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1. Az MBSZ szervezete
1.1. Az MBSZ jogállása
A szövetség 1968-ban Magyar Könnyűbúvár Szövetség néven alakult meg. Az OTSH
felügyelete alatt szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetség volt. 1989. év decemberében
Magyar Búvár Szövetség néven átalakult. A Fővárosi Bíróság az ISM által 9/1997. sorszám
alatt nyilvántartott Magyar Búvár Szövetséget az Ifjúsági és Sportminiszter kérelmére 2001.
február 15-én 5. sorszám alatt a sportági országos szakszövetségek nyilvántartásába
bejegyezte.
A Fővárosi Bíróság 2002. november 19-i határozatában bejegyezte a szövetség névváltozását,
Magyar Búvár Szakszövetség néven.
A szövetség kiemelten közhasznú szervezetté történő átalakulásához az OTSH 1998.
december 07-én kelt határozatában hozzájárul, bejegyezte a kiemelt közhasznú szervezetté
történő minősítést.
1.2. MBSZ taglétszámának alakulása
Jelenleg az MBSZ-nek 31 teljes jogkörű szabad joggal rendelkező tagszervezete van, és 1
pártoló tagja.
2009-ben az alábbi szervezetek léptek ki illetve kerültek kizárásra az MBSZ tagszervezetei
közül: FTSK Delfin, Kör-Kővizig Várfürdő Búvárklub
2.

MBSZ ügyintéző és képviseleti szerveinek működése

2.1. Az elnökség
2009. október 31-én került sor Tisztújító közgyűlésünkre, ahol a tagság az alábbi személyeken
szavazott bizalmat az elkövetkező 4 éves periódusra.
Elnök:
Dr. Nyíri Iván
Alelnökök:
Sopronyi Richárd
Ludvigh Zoltán
Elnökségi tagok:
Balázs Péter
Cseh Attila
Moravecz János
Szalay László
Veress András
Zelenák József
Az elnökség 2009. év folyamán 8 alkalommal ülésezett. Az ülésekről jegyzőkönyv készült.
2.2. Az Ellenőrző Testület
Az Ellenőrző Testület elnöke Császárné Gulácsy Éva, tagok: Fejes László, Roith György.
Az Ellenőrző Testület a 2009. évi ellenőrzések során mindent rendben talált, beszámolójukat
az elnökség minden esetben elfogadta.

