - hogy a Magyar Búvár Szakszövetségen keresztül
bérelték az edzésre szolgáló medenceteret. Itt is voltak olyan problémák, ahogy említettem
pont velük kapcsolatban. Az oxigénszett került elő, illetve a rögbisekkel kapcsolatban. Be
sem engedték volna őket enélkül. Most nem azért, mert én vagyok az én, hanem adtam nekik
egy szettet, hogy akkor tudjanak edzeni és hogy beengedjék őket egyáltalán a medencébe. A
szövetségen keresztül mindig pontosan és rendesen Ákos... Rosszul mondom? Fizették ezt a
díjat. Tehát, ez a szövetségnek nem került semmibe. Mi csak gyakorlatilag mandinereztük az
összeget, a medence bérletidíját. Most ők kaptak egy ilyen lehetőséget. Valaki azt közölte
velük, hogy egyébként ezt, ennek semmi akadálya. Mi támogatjuk az apneát és különben is
nagyon szeretnénk, hogy legyen apnea. Visszamentek az Ákoshoz, leültek egy asztalhoz és
azt mondták, hogy te vagy a béna, szarul csináltál eddig mindent és majd mi most
megmutatjuk, hogyan kell ezt tenni. Ákos reakciója annyi volt, – nem örülök neki, de
szeretném, ha bekerülne a jegyzőkönyvbe – jó rendben, akkor csináljátok önállóan, ő meg
fogja szüntetni az egyesületét. Az öregek – már idézőjelbe mondom – a régi tanítványai, aki
tízen éve vannak, azok maradtak, a fiatalok pedig akkor úgy döntöttek, hogy alapítanak egy
egyesületet. Aminek én nagyon örülök, hogy alakul egy új apnoeás egyesület. Most akkor már
lesz három is. És hogy ha fölvesszük őket a szakszövetségbe, már pedig, ha minden
kritériumnak megfelelnek, akkor föl kell vennünk, akkor végre három apnoea egyesület lesz.
Egy ideig aztán utána egy le fog válni, és akkor lesz kettő. De kérdem én. Tehát, ha az
elnökség mindig visszamutogatott rájuk és azt mondta, hogy ők nem rendeztek versenyt, ők
nem csinálták meg az országos bajnokságot, elkülönítettünk erre összeget. Amikor arról volt
szó, hogy nemzetközi versenyen támogassuk őket a részvételükben, akkor erre nem lett a
szavazat, mondván, hogy egyébként ezt ők nem. Miért is kapnák ezt a támogatást? Amikor az
volt a kérdés, hogy ezt csinálják olyan formában, hogy a szövetség számára aprópénzt
jelentsen, azaz legyenek regisztrációik, - már most itt nem a búvárról beszélek, ami a
technikai bizottság számára jelentős bevétel – hanem arról, hogy legyenek
versenyengedélyeik, legyenek nemzetközi licencük, akkor – Tamás, rosszul mondom? –
teljesítették a feltételt.
Miklós Tamás: Igen.
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Zelenák József: Ennek ellenére mi nem léptünk. Tehát, most ha tetszik, én szégyellem
magam ebben az ügyben.
Miklós Tamás: Ne szégyelld magad, Dodó, mert én az Ákossal eltöltöttem néhány órát, ami
beszélgetéssel telt. És abból én mindig azt szűrtem le, - és mondhatsz bármit, - de én nem
tartom magam egy hazug embernek. Tehát, ő mindig azt mondat, hogy ő semmi mást nem
kért a Magyar Búvár Szakszövetségtől, csak hogy segítsünk neki a pályabérlésben. Nem akar
versenyrendszerben indulni, nem akarnak versenyt rendezni, nem akarja! Ezt jegyzőkönyvbe
mondom. Ha mást mond, az nem igaz. Ez történt!
dr. Nyíri Iván: Hozzám, mint elnökhöz minden alkalommal pontosan ugyanaz jutott el.
Úgyhogy, ha te szégyellni akarod magad, az egy magánügy. De, mint Magyar Búvár
Szakszövetség alelnöke, semmi okod nincs, hogy szégyelld magad. Abban a pillanatban, hogy
korrekt módon megközelítettek minket és kértek valamit, mi teljesítettük. Alakítottak egy
egyesületet és dolgozni akarnak. Itt tartunk most. Nem tudom, hogy még miről beszélünk.
Zelenák József: Nem az új egyesületről beszéltem. A régiről beszélek, még egyszer.
dr. Nyíri Iván: A régivel nincs, és nem volt kapcsolatunk, semmi!
