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Nyíri Iván megnyitja az Elnökségi ülést.

1.

MBSZ Szervezeti és Működési Szabályzat megtárgyalása és elfogadása

Dr. Nyíri Iván: A napirendi pontok ki lettek küldve illetve hozzájöttek még tegnap napirendi
pontok. Szó szerinti jegyzőkönyvezést szeretnék kérni, mégpedig azért, mert rengeteg témánk
van, és emlékeztetetném az elnökséget, hogy az elnökség feladata elsősorban az, hogy felelős
döntéseket hozzon és felelőssége az, hogy felkészülten jöjjön az elnökségi ülésre. Nagyon sok
témánk van, fajsúlyos témánk, úgyhogy mindenki megkapta az anyagokat.
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Kérném azt, hogy tényleg a legszűkebbre szorítkozzunk, amit feltétlenül közölni kell a
másikkal, és a döntéseket megfelelő rendben és módszerrel hozzuk meg. Úgyhogy ezért
kértem a szó szerinti jegyzőkönyvezést. Nagyon sok fajsúlyos témánk van, az első a
Szervezeti és Működési Szabályzat, amelynek a felvezetését át is adnám vezető
jogtanácsosunknak, Gergőnek.
dr. Szabó Gergely Balázs: Vezető és egyetlen jogtanácsosunknak. Köszönöm szépen Elnök
úr. Először is köszönjük szépen az értékes hozzászólásokat. Ugye az SZMSZ tervezete bő
hónappal ezelőtt elkészült. Idáig is volt a Szövetségnek Szervezeti és Működési Szabályzata,
ez azonban felülvizsgálatra szorult, különös tekintettel arra – és most itt egy örömhírt
szeretnék bejelenteni, az Alapszabályunkat a bíróság elfogadta, semmilyen felvetése nem volt
az alapszabályban foglaltakkal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy mi mindannyian és a
közgyűlés is jó munkát végeztünk, és egy jogszabályoknak megfelelő alapszabályt sikerült
elfogadnunk, úgyhogy az új alapszabályunk ki is került a honlapra, és mindenki előtt ismert.
A Szervezeti és Működés Szabályzat funkcióját tekintve az Alapszabály kvázi végrehajtási
rendeletének tekinthető, hogy ha kicsit állami jogra kacsintgatunk, akkor az alapszabály a
szövetség alaptörvénye. Tipikusan azon szabályokat tartalmazza az alapszabály, amelyek a
szervezet működését alapjaiban meghatározzák. Ehhez képest kellett úgy megalkotnunk egy
Szervezeti és Működés Szabályzatot, hogy az alapszabályunk nagyon részletes regulációt ad,
különösen az elnökségre, a közgyűlésre, az összehívásra, tipikusan olyan szabályokat is
rögzít, amiknek tipikusan a Szervezeti és Működés Szabályzatban kellene helyet foglalniuk.
Éppen ezért azokat a szabályokat, amelyeket az alapszabályban már rögzítettünk – nem mi
rögzítettünk, hanem már hosszú évek óta így szerepel –, nem duplikáltuk a Szervezeti és
Működés Szabályzatban. Dodó, azt hiszem, tőled érkezett olyan javaslat, hogy az elnökség
működésével kapcsolatos részletes szabályokat rögzítsük. Ezt azért nem tettük meg, mert az
Alapszabályban szerepel. Természetesen, ha ahhoz képest valakinek konstruktív, szövegszerű
javaslata van, hogy ezt egészítsük ki, akkor erre természetesen megvan a lehetőség. Kaptunk
javaslatokat Balázs Péter alelnök úrtól, Zelenák József úrtól – Dodótól, Szaszó is aktív volt,
mint mindig, Nyíri Iván elnök úrtól is, és ezeket István egy dokumentumba szerkesztve küldte
meg nekünk. Én azt javasolnám, hogy ezeken menjünk akkor végig. Mit szóltok hozzá? Jó.
Nekem is van véleményem minden egyes javaslatot illetően. Mindenki előtt itt van a
kinyomtatott Szervezeti és Működés Szabályzat? Dodó, te látsz engem?
Zelenák József: Igen.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Tényleg?
Zelenák József: Tényleg. Ti nem láttok engem?
dr. Szabó Gergely Balázs: Én látlak, csak azt nem tudom, hogy te mit látsz.
Zelenák József: Látlak, itt van előttem az SZMSZ.
dr. Szabó Gergely Balázs: Fantasztikus. Nagyon Jó. Az első pont, ahol én hozzáfűzni valót
látok, az az ötödik paragrafus. A szövetség hivatali szervezetének irányítása.
Balázs Péter: Ezt én tettem bele. Az eredeti szöveg az volt, a szövetség irányítása, én
szerintem a szövetség hivatali szervezetének irányítása.
dr. Szabó Gergely Balázs: Én ezzel egyetértek. Ez egy pontosabb megfogalmazás. Úgyhogy
akkor nézzük, hogy milyen megjegyzések kerültek ide. Dodó, talán a te javaslatod volt, hogy
a szövetség hivatali szervezetét az alapszabályból kiindulva a szövetség szabályzatai és az
elnökség irányadó határozatai alapján az alapszabályban meghatározott feladatai és hatásköre
gyakorlásával, a főtitkár közreműködésével az elnök irányítja. Most érkezett egy olyan
javaslat, hogy az elnök vezetésével az elnökség. Most konstrukcióját tekintve egy szövetség a
következőképpen működik. Mindazon kérdéseket, amiket a közgyűlés nem tart fenn magának,
hogy azokban a kérdésekben döntsön – hiszen ez egy civil szerveződés, a tagszervezetek
hozzá létre ezt a szervezetet és a tagszervezetek alkotják a szervezetet, tehát a prioritás nekik
jut. Tehát amilyen kérdésekben ők dönteni szeretnének, az a közgyűlés hatásköre. Azonban
azokban a kérdésben, ahol a közgyűlés nem tartja fenn magának ezt a hatáskört, minden
általánosan az elnökség mint testület hatáskörébe tartozik. Éppen ezért egy felelősen működő
szövetség elnöksége döntést hoz, hoz egy határozatot, amit az adminisztráció, a titkárság
végrehajtja a megfelelő szabályok szerint. Nyilván munkáltatói jogkörök vannak, irányítási
jogkörök. Én, méltányolva a Dodó javaslatát is, mindenképpen úgy tartanám szövegszerűen
elfogadhatónak, hogy az elnökség irányító határozatai alapján az alapszabályban
meghatározott feladatai gyakorlásával, a főtitkár közreműködésével és az elnök vezetésével az
elnökség irányítja. Tehát gyakorlatilag az alapszabály szövegét ismételnénk. Tehát az elnök
vezetésével az elnökség irányítja. Szerintem ez így korrekt. Dodó is bólogat. Mehetünk akkor
tovább. Hatodik paragrafus.
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dr. Nyíri Iván: Akkor ide bejön: vezetésével.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen.
Szalai László: Csinálsz egy olyat, amibe bele van írva?
dr. Szabó Gergely Balázs: Persze. Közben akkor írok. Akkor bocsássatok meg, hogy közben
ezt még vezetem is. Jó, hatodik paragrafus, pirossal szedett rész. Nem tudom, hogy ki írta, én
ezzel egyet tudok érteni.
Balázs Péter: Én voltam. Csak annyi szerepelt, hogy az adminisztráció működését a
szövetségi titkárság biztosítja. Több SZMSZ-t megvizsgálva, ennél jóval bővebb feladatot lát
el a titkárság most is, és ennek a kicsit pontosítását – hogy jóval többet látnak el – javaslom.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ezzel egyet tudok érteni.
dr. Nyíri Iván: Bocsánat, megkérdezném, hogy eddig minden paragrafusnál, amit beszéltünk,
a módosítás elfogadható? Ellene? Tartózkodott? Köszönöm, idáig rendben.
HATÁROZAT:
1/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet alábbi módosításait:
„5. §. – A Szövetség irányítása” szöveg helyébe „5. §. – A Szövetség hivatali
szervezetének irányítása” szöveg lép;
„5. §. (1) A Szövetség hivatali szervezetét az Alapszabályból kiindulva a
Szövetség szabályzatai és az Elnökség irányadó határozatai alapján - az
Alapszabályban meghatározott feladatai és hatáskörei gyakorlásával, a
főtitkár közreműködésével - az elnök irányítja.” szöveg helyébe „5. §. (1) A
Szövetség hivatali szervezetét az Alapszabályból kiindulva a Szövetség
szabályzatai és az Elnökség irányadó határozatai alapján - az Alapszabályban
meghatározott

feladatai

és

hatáskörei

gyakorlásával,

a

főtitkár

közreműködésével - az elnök vezetésével az elnökség irányítja.” szöveg lép;
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6. §. (1) bekezdésbe „6. §. (1) A szakszövetségi adminisztráció működését,
feladatait szervezését, igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és
ellenőrzési feladatainak ellátását a szövetségi titkárság biztosítja.
(2)

A

titkárság

munkájában

résztvevő

valamennyi,

a

Szövetséggel

munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban álló természetes személy a
Szövetség sporttevékenységével összefüggésben - közvetlenül vagy közvetetten
- lát el feladatot, így ennek megfelelően a vonatkozó jogszabályok alapján
sportszakembernek minősül.” szöveg kerül.