2.3. MBSZ iroda
Az irodának 2 fő főállású munkaviszonyú, fizetett alkalmazottja. Miklós Adrienn , főtitkár és
Zsárecz Bernadett, aki az iroda napi működését vezeti..
Az iroda székelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
2.4. Bizottságok
Sportbizottság, Technikai Bizottság, a bizottságokban résztvevő tagok társadalmi munkában
végzik tevékenységeiket. Tiszteletdíjat és semminemű más juttatást nem kapnak.
3.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Szakszövetségünknek 2009 évben 1278 fő regisztrált versenyzője volt.
2009 az elmúlt időszak legeredményesebb éve volt versenyzőink számára.
Kaohsiungban megrendezett VIII. Világjátékokon 1 bronzérmet, egy IV., két V., három VI.,
és két VIII. helyet szereztek meg uszonyosúszóink.
A siker folytatódott Szentpéterváron is, ahol a XV. Uszonyosúszó Felnőtt Világbajnokságon,
válogatott sportolóink 4 aranyérmet, 1 bronzérmet, egy IV., két V., három VI., két VII., és két
VIII. helyezést értek el.
Az utánpótlás korosztálynak köszönhetően még több világbajnoki címet tudhatunk
magunkénak 2009-ben.
A Belgrádban megrendezett XII. Junior Uszonyosúszó Európa Bajnokságon három
aranyérmet, három ezüstérmet, és négy bronzérmet szereztek utánpótlás korú, válogatott
versenyzőink. Emellett négy IV., öt V., öt VI., két VII. és két VIII. helyezést értek el.
Tájékozódási búvárúszóink a hazánkban megrendezett XIV. Felnőtt Tájékozódási Búvárúszó
Világbajnokságon két aranyérmet, egy bronzérmet, valamint egy IV., négy V., egy VI. és egy
VII. helyezést értek el.
Utánpótlás versenyzőink is szépen szerepeltek a II. Junior Tájékozódási Búvárúszó Európa
Bajnokságon Berlinben, ahol a két V., egy VII. és két VIII. hellyel zárta a versenyszezont a
magyar csapat.
A Kranjban megrendezett Víz alatti Hoki Világbajnokságon férfi válogatottunk az előkelő
VI., még a női csapatunk a VIII. helyet szerezte meg.
Sportszervezetünk alapfeladatának megfelelően a korosztályos és felnőtt országos
bajnokságokat megrendezte, finanszírozta. A válogatott keretek működéséhez erőnkön fölül
hozzájárultunk, a sporteredmények igazolták, hogy mindez igen jó befektetés volt.
2009. augusztus 25. – szeptember 2. között került sor Gyékényesen a XIV. Tájékozódási
Búvárúszó Világbajnokságra, ahol közel 120 versenyző részvételével, egy igen színvonalas
versenyt rendezett meg a Szövetség.
2009-ben szabadidősport tevékenységünk során 552 fő szabadidős búvár képzésében vettünk
részt, és adtuk ki a CMAS nemzetközi búvár és oktatói igazolványt.
A CMAS búvár oktatás 1992. évi bevezetése óta 12658 búvárt és oktatók képeztünk.
A vonatkozó kormányrendeletben kötelezővé tett sportoktatói végzettség megszerzése óta
(2004) 132 fő búvároktatónak adtuk ki a működésükhöz szükséges sport licencet.
Oktató képzés során folyamatosan együttműködünk a Testnevelési Egyetem, a budapesti és a
megyei sportosztályokkal.

Az év folyamán két alkalommal rendeztünk konferenciát az oktatók részére. Oktató képző és
továbbképző tanfolyamokat rendeztünk.
Már rendszeressé vált rendőrség, bíróság és a biztosítók felkérésére baleset esetén szakértői
véleményt készítünk.
Napi munka kapcsán végezzük a szabadidős búvárok és oktatók regisztrálását, nemzetközi
okmányok kiadását.
Információkat adunk a hazai és nemzetközi előírásokról.

4.1.

Számviteli beszámoló

A Magyar Búvár Szakszövetség 2009 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A mérleg főösszege 16.338 ezer Ft, a saját tőke 13.882 ezer Ft. A részletes kimutatás
jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény
kimutatásból.

4.2.

Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévben a Szövetségünknek 15.530 ezer Ft állam támogatást ítéltek meg, amiből
átutalásra csupán 10.326. ezer Ft került, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott
támogatás összege 872 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A megítélt összegeket
2010-ben fogják teljesíteni ÖTM és az NCA összesen 5.204.- ezer Ft –ot.
Ezt az összeget kénytelen volt a szövetség megelőlegezni.Kapott költségvetési támogatásokat
részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5.számú
mellékletben láthatjuk.

4.3. Vagyon felhasználása
Előző évhez képest a Szövetség tartaléka /vagyona/ 17.830 ezer Ft Szervezet mindig
törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket is felhasználja közhasznú céljainak
elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk
3. számú melléklete mutatja be.

4.4

Cél szerinti juttatások
Szervezetünk nem segélyező szervezet, így e soron továbbra sem történnek kifizetések. (4. sz.
melléklet)

4.5.

Kapott támogatások bemutatása

Tárgyévben szövetségünk 10.935.917.- Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 7.263.765.Ft –tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka a megítélt állami
támogatások a csak részbeni teljesítése, valamint a (megyei önkormányzat, NSH illetve NCA
támogatások csökkenése, valamint magánszemélyek és Kft-k támogatásának elmaradása. A
kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások
Szövetségünk vezető tisztségviselői nem részesülnek sem tiszteletdíj, megbízási díj,
természetbeli juttatások valamint költségtérítésben sem. Nevezett kifizetések részletes
bemutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.
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