Zelenák József: Hát, hogy ne lett volna kapcsolatunk? Tamás most mondja, hogy órákat
beszélgetett vele.
dr. Nyíri Iván: Na de annyi, hogy mondtuk, hogy mit kéne csinálni, ők meg mondták, hogy
nem érdekeltek. Ezek után mit ragozzuk még ezt a témát?
Zelenák József: Hát ez azért, most bocsánat, nem akarlak meghazudtolni, Tamás, mert amit
mondtál információt, az biztos helytálló, hiszen szavahihető ember vagy. De a verseny
rendezést mindig úgy pattintottuk le, - és ezt mondjátok, ha nem így van, mert akkor én
hallottam rosszul vagy rosszul emlékszem - hogy ebben mi nem vagyunk expertek. Ahogy a
hokiban sem voltunk expertek, amikor világbajnokságot rendeztünk, mégis megrendeztük.
Tehát, hogy ha akartuk volna, akkor ezt meg lehetett volna tenni.
Miklós Tamás: De egyetlenegy szakemberhez tudtunk volna fordulni, az az Engyel Ákos. És
ő nem akarta!
Zelenák József: Nem akarta egyedül megszervezni a versenyt, mert ő alkalmatlan rá és ezt én
be is látom, hogy nem képes rá. Illetve, az idejéből már nem kerül ki, hiszen oktat, edzéseket
tart, versenyekre viszi az embereket, eredményeket érnek el. Folyamatosan kommunikálja.
Elképesztően jó kommunikációja van. Tehát, hogy ha most itt beszélgetünk a cégről, és még
egyszer, nem kritika feléd, mert tudom, hogy rengeteg dolgotok van, akkor is ő gyakorlatilag
a social media-t tökéletesen használja és szervez embereket maga köré. Szervezett is
embereket maga köré. A tehetségesekkel kiemelten foglalkozott. Tette mindezt – itt ülnek
edzők – díjazás nélkül. Most ebből elege lett. Úgy, hogy azok az emberek, akikkel eddig...
Még egyszer mondom, ez emberi oldal. Nem jogom és nem tisztem ítélkezni felette. Akkor is
úgy gondolom, hogy elvesztünk egy értékes szakember, mert hiszen egyébként ő valószínűleg
nem fogja velünk a kapcsolatot a továbbiakban fenntartani. Az egyetlen expert magyar, aki az
apnoeában jártas, nemzetközi szinten is elismert ember, azt gondolom, hogy az utolsó utáni
pillanat, amikor valamit megpróbálhatnánk tenni jobban az ügyben, hogy ez ne így legyen. És
fordulok itt hozzátok tisztelettel.
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Balázs Péter: És mi lehet ez a teendő? Mit tegyünk szerinted? Vagy mit tudunk tenni? Mert
én azt gondolom, hogy bárki, aki a sportágban tevékenykedik, annak az elveszítése, az egy
óriási probléma.
Zelenák József: Különösen egy ilyen emberé, akihez egyébként tudomásom szerint uszonyos
úszóedzők is fordultak ilyen kéréssel, hogy apnoeával kapcsolatban. Az Ákos soha senkinek
nem mondott nemet. Vidékre is elment számtalanszor. Gyöngyösiekkel, most ugye nincs
közöttük senki, de velük is volt ebben az ügyben kapcsolat. Segítette a légzőcsöves
búvároktatásnak az elindítását. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan értékes szakember,
akinek az elvesztése mindenképp probléma. Amit én azt gondolok, hogy látványos dolgot
kéne tennünk, akkor megint csak a pénzről fogunk beszélgetni. Arról, hogy országos
bajnokságot kell a Magyar Búvár Szakszövetségnek szerveznie. A szakmai rész, ugye erről is
beszéltünk. Évekre vissza tudok emlékezni. Hogy a Tamást küldjük el egy nem létező
versenyre. Ugye, mégis csak ő a versenyszervezőnk. Abszolút expert ebben a témában. Nézze
meg, hogy hogy bonyolódik egy ilyen verseny. Szó volt, hogy Olaszországba mész ugye
karácsonykor két évvel ezelőtt, ha emlékszel rá. Nézzük meg, hogy hogy néz ki egy ilyen
verseny, szervezzünk egy olyan magyar bajnokságot, ahogy egyébként egy hoki
világbajnokságot meg tudtunk szervezni, és akkor mutassunk valamit, hogy igen, mi tettünk
valamit ezért a sportért. De most én csak annyit látok ebben a dologban, hogy lesz egy újabb
egyesületünk, amin ugyanúgy nem segítünk. Vagy ha igen, akkor az persze jó dolog, de akkor
azt a szakembert, akit eddig mellőztünk és akinek nem segítettünk, akkor azt arcon köpjük.