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Szabó Gergely Balázs: Jó. Hatodik paragrafus, második bekezdés. Még mindig a
titkárságról beszélünk. A titkárság az elnök irányításával tevékenykedő főtitkár vezetésével
biztosítja a szövetség folyamatos, naprakész működését. Akkor itt az a megjegyzés, hogy már
az ötödik paragrafusban is szerepel, hogy az elnök irányításával. Pont azért írtuk így, hogy
koherens legyen. Tehát az elnökség hoz egy határozatot, ez egy általános döntés, ezt végre
kell hajtani. Megmondja mondjuk az elnökség, hogy kössünk egy szerződést, egy stratégiai
fontosságú szerződést, a részleteket, hogy a szerződés harmincharmadik lapján mi szerepel az
ötödik sorban, azt az fogja megmondani, aki ezt a szerződést végignézi, és az vállalja érte a
felelősséget, szerintem. A jogi felelősséget én, az aláíró az aláírással járó felelősséget, ez az
elnök úr vagy akire delegálja ezt az aláírási jogkört. Ezt én hagynám így.
dr. Nyíri Iván: Hogy?
dr. Szabó Gergely Balázs: A titkárság az elnök irányításával tevékenykedő főtitkár
vezetésével biztosítja a szövetség folyamatos, naprakész működését.
Egyébként ez koherens az alapszabállyal is. Az alapszabály azt mondja, hogy két közgyűlés
között a szövetség hivatali működését a szövetségi hivatali apparátus biztosítja az elnökség
iránymutató határozatai alapján.
dr. Nyíri Iván: Ellene? Tartózkodott?
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HATÁROZAT:
2/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 6. §. (2) bekezdés szövege
változatlan marad, és átszámozással (4) bekezdésként kerül be az SZMSZ-be.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, egyhangúan. Tehát az első kettes marad, az eredeti.
dr. Szabó Gergely Balázs: Második bekezdése szintén a hatodik paragrafusnak. A titkárság
az elnök irányításával tevékenykedő főtitkár vezetésével…igen, az alapszabály egyébként
rögzíti, hogy az elnökség határozatai alapján tevékenykedik a főtitkár és az apparátus is, a
titkárság. Ha szükségesnek gondoljátok, akkor be lehet emelni…
dr. Nyíri Iván: Ezt már elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Két kettes javaslat van.
dr. Nyíri Iván: De az egyik kiüti a másikat. Ha már elfogadtuk az egyiket, akkor a második
már eleve kiesett. Miről beszélünk? Az ugyanaz. Tehát tovább tudunk lépni.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor nagyszerű. Csak az elejét olvastam a mondatnak.
dr. Nyíri Iván: Ugyanaz a két pont. C pont.
dr. Szabó Gergely Balázs: Fantasztikus. C pont. Talán Dodó jegyezte meg – ugye még
mindig a titkárságról beszélünk – tehát a következő adminisztrációs feladatokat látja el a
titkárság: a bizottságok és szakbizottságok működésének technikai segítése. Ezzel teljesen
egyet lehet érteni.
dr. Nyíri Iván: Ellene? Tartózkodott?
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HATÁROZAT:
3/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 6. §. (2) c) pontjának következő
módosítását: az eredeti „6. §. (2) c) a bizottságok működésének technikai
segítése” szöveg helyébe „6. §. (4) c) a bizottságok és szakbizottságok
működésének technikai segítése” szöveg kerül.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm. Elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Most beírom, hogy szakbizottságok.
Szalai László: És a b), c) pontban mi van? Mert itt semmi sincs. Van a), és nincs a b), c)-ben
szöveg.
dr. Nyíri Iván: A bizottságok és Dodó hozzátette, hogy szakbizottságok.
Balázs Péter: Ez a régi, ez az eredeti.
Nagy Norbert: Ez lett betéve, hogy szakbizottságok.
Balázs Péter: Bocsánat, az m) pont az én javaslatom volt. Én azt gondolom, hogy a
kapcsolattartás a HUNADO-val olyan kiemelt feladat, ami nem feltétlenül a titkárságra
tartozik. Ezt a főtitkár személyéhez kellene kötni vagy az általa delegált emberhez. Mert nem
a titkárság tartja a kapcsolatot a HUNADO-val úgy általánosságban szerintem. De lehet, hogy
tévedek, ezt csak olyan kiemelt feladatnak érzem, azért gondolom, hogy ez a főtitkárnak
legyen delegálva, vagy az általa kinevezett személynek.
dr. Nyíri Iván: Én azt tettem be valahol későbbre, hogy ez az elnök feladata, mert ez egy
stratégiai kérdés, érzékeny kérdés. Az másik kérdés, hogy nálunk jól működik az
együttműködés a főtitkárral és teljesen rá van delegálva.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Abból a szempontból egyet tudok érteni Elnök úrral, hogy az
elnök hatáskörébe tartozik, akkor mögötte mindig ott van az elnökség.
dr. Nyíri Iván: Akkor ezt el tudjuk fogadni, hogy ezt innen kihúzzuk, és ez az elnöknél
szerepel?
Szalai László: Kimondottam a doppinggal?
dr. Nyíri Iván: Igen. Ez ugye abból indul ki, hogy az elnök képviseli kifelé a szövetséget. A
dopping az egy nagyon, nagyon érzékeny dolog. Majdnem olyan érzékeny, mint a pénzügyek.
Ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
4/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 6. §. (2) m) pontjának törlését.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: A következők pirossal vannak, s), t) u) v) w)…Én egyedül a w)
ponthoz fűznék észrevételt. Tehát a titkárság mindazon egyéb feladatokat is ellát, amelyekkel
az irodát az elnökség megbízza. Ehhez egy olyan észrevételem van, hogy a titkárság
jogviszonyok mentén működik. Tehát munkaviszonyok vannak, munkáltatói jogkört gyakorló
személy van, ha egy munkavállalóként próbálom szemlélni, én abból szeretnék kiindulni,
hogy nekem egy valaki adjon utasítást, és ezt követhessem. Mondjuk ha százfelől…ha
kétfelől kapok ellentétes utasítást, akkor felmerül az a kérdés, hogy a munkaszerződésem
alapján a munkáltatói jogkört gyakorló személyt kell követnem vagy az SZMSZ alapján –
amit ugyanúgy köteles vagyok betartani – akkor pedig más személyt.
Balázs Péter: Az elnökség hoz egy határozatot, hogyan tud az elnökség gondoskodni a
munka elvégzéséről, csak kérdésként, ezt a logikát követve az Iván mint munkáltató
megmondja, hogy ezt csináld.
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Az elnökség hoz egy határozatot, ami teljesen mindegy, hogy miről szól, hogy az iroda
végezzen el egy feladatot, gyűjtsétek ki ezt, ezzel megbízza az elnökség. Akkor ez történik.
dr. Nyíri Iván: Az elnökön keresztül bízod meg az irodát.
dr. Szabó Gergely Balázs: Az elnököt köti a határozat.
dr. Nyíri Iván: Így van. Konfúziót generálsz, ha te egyenesben adsz feladatokat az irodának.
Az elnök mindig itt ül az irodában.
Miklós Tamás: Úgy kaphatunk Elnök úr, ha az összhangban van az elnökségi határozattal.
Balázs Péter: Én most csak egy elnökségi határozatról beszélek.
dr. Nyíri Iván: Még egyszer, hogy mondod?
Miklós Tamás: Van egy elnökségi határozat, és azt a munkát nem Te osztod ki, hanem a
Péter osztja ki. És ha ez összhangban az elnökségi határozattal, az úgy rendben van. Ezt
kaphatom Szaszótól, Pétertől is.
dr. Nyíri Iván: Elmondom Neked, hogy miért okozhat ez problémát. Egy ugyanaz határozat
értelmezhető másképpen a Petya által és értelmezhető általam, az elnök által. Abban a
pillanatban, hogy másképpen értelmeződik az a feladat, de itt megbolondulsz az irodában,
mert te nem tudod, hogy melyiket teljesítsd. Tehát az utasítási lánc úgy működik, hogy az
elnökség hoz egy határozatot, és az elnököt kötelezi, anélkül, hogy ezt kimondaná minden
egyes határozatnál, ez benne van az alapszabályban. Az elnök köteles végrehajtani.
Miklós Tamás: Akkor nektek egyeztetni kellene mielőtt beszélsz velem?
dr. Nyíri Iván: Dehogy kell egyeztetni, én itt ülök az elnökségi ülésen. Tudom, hogy mit
határozunk. Én teszem fel a kérdést. Ellene? Mellette? Tartózkodik? És onnantól kezdve ez
nekem automatikus utasítás, hogy csináljam. Úgy nem tud működni, hogy mástól kapod az
utasítást, mert rajtad csattan az ostor.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Például egy nagyon jó dolgot írt ide a Péter, most kicsit
csapongunk itt a hetedik paragrafus, a főtitkár feladataihoz. Most csak megemlítem, aztán
majd úgyis tárgyaljuk külön. Ugye azt javasolta a Péter, hogy az MBSZ szervei által hozott
határozatok, ide értve az elnökségi határozatokat is, végrehajtása.
dr. Nyíri Iván: Ez melyik, a hetes pont?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hetes paragrafus, a d) pont alatt van egy betoldott piros rész.
Tehát hoz az elnökség egy határozatot, ez köti az elnököt is, az elnökségi tagokat is. Ezt
értelemszerűen végre kell hajtani. A hivatali út szerintem az, hogy instruál a főtitkár, a főtitkár
pedig a hivatali szervezet felett operál.
Nagy Norbert: De azt az instruálást az elnök végzi.
dr. Nyíri Iván: Mivel én vagyok a munkáltató.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ő a főtitkárt utasítja. De az elnök köteles végrehajtani a
határozatot.
dr. Nyíri Iván: Így van. Így van.
dr. Szabó Gergely Balázs: Visszatérve akkor az eredeti kérdéshez, én akkor nagy bölcsen
itten hallgatnék és annyit mondanám, hogy egyéb adminisztratív feladatok ellátása külön
utasítás szerint. De ez csak javaslat, ti döntötök.
Szalai László: Tehát egy döntés előkészítéshez az Elnök úron keresztül lehet csak kérni, hogy
csináljon mondjuk egy statisztikát.
dr. Nyíri Iván: Ha mi jól működünk, semmi gond. Ez arra az esetre van, ha valami félreértés
van, feszültség van. Nem egyfelé húzzuk a szekeret. Hogy az iroda ne bolonduljon meg. Az
irodához az elnökön és a főtitkáron keresztül megy az utasítás. Én felelősséggel tartozom az
elnökségnek.
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Szalai László: Akkor igen a válasz arra, hogy igen, egy elnökségi tag nem kérhet statisztikát
a titkárságtól, csak rajtad keresztül. Ez a főtitkár dolog, ezt is időben kellene tisztázni, hogy ki
most a főtitkár.
dr. Nyíri Iván: De ezt tisztáztuk elnökségi ülésen. Világosan meg lett mondva, világosan
rögzítve lett.
Szalai László: Igen?
dr. Nyíri Iván: Hogyne.
Szalai László: A főtitkár személye?
dr. Nyíri Iván: Hogyne. Szaszó, itt ültél.
Szalai László: Igen, csak nem ez megy kifelé. Egyetlen levélen sincs rajta, hogy ezt a főtitkár
írja.
dr. Nyíri Iván: Igen, mert most nincs főtitkárunk. Van egy főtitkárunk, akit szeretnénk
visszahozni. Az István ki lett nevezve, szövetségi koordinátor, jól mondom?
Balázs Péter: Az elnökségi ülés szerint megbízott főtitkárként van az elnökségi ülés
jegyzőkönyvében.
dr. Nyíri Iván: Igen. Akkor azt kellene használni, amit el is fogadtunk. Tehát az István végzi
a főtitkári feladatokat. Jól mondom? Tamás?
Holló Győző: Ez volt az elnökségi határozat.
Miklós Tamás: Meg kell nézni, hogy mi volt a határozatban.
dr. Nyíri Iván: Az, hogy ő veszi át az Adrienntől a munkát.
Nagy Norbert: Erről azt hiszem, szavaztunk is.
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dr. Nyíri Iván: Hát persze, hogy szavaztunk. Akkor mondta azt a Zsolt, hogy ő nem ismeri.
Szalai László: Akkor miért nem így van?
dr. Nyíri Iván: Akkor menj ki, ismerkedjetek meg, itt ül már az István egy fél éve.
Szalai László: Így volt, én is így emlékszem.
dr. Nyíri Iván: Persze, hogy így volt.
Miklós Tamás: Én inkább úgy mondanám Elnök úr, hogy az István végzi el a munkát, de a
titulus, mert nem véletlenül nem használja a titulust…
dr. Nyíri Iván: Az Adrienné, ez így van.
Miklós Tamás: Aki most gyesen van. Tehát a feladatokat István látja el az iroda segítségével
és támogatásával, de a főtitkári titulust nem használja. Én ezt a határozatot…
Szalai László: Hogy vonatkozik rá a főtitkár?
dr. Nyíri Iván: Szaszó, minden speciális helyzetre, hogy van egy főtitkárunk, akit nem
szeretnénk elengedni. Még úgy se, hogy pici babát szült, és mennél gyorsabban, ahogy csak
tud, jöjjön vissza. Én az Istvánt is megértem, hogy nem akarja a megbízott főtitkári címet
használni, mert aztán jön vissza egy főtitkár és neki esetleg presztízsveszteség, hogy utána
nem használhatja a megbízott főtitkári címet, kifelé azt hihetik, hogy történt valami és nem
felelt meg a munkája. De nagyon is megfelel a munkája. Tehát szövetségi koordinátor.
dr. Szabó Gergely Balázs: Megengedtek egy javaslatot? Szaszót is megértem és Elnök urat
is. Azt, hogy most használja-e, hogy ki mit ír a névjegykártyájára, azt valljuk be…
dr. Nyíri Iván: Az nem Szervezeti és Működési Szabályzat kérdés.
dr. Szabó Gergely Balázs: Bármit írhatok a névjegykártyámra, azt hogy én vagy a római
pápa…
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Szalai László: Most levelezésről van szó.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak! Minden szó szerint lesz jegyzőkönyvezve, tehát az a kérésem,
hogy ami a folyosón és egymás között átbeszélhető és nem tartozik a Szervezeti és Működési
Szabályzathoz.
Márpedig az, hogy az István mit használ és mit nem használ, amikor dolgozik, az nem
tartozik a Szervezeti és Működési Szabályzathoz. Tehát amiről most beszélünk, ez a w) pont
úgy szól, hogy minden egyéb feladat ellátása, ez mindent takar. Érthető-é? A w) pont, ami
pluszban lett hozzátéve az egyébként is nagyon jól megszerkesztett Szervezeti és Működési
Szabályzat javaslathoz, amit nagyon köszönünk egyébként a Gergőnek.
dr. Szabó Gergely Balázs: Nagyon szívesen.
dr. Nyíri Iván: Elfogadható-e a w) pont ilyen formában? Minden egyéb feladat ellátása.
Ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
5/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 6. §. (2) w) pontjának következő
módosítását: az eredeti „6. §. (2) w) mindazon egyéb feladatok ellátása,
melyekkel az irodát az Elnökség megbízza” szöveg helyébe „6. §. (4) v) egyéb
adminisztratív feladatok ellátása” szöveg kerül.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, elfogadva. Léphetünk tovább.
Szalai László: Sima v) is el lett fogadva?
Nagy Norbert: Igen, túlléptünk rajta.
dr. Szabó Gergely Balázs: Hatos paragrafus, harmadik bekezdés, b) pontjához érkezett
Zelenák alelnök úr javaslata.
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Ugye a titkárság feladata a szövetség honlapjának folyamatos naprakészen tartása. Volt egy
ilyen javaslat, hogy a szövetség honlapjának és más közösségi médiákhoz kapcsolódó
elektronikus felületek naprakészen tartása.
dr. Nyíri Iván: Érthető. Abszolút érthető. Persze. Van-e ellenvetés? Tartózkodott? Ellene
szavazott?
HATÁROZAT:
6/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 6. §. (3) b) pontjának következő
módosítását: az eredeti „6. §. (3) b) a Szövetség honlapjának folyamatos
naprakészen tartása” szöveg helyébe „6. §. (5) b) a Szövetség honlapjának és
más közösség médiához kapcsolódó elektronikus felületek naprakészen
tartása” szöveg kerül.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, elfogadtuk.
Szalai László: De a Dodó javaslatával együtt?
Balázs Péter: Igen.
dr. Nyíri Iván: Igen, azt fogadtuk el. Mert oda van írva, és egyébként nincs megjegyzés
hozzá, ha nincs a Dodó javaslata.
dr. Szabó Gergely Balázs: Adriennel beszéltem, ő is megkapta ezt a javaslatot, és neki az f)
ponthoz volt egy hozzáfűznivalója. Ez egy javaslat volt részemről, megmondom őszintén, én
úgy készítettem elő ezt a szabályzatot, hogy próbáltam iránymutatást adni, és ami kell, azt
hagyjátok benne, amivel szükséges, azzal egészítsük ki. Beírtam a sajtófigyelést és a
médiakapcsolatok szervezését is, és azt a visszajelzést kaptam, hogy ezt az iroda nem látja el
és igazából kapacitása sincsen rá. A javaslatból tehát ezt az f) pontot kivennénk. Ez valóban
egy külön szakma, hogy az újságírókkal kapcsolatot tartsunk.
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Balázs Péter: Végül is akkor ezt ki csinálja?
dr. Nyíri Iván: Mi van akkor, ha enyhítünk az iroda leterheltségén és azt írjuk, hogy az
elnökkel együttműködésben. Mert ez eddig is így működött. Hol az Adrienn csinálta, hol én
csináltam. Tehát megosztottuk a munkát és működött.
dr. Szabó Gergely Balázs: Számomra az a kiinduló pont, hogy egyrészről kapacitását
tekintve az iroda el tudja látni, másrészt feleljen meg a valóságnak.
Miklós Tamás: Eddig sok külsős sajtós munkatárssal dolgoztunk együtt. Csak egyik se vált
be, és pillanatnyilag most nincs is. Versenyek alkalmával van.
dr. Nyíri Iván: Időszakosan.
Miklós Tamás: Igen, időszakosan. Folyamatosan nincsen.
Nagy Norbert: Viszont abban mindannyian megegyezhetünk, hogy ez szükséges. Tehát
akkor valamit csak le kéne írni.
dr. Nyíri Iván: Én annyival tudom enyhíteni az irodának a leterheltségét, hogy az elnökkel
együttműködve. Az elnökség tagjainak együttműködésével. Mindenki egy kicsit vállal ebből.
dr. Szabó Gergely Balázs: Azzal, hogy ez adott esetben kiszervezhető, ahogy ez eddig is
lenni szokott. Nézek mindenkire, Dodó rád is.
dr. Nyíri Iván: Nem, nem. Ez minden évben ki van szervezve, de ez megint nem a Szervezeti
és Működési Szabályzat kérdése. Az viszont, hogy az elnökség tagjai időről-időre
besegítsenek, az a Szervezeti és Működési Szabályzat kérdése.
Nagy Norbert: Fogalmazzunk oda valamit ügyesen.
dr. Szabó Gergely Balázs: Mindenki rám néz.
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dr. Nyíri Iván: Kezdhetjük azzal az f) pontot, hogy az elnökség tagjainak aktív
közreműködése mellett és utána folytatódhat a szöveg.
Holló Győző: Nekem az a véleményem, hogy ez nyugodtan maradhat így. Igazából az, hogy
most kiszervezzük vagy nem szervezzük ki, az már egy részletkérdés. Ez egy keretet ad. Ezen
belül meg lehet keresni a legoptimálisabb dolgot. Nekem ez a véleményem, hogy ezt hagyjuk
benne, mert ez a titkárság feladata, de nem a titkárságnak kell közvetlenül elvégeznie.
Moravecz János: Beleszólhatok?
dr. Nyíri Iván: Tessék?
Moravecz János: Beleszólhatok, lehet egy megjegyzésem? Ha ki van szervezve egy külsős
sajtósnak, ez a külső sajtós azért nem működött eddig sem, mert ha nem kap információt,
akkor nem fog tudni írni semmit. Tehát muszáj információval ellátni, muszáj naponta,
kétnaponta ott lenni és valamilyen hírt közölni vele, mert csak akkor fogja tudni ellátni a
feladatát.
dr. Nyíri Iván: Legtöbbször mi írjuk meg. Ez a helyzet.
Moravecz János: Oké, rendben. Csak valakinek ezt akkor mégiscsak kell.
dr. Nyíri Iván: Zavarja-e az elnökséget, ha azzal kezdjük, hogy az elnökség tagjainak aktív
közreműködése mellett.
Balázs Péter: Maga a tény nem. De a mondat végére kellene, úgy lenne értelme. A többinél is
úgy van, hogy előbb van a feladat, aztán, hogy ki segíti. Akkor nem kell változtatni semmit,
csak a végére kell írni, hogy az elnök, az elnökség aktív közreműködésével.
dr. Nyíri Iván: Jó. Jó. Az elnökség tagjainak aktív közreműködésével. Ellene? Tartózkodik?
Szalai László: Csak hadd mondjam végig logikailag. Tehát van egy verseny, amiről híreket
kellene kapni. Médiakapcsolat. Ez egy hosszú verseny, egy hetes. Ott az, aki ott van a
versenyen, az tud adatot szolgáltatni vagy valami hírt, hogy mi történt.
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dr. Nyíri Iván: Az elnökségnek legalább egy vagy két tagja mindig ott van. De már előtte el
kell kezdeni a szervezést.
Szalai László: Törökországban? Vagy most például az uszonyosúszók Görögországban?
dr. Nyíri Iván: Nem, én most Magyarországra gondolok.
Szalai László: Hát én meg pont a kintiekre, amiről sose jön időben hír, hogy mi történt kint.
Mint médiahír. Sajtókapcsolat. A versenyek, sportági események eredményei, hírei.
Nagy Norbert: Azokról mindig utólag van hír.
dr. Nyíri Iván: Igen, csak Szaszó, tudod, hogy mi történt nagyon sokszor? Felhánytorgatják
az irodának, hogy nem jelenik meg hír, de ők nem küldenek a versenyről semmiféle hírt.
Tehát a csapatvezető fényképet se küld, aztán reklamál, hogy nem jelenik meg semmi.
Szalai László: Tudom, ezért is vetettem ezt most föl. Hogyha nincs elnökségi tag ezeken a
versenyeken és késve érkeznek meg vagy a verseny végén, amikor már senkit sem érdekel…
dr. Nyíri Iván: Na de ezt Szervezeti és Működési Szabályzatban hogy szabályozod?
Szalai László: Most ez úgy szól, hogy az irodának a feladata onnan információt szerezni,
hogy ma szerez valaki egy aranyérmet. Ha ezt így leírjuk, akkor annak ez lesz az eredménye.
Balázs Péter: Én nem feltétlenül érzem így. A Szaszónak teljes mértékben igaza van a
dolgokban. Én azt gondolom, hogy a csapatvezető nem az SZMSZ-be tartozik, de hogy a
csapatvezető kimegy a csapattal, vele is szerződést kell kötni, hiszen a Szövetség
finanszírozza az ő utazását, és a kötelező feladatai közé kell tenni, hogy a napi híreket
eljuttassa az irodába. Az, hogy innen az iroda kihez juttatja el, külső partnerhez vagy saját
maga intézi, hogy melyik médiumhoz jut el, az a saját maga feladata. Ezt máshol kell
rendezni, de rendezni kell.
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dr. Nyíri Iván: De lehetséges lenne egy megoldás, hogy kibővítjük ezt a mellékmondatot a
végén azzal, hogy az illetékes sportvezető illetve az elnökség tagjainak aktív közreműködése
mellett. És akkor már benne van az is, aki ott a csapatvezető.
Szalai László: Nagyon jó. Valamit tegyünk bele, hogy megy a verseny és az elnökséget meg
az irodát macerálják, hogy most akkor mi van ott kint.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor az illetékes sportvezető és az elnökség tagjainak aktív
közreműködésével.
Balázs Péter: De ki az illetékes sportvezető?
dr. Nyíri Iván: Aki ott van a külföldi sporteseményen. Hát ő az illetékes sportvezető.
Nagy Norbert: Mert lehet, hogy az igazi illetékes nem ott van.
Balázs Péter: Igen, mert lehet, hogy a hokinak te vagy az illetékes vezetője mint
szakbizottsági vezető, de te nem vagy ott. Tehát akkor az eseményen jelen lévő.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor a sportrendezvényen jelen lévő vezető.
dr. Nyíri Iván: Az adott eseményen, mert nem biztos, hogy sportrendezvény, az adott
rendezvényen résztvevő sportvezető illetve az elnökség tagjainak aktív részvétele mellett.
dr. Szabó Gergely Balázs: Szaszó?
Szalai László: Így szerintem teljesen jó.
Balázs Péter: Én még hadd kérdezzek még egyet. Az f) pont nem tartalmazza az alatt levő g)
és h) pontot?
dr. Szabó Gergely Balázs: Az egyik a sajtótájékoztató szervezés.
dr. Nyíri Iván: Az benne van ebben.
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Balázs Péter: Sajtó- és médiabemutató szervezés.