Én ezt így érzem.
Szalai László: Ez szerintem nem így van.
Zelenák József: Elmondtam, hogy én mit érzek. Ez egy emóció volt a részemről. Valaki
máshogy gondolja.
Szalai László: Én úgy gondolom, hogy nem ismerem az urat, de el tudom képzelni, mint
rendkívül jó szakember. Viszont nem rendelkezik olyan széles látókörrel, mint ahogy
mondod, hogy versenyt szervezzen, rendezzen. Ha ez az új egyesület viszont ezt megteszi,
azzal felel meg nekünk, illetve az összes többi sportágnak, amit itt az asztalnál képviselünk.
Zelenák József: Csak a szakmai oldal hol van?
Szalai László: Igen. De, hát ők csak tudnak valamit. Hát megtanulták tőle.
Balázs Péter: Bocsánat. De én azért is kérdeztem, hogy az Ákos fog-e küldeni az apnea
szakbizottság, mert jelen pillanatban az Ákos... Attól függ ez az egyesületi szétválás hogyan
van, az apnoea szakbizottságnak ő a vezetője. Tehát, az apnea szakbizottságnak természetesen
az Ákos a vezetője, hiszen a szemünkben ő az oktató, aki ezeket a kártyákat külön kiadja. Ő
rendelkezik a szakmaisággal. Az, hogy több egyesület van, ez egy lehet jó, de most jelen
pillanatban ez akár egy rossz hír is.
Zelenák József: Nem. Ez mindenképp jó hír. Tehát az, hogy több egyesület van. Ivánnak
teljesen igaza van, örülünk neki. Ez jó. Persze, hogy. Csak az, hogy hogy? Tehát, a mikéntje,
az nem biztos, hogy jó.
Balázs Péter: Én is nagyon sokat beszélgettem Ákossal, még a Tamás előtt, mert akkor én
próbálkoztam. De addig, ameddig nem kapunk legalább olyan segítséget, hogy kihez menjünk
el külföldön, hogy versenybírónk legyen. Mert rendezhetünk mi országos bajnokságot, de
egyetlen egy képzett bírónk sincsen. Illetve, abban sem kapunk segítséget, hogy ki az, akit
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meghívhatunk, aki a közelben van, aki ezt a bírói feladatot el tudja látni, hogy mi legalább
biztonsággal meg tudjunk egy verseny rendezni.
Miklós Tamás: Illetve, ha a létszámokról beszélünk, azt mondta az Ákos, hogy egy
nemzetközi versenyre 30-40 főt lehet elhívni. Tehát, hogy olyan létszámmal számolunk.
Zelenák József: Igen. Akik a csúcson vannak, azok ennyien vannak. Ez egy ilyen sportág.
Annak ellenére, hogy ez az a sportágunk sajnos, azt kell mondjam, vagy nem sajnos, de ami
egyébként a legesélyesebb pillanatnyilag az olimpiára. A legesélyesebb az olimpiára. Tiszta
erőből nyomja a CMAS. A Pelizzarinak ugye az akadémiája most már CMAS akadémiaként
működik. Mindenféle promóciót erre ragad meg a CMAS.
dr. Nyíri Iván: Dodó! Nem tudom, honnan szerzed a CMAS-os információdat, de abszolút
nem helytálló.
Zelenák József: Nem mondod?
dr. Nyíri Iván: De, hogyne. Most jövök a közgyűlésről. A CMAS-nak az egyik alelnöke, az a
francia szövetség elnöke. Még hozzá a Jean Louis Blanchard, egy nagyon nagy tekintéllyel,
tapasztalattal és helyi kapcsolatokkal, tehát francia kapcsolatokkal, kormányzati
kapcsolatokkal rendelkező valaki, beleértve a sport minisztériumot. Ezzel együtt a 24-es
francia, - tehát a párizsi - olimpiára nem javasolták az apnoeát! Én voltam az, aki rákérdezett
múlt héten a CMAS-nál az elnökasszonynál és a Jean-Louisnál, hogy mi történt? Megvonták
a vállukat! Tehát, ennyit jelent a CMAS-nak az apnoea az olimpiára! És hogy ha a franciákon
keresztül nem került be, akik nagyon elől járnak az apnea művelésében, - akár Aida, akár
CMAS-os szabadtüdős merülők, - a Los Angeles-i meg a többi olimpián már nem fog
odakerülni. Úgyhogy, a CMAS, arra nem kell számítani. Ez a jelenlegi állapot. A múltheti
állapot a CMAS-nál! Igen?