Nagy Norbert: Ugyanaz.
dr. Szabó Gergely Balázs: Kivehetjük. Minél egyszerűbb, annál jobb.
dr. Nyíri Iván: Ha jól értem, azt javasolja a Petya, hogy a g)-t és h)-t vegyük ki, mert azok
benne vannak ebben. Így a három javaslat elfogadható-e együtt? Ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
7/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 6. §. (3) f) pontjának következő
módosítását: az eredeti „6. §. (3) f) a Szövetség sajtó- és médiakapcsolatainak
szervezése, kapcsolattartás a médiumokkal illetve újságírókkal, versenyek és
sportági események eredményeinek, híreinek közvetítése a média felé” szöveg
helyébe „6. §. (5) f) a Szövetség sajtó- és médiakapcsolatainak szervezése,
kapcsolattartás a médiumokkal illetve újságírókkal, versenyek és sportági
események eredményeinek, híreinek közvetítése a média felé, az adott
rendezvényen jelenlévő, illetékes sportvezető, és az elnökség tagjainak aktív
közreműködésével” szöveg kerül, a 6. §. (3) g) és h) pont törlésre kerül.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen, akkor egyhangúlag elfogadtuk. Akkor az f) pont kibővül
és kimarad a g), h).
dr. Szabó Gergely Balázs: Jó. Szintén pirossal került beillesztésre egy rész. Itt a j) pont alatt
a felsorolás után. Akkor ezt felolvasom. „Az iroda alkalmazottai a 3. bekezdésben
meghatározott feladatokat a jogszabályoknak, az MBSZ szabályzatainak, az elnökségi
határozatoknak, a vezető tisztségviselők utasításainak betartásával kötelesek végezni.” Most
itt megint csak – egyébként helytállónak tartom a javaslatot, egy észrevételem van a vezető
tisztségviselőihez. Ugyanis itt az elnökség tagjai közül mindenki vezető tisztségviselőnek
minősül.
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Tehát egy testületi szerv, nem ügyvezető van, vezető tisztségviselőkből áll az elnökség.
Szóval én azt mondanám, hogy a munkáltató. Az előbbiekben elmondottakkal összhangban.
Tehát egy munkavállaló, egy titkársági dolgozó a munkáltatói jog gyakorlójától kapja az
utasításokat. Én azt gondolom, hogy ez így kiszámítható.
Nagy Norbert: Ez az alapszabályzatban nem szerepel?
dr. Szabó Gergely Balázs: Nem, az alapszabályban nem rendelkezünk erről. Legalábbis úgy
emlékszem.
Tehát én úgy hagynám, hogy az iroda alkalmazottai a 3. bekezdésben meghatározott
feladatokat a jogszabályoknak, az MBSZ szabályzatainak, az elnökségi határozatoknak és a
munkáltató utasításainak betartásával kötelesek végezni.
Nagy Norbert: Tehát a vezető tisztségviselőt kivesszük. Illetve kicseréljük.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen.
Nagy Norbert: Jó.
dr. Nyíri Iván: Ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
8/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 6. §. az alábbi bekezdéssel egészül
ki: „(6) A titkárság alkalmazottai a (4) - (5) bekezdésben meghatározott
feladatokat a jogszabályoknak, az MBSZ szabályzatainak, az Elnökségi
határozatoknak,

és

a

munkáltatói

jogkör

gyakorlójának

utasításai

betartásával kötelesek végezni. ”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen, elfogadtuk.
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Zelenák József: Most mi ellen? Bocsánat!
Miklós Tamás: Dodó szól.
dr. Nyíri Iván: Mondjad Dodó!
Zelenák József: A kérdésem az volt, hogy ezt a kiegészítést elfogadjuk, és ezt szavazzuk?
dr. Nyíri Iván: Igen, már megszavaztuk.
Szalai László: Igen, a vezető tisztségviselőt kicseréltük.
Zelenák József: Igen, csak nem volt világos számomra. Kicsit szaggat a vonal, elnézést
kérek.
dr. Szabó Gergely Balázs: Szólj, Dodó, ha valami nem hallasz.
Holló Győző: Kérdezzél többször!
Zelenák József: Köszönöm. Köszönöm.
Balázs Péter: Kérdezhetek egyet Gergő?
dr. Szabó Gergely Balázs: Persze.
Balázs Péter: Akkor egy elnökségi tag hogyan tudja az iroda az irodát egy munka
elvégzésére hivatali úton megkérni? Tehát össze kellene állítani egy sportági statisztikát, mert
szerintem mint sport alelnöknek, szükségem lenne rá.
dr. Nyíri Iván: Elmondom. Szólsz annak, aki csinálja. Ha azt mondja, hogy nem, mert én
csak az elnöktől fogadom el, akkor szólsz nekem, és én szólok. De egy jól működő
szervezetben – hadd mondjak valamit –, amikor erről beszélgetünk, az elmúlt – ki van
legrégebben velünk, te Petya, nem? Tizenéve vagy elnökségi tag. Hányszor vettük elő az
SZMSZ-t?
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Balázs Péter: Egyszer se. Csak amikor módosításra került.
dr. Nyíri Iván: Egyszer se. Nem volt. Kilencvenegy óta vagy kettőezer-egy óta nem volt
módosítva. Tehát ez arra az esetre való, amikor valami nem működik.
dr. Szabó Gergely Balázs: Amikor baj van.
dr. Nyíri Iván: Amikor baj van. Akkor elő kell venni. Nem csinálod meg? Kellett volna a
statisztika, akkor szólok az elnöknek. Az elnök pedig, mivel köteles végrehajtani az elnökség
feladatait, kiadja. De normálisan, egy normális szervezetnél bárki szólhat a munkatársaknak,
hogy ezt meg kéne csinálni, mert szükségünk van rá. Ez arra az esetre van, ha valami gond
adódik elő.
Balázs Péter: Pont azért kérdeztem.
dr. Nyíri Iván: És azért van, hogy egy emberhez két helyről ne jöhessen utasítás. Ennyi.
Bocsánat, ötös, hatos?
dr. Szabó Gergely Balázs: Ötös, hatos? Nekem ezzel kapcsolatban nincs.
dr. Nyíri Iván: Nekem van, a hatossal kapcsolatban. A munka törvénykönyve kimondja,
hogy minden munkahelyen az alkalmazottaknak munkaköri leírásban kell meghatározni…
dr. Szabó Gergely Balázs: Sőt, a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme. Ha nem szerepel
benne, akkor nem érvényes a szerződés.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen, igen. A munka törvénykönyvét ne idézgessük itt, ez teljesen
felesleges. Elfogadható-e, hogy a hatos nem kell? Ellene?
Balázs Péter: És a társadalmi munkában dolgozókra mi vonatkozik?
dr. Szabó Gergely Balázs: A társadalmi munka egy érdekes kérdés. Valaki be is írta,
hogy…igen, pont itt szerepel a társadalmi munka. Igen, van egy ilyen jogviszony, hogy
önkéntes jogviszony. Nem tudom, hogy erről hallottunk-e. Ezt egy külön jogszabály
szabályozza, meg kell állapodni az illető diákkal, hallgatóval, hogy milyen feladatot…
22

dr. Nyíri Iván: De ott is leírom, mert különben hogy működik az illető?!
dr. Szabó Gergely Balázs: Tehát ott is meg van határozva a feladat, viszont ellentételezést
nem lehet neki adni. Tehát nagyon leegyszerűsítve a szabályos működés feltételeit próbálta
ezzel a jogalkotó biztosítani, hogy olyan ne legyen, hogy valaki ott csücsül az irodában, és
megkérdezi az adóhatóság vagy a munkaügyi felügyelet, hogy ugyan már te mit csinálsz itt.
Ha társadalmi munkán van, akkor tudni kell mutatni valami papírt. Tehát igazából ezt a célt
szolgálja. Tilos neki ellentételezést adni. Ha ezt valaki aláírja, hogy a munkájáért nem fogad
el ellentételezést és úgy ül bent az irodában, akkor ám tegye. Ha valaki társadalmi munkában
lát el egy funkciót, akkor ha nagyon-nagyon szabálykövetők akarunk lenni…
Nagy Norbert: De bocsánat, milyen apropóból írtad ezt ide?
Balázs Péter: Ha valaki társadalmi munkában dolgozik, ugye rengetegen teszünk ilyet a
szövetség érdekében is.
dr. Szabó Gergely Balázs: A sportban ez gyakori. Bocsánat, bocsánat, vagy egy bizottság
kinevezett tagja, mondjuk egy etikai bizottság vagy bármilyen bizottsági tag. Az egy
elnökségi vagy közgyűlési határozat alapján dolgozik.
Balázs Péter: De van olyan is, aki becsatlakozik mondjuk az irodába fél évre vagy csak egy
rendezvényre. Én ilyenekre gondoltam.
Szalai László: De lehet egy főiskolai gyakornok is, akinek szüksége van a gyakorlatra és nem
kap érte pénzt. Vagy csak tanulni szeretne ebből az egészből.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen, vele akkor egy önkéntes szerződést kell kötni.
Szalai László: De az akkor belefér társadalmi munkába?
dr. Szabó Gergely Balázs: Persze. Ha ilyen van, szóltok és csinálunk egy szerződést.
Nagy Norbert: Jó, de szerintem Petya itt akart csak kitérni, hogy minden le legyen papírozva.
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Szalai László: Jó, akkor az ötös így és a hatos törölve.
Balázs Péter: Az persze. Az lehet, hogy a társadalmi munkának az önkéntes munka a jogi
megfelelője, de tartalmilag ugyanarról beszélünk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Teljesen igazad van.
HATÁROZAT:
9/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 6. §. az alábbi bekezdéssel egészül
ki: „(7) A titkárság tagjai feladatukat elláthatják munkaviszony, illetve
megbízási szerződés alapján, vagy társadalmi munkában.”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Akkor ezt elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Hetedik paragrafus, főtitkár. Szintén is a pirossal szedett részeket
olvasom most fel. Hoppá, Dodó bent van?
Holló Győző: Bent van. Hallja. Hallasz?
Zelenák József: Nem hallak benneteket sajnos rendesen.
Holló Győző: Jó.
dr. Szabó Gergely Balázs: A főtitkárt kezdjük el most tárgyalni Dodó. Jó?
Zelenák József: Igen.
dr. Szabó Gergely Balázs: Hetedik paragrafus, második bekezdés.
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Szalai László: Akkor az egyes pont most hogy valósul meg?
dr. Szabó Gergely Balázs: Még egyszer?
Szalai László: Tehát hogy ha most ezt így leírjuk, akkor az egyes pont így hogy valósul meg?
Zelenák József: Én egyetértek a kiegészítéssel.
Szalai László: Főfoglalkozású munkaviszonyban álló tag a főtitkár.
dr. Szabó Gergely Balázs: Tehát a hetedik paragrafus első bekezdése?
Szalai László: Igen, az első pontja.
dr. Szabó Gergely Balázs: A szövetség titkárságának vezetője a szövetséggel
főfoglalkoztatású munkaviszonyban álló főtitkár.
Szalai László: Ha ezt így benne hagyjuk, akkor ez jelenleg így nem jó. Mert ő most nem
főfoglalkozású munkaviszonyban van.
dr. Szabó Gergely Balázs: Te munkavállaló vagy István, nem?
Domokos István: De most Adriennről van itt szó szerintem.
Szalai László: Adriennről van szó, mert Adrienn most a főtitkár.
dr. Nyíri Iván: Nem, nem, nem Szaszó. Tehát a Szervezeti és Működési Szabályzat az élet
minden apró helyzetére nem ad választ mint szabály, mint törvényünk, ami alapján
működünk. A hivatali szervezetet a főtitkár vezeti. Azt egy Szervezeti és Működési
Szabályzatban nem tudjuk beleírni, hogy ha szül, akkor mi történik. Egy elnökségi határozat
ezt a helyzetet kezeli és kezeltük a helyzetet. Továbbra is az érvényes, hogy a hivatali
szervezetet a főtitkár vezeti. De mivel szül, és hat hónapot vagy hét hónapot a babával fog
foglalkozni, aztán visszajön dolgozni, ezt egy Szervezeti és Működési Szabályzatban nem
tudjuk betenni.
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Azt viszont igen, hogy határozatot hoztunk, és mivel két közgyűlés között az elnökség vezeti
ezt a szövetséget, ezért – mondd a címet, amit használsz István – szövetségi koordinátor, jól
mondom?
Domokos István: Igen, igen.
dr. Nyíri Iván: A szövetségi koordinátor vezeti ebben a pillanatban. Ez nem változtat azon,
hogy a hivatali szervezetet a főtitkár vezeti, aki most nincs itt, de jön majd vissza.
Szalai László: De én nem is ezt vitatom. Hanem…
dr. Szabó Gergely Balázs: Szaszóval is egyetértek, de én azt gondolom, kihúzva a
méregfogát…
dr. Nyíri Iván: Lehet, hogy jogász vagy? Ezzel is egyetértesz, meg azzal is egyetértesz.
dr. Szabó Gergely Balázs: Én igyekszem nektek neutrálisan, szakmai szempontból
segítséget nyújtani. Én úgy gondolom, hogy azért vagyok itt. Aztán, ha ezt megfogadjátok,
akkor azt köszönettel elfogadom, ha meg nem, akkor az egy más kérdés, de én úgy látom,
hogy a főtitkári feladatokat el kell látni.
Szalai László: Természetesen.
dr. Szabó Gergely Balázs: Tehát ami az alapszabályban és az SZMSZ-ben szerepel, azt el
kell látni, ezeket a feladatokat el kell végezni. Én azt gondolom, hogy István főfoglalkozású
munkaviszonyban áll most a szövetséggel, ez nem SZMSZ kérdése, ez elsősorban munkajogi
kérdés. Mondjuk az ő munkaköri leírásába rögzítsük, hogy ellátja a főtitkári feladatokat. Ha
ez le van írva, akkor szerintem rendben vagyunk.
dr. Nyíri Iván: István?
Domokos István: Én is így gondolom.
dr. Nyíri Iván: De mi van leírva?
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Domokos István: Semmi.
dr. Nyíri Iván: Hogyhogy semmi? Hát van egy szerződésed…
Szalai László: Biztosan nincsen leírva.
Domokos István: Van az eredeti munkaszerződésem, amiben az van leírva, hogy szövetségi
koordinátori feladatokat látok el. Illetve a szeptemberi elnökségi határozat – ezt most
megnéztem – az arról szól, hogy az elnökség felkér engem, hogy lássam el ezeket a
feladatokat. Ami egyelőre nem tudom, milyen formában történt.
dr. Nyíri Iván: Igen, de amellett van egy munkaköri leírás is.
Domokos István: Azt most kellene pótolni szerintem.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor szerintem nagyon jó a bolygók együttállása. Szaszó?
Szalai László: Tisztázzuk, én nagyon örülök neki.
Balázs Péter: Szaszó pont ezért vetette fel.
Szalai László: Pont ezért. Tehát akkor mehetünk tovább. Főfoglalkozású a főtitkár. Akkor
legyen is az.
dr. Szabó Gergely Balázs: Elnök úr?
dr. Nyíri Iván: Egy pillanat, egy pillanat. Ha már Szaszó felvetette, és a vezető
jogtanácsosunk azt mondta, hogy neked is igazad van és neki is igaza van, akkor
kiegészíthetnénk ezt a pontot azzal, amire te célzol. Egy harmadik mondattal: a főtitkár
akadályoztatása esetén az elnökség kijelölheti azt a szakmai vezetőt, aki a titkárságon a
főtitkári feladatokat ellátja. És innentől kezdve meg van oldva a helyzet.
Szalai László: És esetleg azt is, hogy főfoglalkozásban vagy vállalkozói jogviszonyban?
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dr Nyíri Iván: Vállalkozóiba ne.
Szalai László: Ne? De akkor az Adriennek a tevékenységével nem fog itt ütközni?
dr. Nyíri Iván: Nem. Mert pontosan azért, hogy gazdaságosabb legyen a szövetség számára
az Adrienn munkája, egy részét mint vállalkozó csinálja. De ő alapvetően munkaviszonyban
áll a szövetséggel.
Szalai László: Én csak azt szeretném, hogy ne ütközzön ezzel.
dr. Nyíri Iván: Ide csak vállalkozó ne jöjjön.
Szalai László: Jó, jó.
dr. Nyíri Iván: Elfogadható ezzel?
dr. Szabó Gergely Balázs: Ha elfogadható, akkor kérlek, diktáljátok nekem.
dr. Nyíri Iván: A szövetség főtitkárának akadályoztatása esetén a főtitkári feladatok
ellátására az elnökség főfoglalkozású vezetőt alkalmazhat. Elfogadható-é ez a kiegészítés így?
Ellene?
Balázs Péter: Vagy kijelölhet.
Szalai László: Jó ez így.
dr. Nyíri Iván: Vagy kijelölhet. Az is jó. Ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
10/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 7. §. (1) az alábbi szöveggel egészül
ki: „A szövetség főtitkárának akadályoztatása esetén a főtitkári feladatok
ellátására az elnökség főfoglalkozású vezetőt alkalmazhat.”
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Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, akkor így elfogadtuk és ezzel kiegészítettük. És akkor ez így
kezeli a jelenlegi helyzetet. És akkor üljünk le és csináljuk meg a kiegészítést István. Jó?
Mehetünk tovább.
dr. Szabó Gergely Balázs: Második bekezdés. A főtitkár feladatát és hatáskörét az MBSZ
Alapszabálya, az SZMSZ és egyéb szabályzatai, valamint a munkaköri leírása tartalmazza.
dr. Nyíri Iván: Van-e ellenvetés? Van-e tartózkodás?
HATÁROZAT:
11/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 7. §. az alábbi (2) bekezdéssel
egészül ki: „A főtitkár feladatát és hatáskörét az MBSZ Alapszabálya, az
SZMSZ és egyéb szabályzatai valamint a munkaköri leírása tartalmazza.”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Egyhangúan rendben. Akkor elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Elfogadod a javaslatodat?
Balázs Péter: Köszönöm.
dr. Szabó Gergely Balázs: Harmadik bekezdés. A főtitkár az MBSZ Alapszabályának, jelen
szabályzatának, egyéb szabályzatainak és a hatályos jogszabályoknak, továbbá a közgyűlés,
az elnökség határozatainak és az Elnök utasításainak megfelelően köteles feladatát ellátni, és
hatásköreit gyakorolni.
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dr. Nyíri Iván: Nekem ehhez lenne alapvetően – velem is rendben van a hármas pont – egy
ici-pici módosítás, továbbá a közgyűlés és az elnökség határozataival összhangban. Tehát,
hogy az elnökség határozataival összhangban végzi a tevékenységét.
Szalai László: De ez ott van, ez benne van.
dr. Nyíri Iván: És az elnökség határozataival összhangban.
Zelenák József: Miért lenne ez megfelelőbb?
dr. Szabó Gergely Balázs: Szerintem jó.
dr. Nyíri Iván: Ennyi lenne a javaslat. Stílusban ez lenne a megfelelőbb.
Nagy Norbert: Mind a két szó ugyanazt jelenti.
Holló Győző: Ugyanaz. Ez maradhatna így.
dr. Szabó Gergely Balázs: Dodó? Elnök úr? Az elnökség határozataival összhangban.
Zelenák József: Nekem ez az eredeti jobban tetszik, de döntsétek el.
Szalai László: Szerintem fogadjuk el az Iván javaslatát.
Holló Győző: Az elnökség határozatainak, ebben benne van minden.
Zelenák József: Szerintem is.
Holló Győző: Tehát az összhang az nem kell.
dr. Nyíri Iván: Az elnökségség határozatainak és az elnök utasításainak megfelelően. Az
elnökség nem utasítja a főtitkárt. Az elnökség határoz, és az ő tevékenysége…
Zelenák József: Az elnökség nem utasít, az elnökségnek határozata van.
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Holló Győző: Az elnökség határozatainak, tehát az le van írva, hogy határozatainak.
dr. Nyíri Iván: Jó. Jó.
Nagy Norbert: Mindegy egyébként. Ugyanarról beszél mindenki.
dr. Szabó Gergely Balázs: Tehát akkor…
dr. Nyíri Iván: Van-e ellenvetés? Úgy, ahogy van. Van-e ellenvetés? Ellenszavazat?
HATÁROZAT:
12/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 7. §. az alábbi (3) bekezdéssel
egészül ki: „A főtitkár az MBSZ Alapszabályának, jelen Szervezeti és
Működési