Balázs Péter: Az uszonyos úszást? Azt még meg sem próbálták?
dr. Nyíri Iván: El van felejtve! Anna Arzhanova ezzel nyerte meg 7 évvel, 6 évvel ezelőtt a
választást, hogy kormányzati kapcsolatait fölhasználva biztos, hogy az uszonyos úszást
javasolják az olimpiára. És a kormányzati kapcsolatok erős nyomása oda fogja juttatni az
uszonyos úszást, hogy az olimpiára kerüljön. Ebben a pillanatban erről már szó nincs.
Zelenák József: Két évvel ezelőtt az apneára mondták.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Zelenák József: A mi szempontunkból azt gondolom egyébként, részletkérdés.
dr. Nyíri Iván: Víz alatti hoki.
Zelenák József: Egy látványos sportágról van szó. A közönségnek jól vetíthető sportágról
van szó. Ugye, a rekordokra mindenki kíváncsi. Tehát, ezt most nem kell ecsetelnem. Világos
mindenki számára, hogy mért beszélek erről. Én a következőt szeretném javasolni. Még
egyszer mondom, Ákos nem könnyű ember. Ezt jegyzőkönyvbe mondom és vállalom előtte
is. Hogy hívjuk meg egy elnökségi ülésre! A maira azért nem gondoltam elhívni, mert ugye
más fontos témák voltak, és akkor nem jutott volna erre idő és nem is akartam ma erről
beszélni. Hívjuk meg egy elnökségi ülésre, és itt az elnökségi ülésen kérdezzük, faggassuk ki,
hogy milyen módon lehetne ezt a rendkívül értékes sportszakembert megtartani a szövetségen
belül.
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Nagy Norbert: Oké. Csak akkor egyoldalú lesz, nem?
Zelenák József: Mert mért? Mi meg ő.
Nagy Norbert: Értem. Csak akkor gondolom, el fogja mondani a történetet.
Zelenák József: Nem erről szeretnénk beszélni. Hanem arról szeretnénk beszélni, hogy mit
tudunk tenni közösen. Tehát, én azt gondolom, hogy amit az Iván elmondott, hogy lesz egy új
tagszervezetünk, az egy dolog. Az egy jó dolog. A szakember elvesztése és egy másik
tagszervezet elvesztése, az nem jó dolog. Érted, amiről beszélek?
Nagy Norbert: Ezzel egyetértek, igen.
Zelenák József: Csak, te most bele tudnád-e élni magad az ő helyzetébe?
Nagy Norbert: Persze. Simán.
Zelenák József: Szerintem pont te, aki nem tudom, hány év...
Balázs Péter: Én azt mondom, hogy ennek lehetne, hogy fú, rólunk szeretnéd megtartani a
sport szakbizottsági ülést, ahol minden sport képviseli. Elég lesz, ha az elnökség a taglistán
jelen tudnak lenni.
Zelenák József: Szívesen elmegyek rá.
Nagy Norbert: Nagyon jó ötlet.
Balázs Péter: Egy elnökségi ülés kell ehhez. Ott még több ember van, aki a segítségét föl
tudja ajánlani.
Zelenák József: Akkor ahhoz kérem a segítségedet, hogy győzködjük az Ákost, hogy jöjjön
el erre és beszéljünk még egyszer!
Zelenák József: Nyitottan.
Miklós Tamás: Na, ez egy jó ötlet.
Zelenák József: Akkor legyen így. Ez a te kompetenciád.
Balázs Péter: Ezért is ajánlottam föl, hogy intézem.
Zelenák József: Nagyon jó. Köszönöm szépen, Péter.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen.
Zelenák József: Mind a ketten ismerjük a helyzetet. Én adtam elő. Petya ugyanúgy tudja,
ahogy én. Értve van? Más nem tudja azt hiszem innen, csak mi ketten.
dr. Nyíri Iván: Jó. Értettük. Egyéb egyebek? Ha nincs, akkor köszönöm szépen.
Zelenák József: Elnézést kérek. Döntöttünk a dátumról?
dr. Nyíri Iván: Melyik dátumról?
Zelenák József: A következő elnökségi ülés.
dr. Nyíri Iván: Igen.
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Zelenák József: Én nem hallottam.
Miklós Tamás: Szerda fél 4.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Zelenák József: Szerda fél 4? Én tényleg nem hallottam, elnézést kérek.
dr. Nyíri Iván: Ezt beszéltük. Még azt is mondtad, hogy hát nem tudod, hogy ide tudsz-e
érni.
Zelenák József: Jó. Akkor 24. 15 óra 30.
Miklós Tamás: Éjjel 4.
Holló Győző: Hajnal 2-ig.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen.
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