Szabályzatának,

egyéb

szabályzatainak

és

a

hatályos

jogszabályoknak, továbbá a közgyűlés, az elnökség határozatainak és az elnök
utasításainak megfelelően köteles feladatát ellátni, és hatásköreit gyakorolni.”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, egyhangúan elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Következő, a d) pont alatt, még szintén a hetedik paragrafusnál
járunk. Szintén egy piros betűs betoldás olvasható. A főtitkár feladatainak kibővítése.
Irányítja az Iroda működését, gyakorolja a szerződéses jogviszony alapján létrejött jogokat és
kötelezettségeket az iroda tagjai és szerződéses partnerei tekintetében. Ezt te írtad Péter,
ugye?
Balázs Péter: Nekem az volt a szándékom, hogy Iván a te munkádat is könnyítve, mert te
vagy a szerződés aláírója, ez egyértelmű. De ne minden a te nyakadba hulljon. Hogy az iroda,
a főtitkár – ha kötünk egy szerződést az uszodával vagy bármivel, akkor ezeket a dolgokat,
ezeket ő is tudja intézni. Az, hogy az úgy teljesüljön, ahogyan az a szerződésben szerepel.
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Nagy Norbert: Ezt beszéljük meg.
Balázs Péter: Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de ez volt a szándékom vele.
dr. Nyíri Iván: Abszolút érthető. Amit viszont az elnökségnek kell megérteni, hogy még
akkor is, ha ez is van a Szervezeti és Működési Szabályzatban, mindenképpen az elnök felelős
érte, mert ő a munkáltatója.
Balázs Péter: Ez így igaz.
dr. Nyíri Iván: Amikor azt mondja az alapszabályzatunk, hogy az elnök képviseli a
szövetséget kifelé. Hát a nemzetközi és hazai sportszervezetek felé.
Balázs Péter: Ugrottál egyet. Bocsánat, csak ugrottál egyet. Még a szerződéses jogviszonynál
vagyunk.
dr. Nyíri Iván: Azzal semmi gond nincs. Nem, nem. Ez a fél mondat, amit már az SZMSZ
elején kitárgyaltunk és elfogadtuk.
Balázs Péter: Akkor azzal konzekvensen végig kell menni.
dr. Nyíri Iván: Így van, így van. Egyébként szerintem teljesen rendben van. Csak ezt ki kell
húzni – a nemzetközi és hazai sportszervezetekkel és doppingellenes szervezetekkel. Ez az
elnök feladata.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen, ezt megbeszéltük.
dr. Nyíri Iván: És persze, hogy az Adrienn csinálja.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor ennek a kihúzásával ez maradhat?
Holló Győző: Nekem még lenne egy olyan, hogy az utolsó két sornál – az elnökkel
egyeztetve kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel…Az előző pontnál...
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Balázs Péter: Ez megint ütközés. Ebben már döntöttünk, akkor azt végig kell vinni
következetesen.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor ezt kihúzom, hogy az elnökkel egyeztetve…
dr. Nyíri Iván: Nem, nem. Ha az benne marad, hogy kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel,
akkor benne kell lennie, hogy az elnökkel egyeztetve. De az egészet kihúzhatjuk, mert már az
előzőekben ezt már lekezeltük.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen, azért mondom, hogy az egészet kihúzhatjuk.
dr. Nyíri Iván: Igen, az egészet ki kell húzni, ha egyetértetek.
Holló Győző: Igen, ezért hoztam fel.
dr. Nyíri Iván: És a szövetség honlapján és egyéb közösségi felületein részt is, mert már azt
is kezeltük a Dodó által javasoltakkal.
Balázs Péter: Én arra gondoltam ezzel, hogy a titkárságnak a feladata, hogy ezt naprakészen
tartsa. De az, hogy mi jelenik meg rajta, arra valakinek kell, hogy ott konzekvens adatok
jelenjenek meg, hogy valakinek azt kell mondania, hogy ez kikerülhet, az nem kerülhet ki.
Utána az iroda végrehajtja, én csak erre gondoltam. Az lehet, hogy ez az irodán belül
máshogy, és akkor ki lehet személyre delegálni…
Nagy Norbert: Felelős kell érte.
Balázs Péter: Én csak a felelősségre gondoltam.
dr. Nyíri Iván: Nem, nem, érthető. Így a magyarázatoddal érthető, na most ez egy picit más.
Balázs Péter: Hogy ő koordinálja ezt a feladatot. Nem ő hajtja végre, hanem ő mondja meg,
hogy mi kerülhet ki, hogy ne kerüljenek ki olyan dolgok, aminek nem kellene.
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dr. Nyíri Iván: De akkor ez egy külön mondat legyen. Hogy a szövetség honlapján megjelenő
– és közösségi felületeken megjelenő információkat koordinálja. De ez egy külön mondat
legyen akkor. Nagy A-betűvel kezdődően.
Balázs Péter: Jó, rendben.
dr. Nyíri Iván: Jó. Érthető, nem?
Szalai László: Igen.
dr. Nyíri Iván: Ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
13/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 7. §. (4) az alábbi pontokkal
egészül ki: „
e) a titkárság működésének irányítása;
f) gyakorolja a szerződéses jogviszony alapján létrejött jogokat és
kötelezettségeket a titkárság tagjai és szerződéses partnerei
tekintetében;
g) az MBSZ szervei által hozott határoztok végrehajtása (végrehajtatása)
és azok ellenőrzése;
h) rendszeres kapcsolattartás a tagszövetségekkel és egyesületekkel;
i) a Szövetség honlapján és egyéb közösségi felületein megjelenő
információk koordinálása.”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen.
dr. Szabó Gergely Balázs: A következő…
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Holló Győző: Dodó, itt vagy?
Zelenák József: Igen, itt vagyok.
Holló Győző: Jó, ne menj el.
Zelenák József: Elment a kamerám, de mindjárt visszajön.
Nagy Norbert: Dodó, jó ez így, hogyha hallasz.
dr. Szabó Gergely Balázs: Jó, hallasz, mert a tizedik paragrafushoz volt egy megjegyzésed, a
második bekezdés b) pontjához. Ugye ez a rész az irodavezetőről szól. Az irodavezető
feladata és hatásköre a búvár regisztrációk teljes körű ügyintézése. És ideírtad, hogy teljes
körű adminisztrációs ügyintézése. Mire gondoltál? Hogy írjuk ezt vagy mi a cél?
Holló Győző: Én értem, az ügyintézése a technikai alelnök feladata.
Zelenák József: Az adminisztrációs ügyintézés.
dr. Szabó Gergely Balázs: Aha, értem.
dr. Nyíri Iván: Ez érthető:
Zelenák József: A fizikai ügyintézés.
dr. Nyíri Iván: Van-e ellenvetés? Tartózkodás?
HATÁROZAT:
14/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 10. §. (2) b) pontja helyébe az
alábbi szöveg kerül: „a búvár regisztrációk teljes körű adminisztrációs
ügyintézése”
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Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Egyhangúlag elfogadva, köszönjük.
dr. Szabó Gergely Balázs: A következő rész, ahova megjegyzés érkezett, a tizenegyedik
paragrafus. Pirossal szedett rész. Ezt magamnak itt áthúztam, és azért húztam át, mert…Azt
gondolom, ezeket a munkaszerződésben kell rögzíteni. Én a minimum szabályozás híve
vagyok, még ha sokszor nem is ezt gondoljátok rólam, mert képes vagyok oldalakat írni a
szövetség működéséről is 15 oldal, amit írtam. De én a minimum szabályokat rögzíteném az
SZMSZ-ben. Ezek klasszikus munkaszerződésbe való szabályok. Én azt gondolom, hogy ezt
a piros részt én nem rögzíteném az SZMSZ-ben. Tehát el lehet olvasni, én azt gondolom,
hogy ez tisztán munkajog.
dr. Nyíri Iván: Tisztelt Elnökség, ennek nagy részét a munka törvénykönyve kezeli, egy
másik nagy részét – úgy, hogy a kettő átfedi egymást – a szerződés kezeli. Tehát ezekkel nem
kellene bonyolítani a saját Szervezeti és Működési Szabályzatunkat.
Balázs Péter: Ezt a javaslatot szintén én tettem, öt vagy hat szövetségnek a Szervezeti és
Működési Szabályzatát néztem meg, abban ,azt hiszem négyben, benne volt – vagy bővebb
vagy hasonló módon –, ugye a legfontosabban belőle, nem tudom, hogy ezek a
munkaszerződések tartalmazzák-e ugye azok a munkavállalók, nem a mostaniakra gondolok,
majd a jövőbeniekre, ha esetleg cserélődés van, hogy ők ismerik-e az MBSZ célkitűzéseit,
alapszabályait, hogy megóvják-e…ha mindezt kezeli a szerződéses jogviszony, akkor
természetesen semmilyen feladatunk nincsen. De én azt gondoltam, hogy ennek lehet itt
helye. De ha nincs, akkor nincs. De a munkajogos dolgoknak nem feltétlenül van itt a helyük.
De az ilyen általános megfogalmazásokban szerintem érdemes lenne kicsit gondolkodnunk.
Zelenák József: Nagyon rosszul hallom a Petyát.
Holló Győző: Suttog.
dr. Szabó Gergely Balázs: Petya, hangosan!
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Szalai László: Az MBSZ vagyonának, eszközeinek megóvása.
dr. Nyíri Iván: Az a helyzet, hogy a munka törvénykönyve annyira aprólékosan és gonoszul
van összeállítva, hogy munkavállaló nem tud kibújni a felelősség alól, ha bármelyiket ezen
paragrafusok vagy mondatok közül nem teljesíti. Tehát a mi érdekünk, a Magyar Búvár
Szakszövetség érdeke teljességgel biztosítva van, akkor is, hogyha ez a felesleges és a munka
törvénykönyvében és a szerződésben szereplő rész nem szerepel itt. Csak bonyolítja.
Pontosan, amit mondasz, mennél egyszerűbb egy szervezeti és működési szabályzat, annál
jobban tud működni.
dr. Szabó Gergely Balázs: Például a felelős vagyongazdálkodás elvét azt rögzíti például az
Etikai szabályzatunk, és pont Péter javasolta bele, emlékszel?
Szalai László: Akkor jó. Tehát akkor itt ez az egész bekezdés úgy, ahogy van, ugye? A
tizenegyes pont egyes alatti.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ez most nem ellened irányul, csak én gondolom így. Meg nem is
én döntök, ti vagytok az elnökség.
Balázs Péter: Te vagy a jogász. Nekem csak volt egy javaslatom, túlélem, hogyha nem
szerepel benne.
Nagy Norbert: A kérdés az, hogy jogilag megállja-e a helyét, ha ez nem szerepel benne?
dr. Szabó Gergely Balázs: Abszolút, abszolút.
dr. Nyíri Iván: Tisztelt Elnökség, elfogadjuk-e, hogy egyszerűen fogalmazzuk meg a
Szervezeti és Működési Szabályzatunkat és ezt a piros részt kihagyjuk, mert ezt több törvény
és több szabályzatunk is kezeli és végső soron a munkaszerződése kezeli a munkavállalónak.
Nagy Norbert: Főleg, ha már leírtunk valamit valahol, akkor ne írjuk le még egyszer, mert ha
ellentmondás lesz a kettőben, akkor nagyobb problémánk lesz.
dr. Nyíri Iván: És mennél többet írunk le, annál több ellentmondás lehet.
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Zelenák József: Egy javaslatom lehet? Egyetlen mondatot tegyünk be ide. Halljátok, ami
mondok?
dr. Nyíri Iván: Igen, igen, igen.
Holló Győző: Isszuk a szavaidat.
dr. Nyíri Iván: Csendben isszuk a szavaidat.
Zelenák József: Nekem csak egy javaslatom van tisztelettel. Ez az egész rész itt gyakorlatilag
az alkalmazotti jogviszony meghatározásáról szól, annyit kellene ide beírni, hogy a
munkaszerződésnek a jóváhagyását az elnökség végzi, aztán pont.
dr. Nyíri Iván: Ez óriási tévedés. Mivel az elnök a munkáltató, attól a pillanattól kezdve
senki nem hagyja jóvá a szerződést, kivéve az elnököt. És az elnök felel az elnökség felé. Az
elnökség munkaszerződéseket nem hagy jóvá.
Szalai László: Nem a főtitkár a munkáltatója az irodának?
Zelenák József: Ez a javaslatom.
dr. Nyíri Iván: Ott pedig a főtitkár.
dr. Szabó Gergely Balázs: A főtitkár felett pedig az elnök.
Nagy Norbert: Akkor pedig nem kell az elnökség elé vinni.
Holló Győző: A mindenkori érvényes munkaszerződés alapján.
Szalai László: Szerintem is Dodó, ez nem jó.
Nagy Norbert: Viszont akkor csak az elnök hagyja jóvá, senki más.
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dr. Nyíri Iván: Persze. Hölgyek, urak, akkor el tudjuk fogadni, hogy a pirosat, Petya
egyetértésével akkor kihagyjuk?
Szalai László: Én most itt nem látom, hogy mi piros, de az egész munkajogi bekezdést.
dr. Nyíri Iván: Ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
15/2019 (III. 05.) Az Elnökség úgy határozott, hogy a Balázs Péter által az
SZMSZ tervezet 11. paragrafusához javasolt, a munkajogviszony keretében
foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelességeire vonatkozó javaslatai
nem kerülnek be a Magyar Búvár Szakszövetség Szervezeti és Működési
Szabályzatába.

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, egyhangúan elfogadtuk.
Nagy Norbert: Hallasz minket Dodó?
dr. Szabó Gergely Balázs: Halló, hallasz?
Holló Győző: Hallasz minket Dodó?
dr. Szabó Gergely Balázs: Hahó!
Holló Győző: Nem hall.
dr. Nyíri Iván: 12 paragrafus, a szövetség bizottságainak és szakbizottságainak…teljesen
érthető, el tudjuk fogadni?
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HATÁROZAT:
16/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 12. §. címének helyébe az alábbi
szöveg kerül: „A Szövetség bizottságainak és szakbizottságainak működése,
munkájuk összehangolása”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Tizenkettes elfogadva. Legalábbis az eleje.
dr. Szabó Gergely Balázs: Dodó, itt vagy?
Zelenák József: Igen. Időként elmegy a kép, de maradok, amíg megy.
Holló Győző: Tizenharmadik paragrafusnál járunk.
dr. Szabó Gergely Balázs: A tizenkettedikben most megszavazta az elnökség a javaslatodat.
dr. Nyíri Iván: Hogy a címbe kerüljön bele a szakbizottságok.
Szalai László: És a hatos pont is még odatartozik, ugye a tizenketteshez?
dr. Nyíri Iván: Igen, igen.
dr. Szabó Gergely Balázs: Bocsánat, csak töltőt kell csatlakoztatnom.
dr. Nyíri Iván: Ez teljesen világos, amit a Dodó ideírt. Ugye jól értem Dodó, hogy a hatos
pontra nincs szükség?
Zelenák József: Ellentétes minden szabályzattal.
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dr. Nyíri Iván: Így van, így van.
Zelenák József: Nem tartozunk beszámolási kötelezettséggel az alkalmazott felé.
dr. Nyíri Iván: Így van, így van, érthető. Van-e ellenvetés? Tartózkodás?
HATÁROZAT:
17/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 12. §. (6) törlésre kerül.

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Elfogadtuk, hogy a hatos pont kimarad.
dr. Szabó Gergely Balázs: Kihúzzuk.
dr. Nyíri Iván: Így van.
Szalai László: Miért van sárgítva a hónap 15. napjáig?
dr. Szabó Gergely Balázs: Ezt én sárgítottam ki, hogy rendben van-e.
dr. Nyíri Iván: Hogy rendben van-e. Rendben van, azért nem nyúlt hozzá senki.
Balázs Péter: Azt szeretném jelezni, hogy az elmúlt években egyszer sem sikerül november
15-ig a következő évre vonatkozó éves naptárt előállítanunk. Nem lenne rossz, ha ez így
lenne, csak a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy november 15-ig ezt megtegyük.
Legalább valamiféle…Nem azért, csak nem tudunk előre kalkulálni, mert nem ismerjük a
jövő évi programokat ilyen mértékig, hogy legalább…Ez nagyon jó lenne, csak van-e rá reális
esély, hogy november 15-ig mi tudunk egy jövő évi versenynaptárt előállítani.
Nagy Norbert: Tehát ha én jól értem, akkor te azt szeretnéd, amivel egyetértek, hogy oda egy
reális dátumot írjunk be, ami legalább közelít a valósághoz.
41

Balázs Péter: Direkt nem tettem erre javaslatot, mert nagyon jó lenne, ha mindezt el tudnánk
készíteni, mert akkor úgy fordulnánk rá a következő évre, hogy már van ilyen naptárunk.

Nagy Norbert: Mi ezt biztosan nem tudjuk.
Holló Győző: Én azt javasolnám, hogy ide annyit kellene írni, hogy a Nemzetközi Szövetség
által kiadott versenyprogram…
dr. Nyíri Iván: Világszövetség.
Holló Győző: Világszövetség programját követően egy héten vagy két héten belül
összeállítanánk.
Balázs Péter: De ez a magyar versenyeket is jelenti Győző. Most februárra sikerült ezt
letisztázni.
Holló Győző: De a magyar versenyek is, elsősorban az OB, alkalmazkodik a mindenkori
Világszövetség által megrendezett világ- és Európa-bajnokságokhoz.
dr. Nyíri Iván: De hát az két évvel hamarabb megvan a mostani javaslat szerint.
Holló Győző: Az OB-khez pedig alkalmazkodnak a többi versenyek. Tehát ez a nagy
probléma, hogy a Világszövetség által meghirdetett versenyek időpontjaihoz alkalmazkodnak
az országos bajnokságok és ahhoz pedig alkalmazkodik az egyéb kupa- és klubversenyek. Ez
a probléma ezzel az egésszel.
dr. Nyíri Iván: Nekem az a véleményem, hogy amit a Petya mond, az teljesen világos,
tényleg mindig késünk a november 15-höz képest. De ahhoz, hogy közelítsünk a jóhoz, ami
elvárható lenne tőlünk, a sportolóinktól, a klubjainktól, edzőinktől, ne a kályhát mozdítsuk el,
hogy onnan kezdődik a tánc, hanem én azt javaslom, maradjon a november 15, hátha tudunk
közelíteni.
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Balázs Péter: Tervezetet mindenképpen ki tudunk majd adni, tehát szabályt nem fogunk vele
szegni, csak ez nem tekinthető véglegesnek.
Nagy Norbert: Csak akkor azt mindenki tudja, hogy az mozoghat. Jobbra, balra, hátra, előre.
Balázs Péter: Sokkal jobb, ha van valami.
Miklós Tamás: Tervezetként készül el egyébként.
dr. Nyíri Iván: Nem mozoghat, mozog. Tehát ne fogadjuk el, hogy mozoghat. Legyen
november 15, de hát mit tudunk csinálni, ha nem jön be az információ, ami alapján mi a
november 15-öt be tudjuk tartani. De maradjon a november 15. Jó?
Nagy Norbert: Dodó, mit szólsz?
Holló Győző: Hemingway is azt mondta, nem lehet egy férfié a világ összes nője, de erre
törekedni kell.
dr. Nyíri Iván: Erről van szó. És ő nagy csibész volt.
Zelenák József: Győző, ezt te mondtad?
Holló Győző: Hemingway, Hemingway, idéztem.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak, lépjünk tovább, mert nagyon sok van.
dr. Szabó Gergely Balázs: Tizennegyedik paragrafusban ugye, ami a tagszervezetek
képviseletéről szól a szövetség előtt. Dodónak volt egy észrevétele. Hallasz Dodó?
Zelenák József: Tizenharmadik paragrafus.
dr. Szabó Gergely Balázs: Tizennegyedik.
dr. Nyíri Iván: Tizennégy. Tizennégy.
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Zelenák József: Én most a tizenharmadikról beszélek. Volt egy javaslatom.
Szalai László: A szervezeti egységek. A tizenhármasban.
dr. Nyíri Iván: Azt már elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Nem, Elnök úr, arról még nem beszéltünk, a szervezeti egységek.
Itt Dodónak volt egy kérdése, abszolút jogos. Az alapszabály azt mondja, ha a szövetség
területi szervezeti egységeket akar létrehozni, akkor ezt minden további nélkül megteheti.
Ennek a szabályait az SZMSZ-ben kell rögzíteni. Úgyhogy én amikor megcsináltam ezt az
SZMSZ tervezetet, én először is átnéztem az alapszabályt, hogy mik azok, amikről
rendelkezni kell az SZMSZ-ben kötelezően. És ez is egy ilyen kérdés. Úgyhogy ezt ezért
rögzítettük itt.
Zelenák József: Jó, akkor gondolom, te átnézted, hogy mik kellenek kötelezően
szerepeljenek benne.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen, igen.
Zelenák József: És azok szerepelnek. Nincs ilyenünk, és tervben sincs, hogy ilyenünk lesz.
dr. Szabó Gergely Balázs: Csak azt mondja az alapszabály, hogy rendelkezni kell róla, hát
rendelkeztünk róla.
Zelenák József: Világos. Megértettem.
Szalai László: És ilyen hosszú ez a tizenhármas, ami erről szól?
dr. Nyíri Iván: Ilyennek kell lennie.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen.
Szalai László: Jó.
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Zelenák József: Tehát akkor ebben az van, aminek kötelezően szerepelnie kell?
dr. Szabó Gergely Balázs: Így van.
Zelenák József: Világos. Nincs hozzáfűznivalóm. Csak mivel nincs ilyenünk, azért
gondoltam, hogy nincs rá szükség.
dr. Szabó Gergely Balázs: Értem, jó. Akkor mehetünk a tizennégyesre?
Zelenák József: Igen, persze.
dr. Szabó Gergely Balázs: Itt is volt egy észrevételed, a tizennegyedik paragrafus, négyes
bekezdése. Úgy szól, hogy a titkárság által delegált személy a meghatalmazást átadja a
közgyűlés levezető elnökének. És akkor kérdezted, hogy a titkárság milyen szabály szerint
delegálhat bármilyen személyt a közgyűlésre.
Zelenák József: Ki delegálja azt a személyt?
dr. Szabó Gergely Balázs: Ahhoz, hogy ezt megértsük, ismerni kell az alapszabály szövegét.
Ugye az alapszabály azt mondja, hogy közgyűlésen, hogyha valaki nem tud személyesen
megjelenni, vagyis akadályoztatva van, akkor jogosult magát képviseltetni meghatalmazott
útján. Egyébként a meghatalmazás mintáját az SZMSZ-hez csatoltam, előkészítettem, hogy a
jövőben ezt csak le kelljen tölteni a honlapról, és a tagszervezetek ezzel tudjanak majd
dolgozni.
Zelenák József: Tökéletes.
dr. Szabó Gergely Balázs: Viszont az alapszabály azt is kimondja, hogy a meghatalmazást a
közgyűlés levezető elnökének kell benyújtani. Ezt mondja az alapszabály. Most azért írtam
azt, hogy ne a levezető elnökhöz nyújtsa be, mert végső soron úgyis ott fog kikötni, de
bízzunk meg valakit, aki ellenőrzi ezeknek a meghatalmazásoknak az érvényességét, ez egy
egyszerű dolog. Megnézem, hogy az írta-e alá a meghatalmazást, aki jogosult rá. Igen. Az van
itt, megnézem a személyi igazolványában, aki meghatalmaztak, igen. Odaadom a levezető
elnöknek, ugyanis a levezető elnök határozatot hoz, megállapítja a…
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Zelenák József: Értem.
dr. Szabó Gergely Balázs: Megállapítja a határozatképességet, úgyhogy ezzel még ne
terheljük. Én azt javaslom, hogy ez maradjon itt, azért írtam ide.
Zelenák József: Világos.
Szalai László: Egyértelmű.
dr. Nyíri Iván: Elfogadható?
Zelenák József: Igen, csak a mondat azt jelenti, hogy a titkárság által delegált személy. Tehát
nem a titkárság által delegált személy, hanem titkárság a delegált személy meghatalmazását
átadja a levezető elnökének. Nem a titkárság delegál, hanem a tagszervezet.
Szalai László: Nem, persze.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen, ez így van, ez így van. Viszont az mondja a – azt hiszem a
harmadik bekezdés –, hogy…
dr. Nyíri Iván: Nem, nem, a mondat rossz. A négyesben a mondat rossz. A titkárság, vessző,
a delegált személy…nem a titkárság által delegált személy.
Balázs Péter: A titkárság egy csoport, tehát abból egy delegált személy.
Zelenák József: Ez úgy hangzik, mintha a titkárság delegálna egy személyt a közgyűlésre.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor a képviseleti jogosultságot ellenőrző személy a
meghatalmazást átadja. Ez így jó?
dr. Nyíri Iván: Jó.
Zelenák József: Ja, világos, csak a titkárság nem delegál senkit a közgyűlésre.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Abból indultam ki, hogy a titkárság valamelyik tagja odaül és
ellenőrzi, de akkor a képviseleti jogosultságot ellenőrző személy. Akkor jó így?
Zelenák József: Nekem jó, csak értitek, kicsit értelmetlen volt így.
dr. Nyíri Iván: Nem, nem, értjük.
dr. Szabó Gergely Balázs: Nagyon jó, nagyon jó az észrevétel.
Holló Győző: Nem, mert ez a más által behozott dolog már mást jelent.
dr. Nyíri Iván: Ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
18/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 14. §. (4) helyébe a következő
szöveg kerül: „A képviseleti jogosultságot ellenőrző személy a meghatalmazást
átadja a közgyűlés levezető elnökének.”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, egyhangúlag elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Tizenötödik paragrafusnak a végén szerepel egy megjegyzés
szintén Dodótól. Felolvasom. A szövetség titkársága valamennyi szerv és tisztségviselő
hatáskörébe tartozó kérdésben kezdeményező szerepet játszik. Erre mondja Dodó, hogy a
titkárság nem képes kezdeményezni, hanem a főtitkár. Én ezzel egyetértek.
dr. Nyíri Iván: Jó.
Szalai László: Akkor ez itt nem maradhat.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor átírjuk a főtitkáréba.
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Szalai László: Át kell emelni a főtitkárba.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ezt akkor megszavaztátok?
Zelenák József: Ez világos mindenkinek, hogy ezt miért írtam?
Holló Győző: Igen.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen, igen. Ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
19/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy „A Szövetség titkársága
valamennyi

szerv

és

tisztségviselő

hatáskörébe

tartozó

kérdésben

kezdeményező szerepet játszik, az illetékes alelnök és az érintett szakemberek
bevonásával, szükség esetén a Felügyelőbizottsággal történő konzultáció útján
előterjesztéseket készít, melyek megtárgyalására kezdeményezheti vezetői
megbeszélés, bizottsági, elnökségi ülés összehívását.” szöveg a Magyar Búvár
Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 15. §. (4)
bekezdésből átkerül az SZMSZ 7. §. (5) bekezdésébe, az abban szereplő
feladatokat a főtitkárhoz rendelve.

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen, megszavaztuk.
Szalai László: Tehát akkor átrakod oda.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen, átrakom. Tizenkilencedik paragrafus, a képviseleti jogról
szól. Ennek a paragrafusnak a harmadik, bocsánat a második, harmadik bekezdéséhez érkezett
az első észrevétel. Igen, tehát magyarán a kvázi interregnum kérdéséről lenne tanácsos
rendelkezni, hogy mi van abban az esetben, hogyha ne adj isten az elnökséget megválasztó
közgyűlés eredménytelen szavazással végződik. Akkor is legyen a szövetség élén egy
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képviseleti szerv, amely jogviszonyokat tud létrehozni, képviselni tudja a szövetséget
mondjuk az EMMI felé vagy bármilyen harmadik személy felé.
Ezért gondoltam azt, hogy erről mindenképpen rendelkezni szükséges. Én azt javasoltam az
SZMSZ-ben, hogyha eredménytelen a választás, akkor a képviseletet az új elnökség
megválasztásáig a főtitkár lássa el. Erre érkeztek olyan észrevételek, hogy őrizzük meg a
status quot és az elnökség és az elnök ügyvezető elnökségként és ügyvezető elnökként töltse
be ezt a funkciót. Én ezelőtt a javaslat előtt teljes mértékben meghajlok, tehát a főtitkár helyett
az ügyvezető elnökség rögzítését abszolút támogatom. Nem tudom, ki volt ez a bölcs.
Szalai László: Akkor most melyik hármas maradna? Most itt három hármas van.
dr. Szabó Gergely Balázs: A piros.
dr. Nyíri Iván: A piros. A piros. Én javasoltam és megmondom, hogy miért. Ezt egyszer már
átéltük és a szövetség nem állt meg, működött.
Nagy Norbert: A középső a három pirosból.
dr. Nyíri Iván: Nem állt meg a szövetség és problémát nem okozott. És egy valami miatt
nem lehet a főtitkár, mert ő fizetett alkalmazott. Ennyi.
dr. Szabó Gergely Balázs: Egyetértek. Egyetértek.
dr. Nyíri Iván: Ilyen egyszerű.
Szalai László: Tehát akkor ez a….
dr. Szabó Gergely Balázs: A piros maradna.
Holló Győző: A középső hármas.
dr. Nyíri Iván: Ellene? Tartózkodott?
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HATÁROZAT:
20/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 19. §. (3) helyébe a következő
szöveg kerül: „Az elnök megválasztását célzó tisztségviselő-választó közgyűlés
meghívóját - az Alapszabály 19. § 3. pontjával összhangban - az elnök
mandátumának lejártát megelőző legalább 60 nappal korábban kell
megküldeni az érintettek részére. Abban az esetben, ha az elnökválasztás
eredménytelennek bizonyult (Alapszabály 19. § 6. pont) az új elnök
megválasztásának napjáig a Szövetség általános képviseletét az ügyvezető
elnökséggé alakult elnökség segítségével az elnök ügyvezető elnökként látja el.”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk.
Zelenák József: És akkor kikerül az a kékített rész, amit a Petya írt oda.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen. Az kikerül, az egy megjegyzés volt.
Zelenák József: A többi hármas pont pedig törlődik.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen, igen. Következő észrevétel a 20. §. ötödik bekezdéséhez
érkezett, ami az aláírási jogról rendelkezik. Az ötödik bekezdés hivatott azt szabályozni, hogy
kinek az aláírása milyen irányban érvényes, hatályos, szövetségen belül vagy szövetségen
kívül. Ugye azt mondja a tervezet, hogy a bizottságok vezetői a bizottságok hatáskörébe
tartozó kérdésekben kizárólag a szövetségen belül rendelkeznek aláírási joggal, kivéve a
Fegyelmi és Etikai Bizottságot, ez volt a javaslat, tekintettel arra, ha a hozok egy fegyelmi
határozatot, akkor ez végső soron bíróság előtt is megtámadható, úgyhogy ez legyen érvényes.
Dodó javaslata a Felügyelő Bizottság nevesítése, abszolút egyetértek vele, hiszen a Felügyelő
Bizottság funkciója pontosan ez, hogy kifelé ellenőrizzen és nyilatkozzon.
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dr. Nyíri Iván: Tisztelt Elnökség, ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
21/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 20. §. (4) helyébe a következő
szöveg kerül: „A bizottságok vezetői a bizottságok hatáskörébe tartozó
kérdésekben kizárólag a Szövetség szervezetén belül rendelkeznek aláírási
joggal, kivéve a Felügyelőbizottság elnökét, továbbá az Etikai és Fegyelmi
Bizottság elnökét, aki az Etikai és Fegyelmi Szabályzatban meghatározott első
fokú eljárások során az eljárásban önálló aláírási joggal rendelkezik.”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, egyhangúlag megszavaztuk.

dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor nevesítjük a Felügyelőbizottságot is. Kapcsolattartás, a
következő pirossal szedett rész. Felolvasom a javaslatot. „Az MBSZ képviseletében más
szervezetekkel és harmadik személyekkel a kapcsolattartásra egyeztetés után az elnök vagy a
főtitkár, illetőleg a valamelyikük által feljogosított személy jogosult.” Az én kérdésem az,
hogy meg akarjuk-e kötni a főtitkár meg az elnök, minden itt nevesített személy kezét azzal,
hogy határozatot kelljen hozni…
dr. Nyíri Iván: Bocsánat Gergő, nem is köthetik meg. Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy
a szövetséget az elnök képviseli. Most az elnök nem fog egyeztetésért rohangálni mindig
bárkihez. Vannak elvi állásfoglalásai, döntései az elnökségnek, és az elnöknek az alapszabály,
a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint az elnökségi határozatok alapján kell
képviselnie a Szövetséget.
Zelenák József: Világos, amit az Iván mond.
dr. Nyíri Iván: Tehát nincs egyeztetés.
Zelenák József: Egy kiegészítést tett be a Szaszó.
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dr. Nyíri Iván: Bocsánat Dodó, hadd mondjam végig. A főtitkárt itt nem tehetjük be, mert a
főtitkár nem képviseli a szövetséget, kivéve akkor, amikor felhatalmazást kap az elnöktől,
mivel ő a munkáltatója.
Balázs Péter: Itt nem képviseletről van szó, hanem kapcsolattartásról.
Zelenák József: Kapcsolattartás Iván. Kapcsolattartás.
Balázs Péter: Egyáltalán nem képviselet, nem képviseletről, hanem az, hogy például a
Nemzeti Sportuszoda fele a kapcsolat tartja XY. Egyáltalán nem képviselet, a képviseletet
már előbb rendeztük.
dr. Nyíri Iván: Jó. Akkor mást kérdezek. Mert én arra gondoltam, hogy képviselet. Le kell
ezt írni?

Nagy Norbert: Szerintem nem.
dr. Nyíri Iván: Le kell ezt írni? Tehát ha egyszer az alapszabály azt mondja, hogy az elnök
képviseli a szövetséget, hát csak kapcsolattartáson keresztül tudom képviselni. Másutt pedig
leírjuk, hogy az elnökkel való egyeztetés után a főtitkár ezt meg ezt meg ezt meg ezt, két
oldalon keresztül írjuk, azt csak a kapcsolattartáson keresztül tudja. Most külön leírjuk azt,
hogy ki hogyan tart kapcsolatot? Ha nem tesszük ide, akkor zavar fog támadni a
szövetségben, mert nem fogjuk tudni, hogy ki hogyan tart kapcsolatot. Mindenki a saját
szintjén gond nélkül tartja a kapcsolatot.
Szalai László: Elmehet-e tárgyalni?
Balázs Péter: Ludvigh Zoli bácsi anno a sportért felelős elnök elmehet-e tárgyalni a Ginko
hotelhez anélkül, hogy…
dr. Nyíri Iván: Az a helyzet, hogy ő úgy ment tárgyalni, hogy már régen nem volt alelnök.
Titokban. A példa olyan volt, hogy nem mehet el. Már semmi köze nem volt hozzánk. Már
két éve elment.
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Balázs Péter: De ha ő lett volna, akkor elmehetett-e volna a Ginko hotelhez tárgyalni?
dr. Nyíri Iván: Hát ő rendszeresen eljárt.
Balázs Péter: És azt szeretnénk, hogy ez történjen? Én ezért gondoltam, hogy ez a
kapcsolattartás bekerüljön.
dr. Nyíri Iván: Petya, úgy nem tud működni egy szervezet, hogy valakivel egyeztetnem kell,
én vagyok megbízva, hogy végezzem a napi munkámat a szövetség érdekében.
Balázs Péter: Ez egy javaslat volt.
dr. Nyíri Iván: Hát ki van adva, hogy ezt és ezt és ezt kell csinálnod. A főtitkárnak konkrétan
meg van határozva, az elnöknek meg az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat és
az elnökség minden határozata az, ami mindenkor az irányadó.
Balázs Péter: Oké, akkor jelen esetben én csak arra akartam megoldást adni az SZMSZ-ben,
hogy mondjuk a Sopronyi Ricsi, azt mondjuk, hogy ő a főszervezője a családi napnak.
dr. Nyíri Iván: A családi napnak, igen.
Balázs Péter: Ő kapcsolatot tarthat?
dr. Nyíri Iván: Hát persze. Azon a területen. Alá van írva a szerződés, mehet, csinálhatja.
Balázs Péter: Neki van szerződése. De ha ezt társadalmi munkában látja el, akkor ő mi
alapján jár ő el bárhol? Mondjuk ha nem kapott elnökségi határozatot. Csak erre gondoltam.
De ha feleslegesnek érzitek, ki lehet törölni.
Zelenák József: Én támogatom a Petya javaslatát. Szaszó kiegészítésével.
dr. Nyíri Iván: Ez zavart fog okozni így. Le van írva, hogy kinek mi a feladata.
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Zelenák József: Ez kapcsolattartás, nem képviselet. Ne kelljen mindenről elnökségi döntést
hozni.
dr. Nyíri Iván: Hát nem kell mindenről elnökségi döntést hozni Dodó. Éppen erről
vitatkozunk már másfél vagy két éve. Hogy az elnökségnek az alapszabály és a szervezeti és
működési szabályzat és a feladataink alapján elvi állásfoglalásokat és döntéseket kell hozni,
amiket az irodának az elnökkel végre kell hajtani. Ebben meghatározni, hogy hogyan tart
kapcsolatot, én teljesen feleslegesnek, teljesen zavarkeltőnek tartom.
Zelenák József: Ez az SZMSZ, ebben kellene szabályozni.
dr. Nyíri Iván: Engedélyt kell kérni valakitől, hogy kapcsolatot tarthassunk? Neked
sportügyekben valakitől engedélyt kell kérned, hogy kapcsolatot tartsál?
dr. Szabó Gergely Balázs: Én megértem a Péter álláspontját is, mi lenne ha maradna ez az
első bekezdés, és az egyeztetés után kivenném belőle, mert az csak blokkolja.
Nagy Norbert: Akkor hogy szólna?
dr. Szabó Gergely Balázs: Az nem kell, hogy egyeztetés után, de a kapcsolattartásról
rendelkezzünk, igaza van a Péternek.
Balázs Péter: Lehet, hogy a szöveg az nem jó, a szándék az az volt, hogy a kapcsolattartás
bekerüljön.
dr. Szabó Gergely Balázs: Szerintem jó a szándék.
Nagy Norbert: Az a lényeg, hogy senki kezét ne kössük meg.
dr. Nyíri Iván: Jó, jó.
dr. Szabó Gergely Balázs: Csak vegyük ki, hogy egyeztetés után, akkor úgy maradhat?
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Balázs Péter: Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, lehet, hogy a végére kellett volna tenni.
Természetesen neked és a főtitkárnak nem kell egyeztetni arról, hogy te kapcsolatot tarthatsz
valakivel. Hanem mindenki másnak kell egyeztetnie.
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen.
dr. Nyíri Iván: Az meg ott van, hogy a valamelyikük által feljogosított személy.
Balázs Péter: Akkor lehet, hogy későn írtam, éjszaka volt.
dr. Nyíri Iván: Jó, jó. Hölgyek, urak, ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
22/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 21. §. (1) helyébe a következő
szöveg kerül: „Az MBSZ képviseletében más szervezetekkel és harmadik
személyekkel a kapcsolattartásra az elnök vagy a főtitkár, illetőleg a
valamelyikük által feljogosított személy jogosult.”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Egyes pont elfogadva, azzal, hogy egyeztetés után szövegrész kimarad.
Zelenák József: Az akkor belekerült, hogy a főtikár és elnökség.
dr. Nyíri Iván: Nincs elnökség. Ebben sehol nincs elnökség Dodó. Az elnökség az egy másik
tészta. Itt a napi munkát végzők, az elnök és a főtitkár egyeztetés nélkül.
dr. Szabó Gergely Balázs: A második bekezdésben benne van valamennyi képviselő.
Zelenák József: Nem, nem erről beszélek. Hanem arról beszélek, amit a Szaszó beleírt, hogy
az elnökség is megbízhat valakit arra, hogy kapcsolatot tartson. Ezt írta bele a Szaszó.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Ezt nem vehetjük el az elnökségtől. Ezt a jogot.
Zelenák József: Vagy az elnökség által megbízott személy.
Balázs Péter: Az elnökség bármikor hozhat erről határozatot.
dr. Szabó Gergely Balázs: Az elnökség bármikor dönthet erről.
dr. Nyíri Iván: Bármit, bármit. Most mindent le fogunk írni, amit még csinálhat az elnökség?
dr. Szabó Gergely Balázs: Tehát azt mondtam a legelején, hogy amilyen kérdésben a
közgyűlés nem tartja fenn magának a döntési jogkört, abban az elnökség mindenben
teljhatalmú úr.
dr. Nyíri Iván: Így van, így van. És a kettes pont teljesen világos.
Zelenák József: Szerintem belefér.
dr. Nyíri Iván: A kettes pont teljesen világos, hogy a vezető tisztségviselő, azok pedig az
elnökség tagjai, a saját szakterületükön természetes. Hát így tudunk együtt dolgozni. Így
működik egy elnökség.
Szalai László: Rendben.
dr. Nyíri Iván: Úgyhogy a kettes pontot…Ki az, aki ellene? Ki az, aki tartózkodott?
HATÁROZAT:
22/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 21. §. (2) helyébe a következő
szöveg kerül „A feladatai megvalósításához szükséges mértékben az MBSZ
valamennyi tisztségviselője jogosult saját szakterületén a hatáskörébe tartozó
kérdésben a szükséges mértékű kapcsolattartásra.”
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Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: A kettes pontot elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: És a Szaszó javaslatát? Az elnökséget…
Szalai László: Az nem érdekes.
dr. Nyíri Iván: Ez tartalmazza. Valamennyi vezető tisztségviselő. Ennél többet mit tudunk?
Szalai László: Nem vezető, itt az áll, hogy valamennyi tisztségviselője, nincs benne, hogy
vezető.
Holló Győző: Valamennyi tisztségviselő.
dr. Nyíri Iván: De az az elnökség.
dr. Szabó Gergely Balázs: De az elnökségi tagok is tisztségviselők.
Szalai László: Azért mondom, hogy jó ez így szerintem.
dr. Szabó Gergely Balázs: Jó. Jó.
Zelenák József: Azzal a kiegészítéssel, amit elmondtam, hogy kerüljön bele az elnökség.
dr. Nyíri Iván: Hármas pont.
Holló Győző: Várjál most.
Nagy Norbert: Tőlem lehet. Ugyanaz. Ugyanarról beszélünk. Ha belekerül, ha nem.
Szerintem.
Szalai László: Ez micsoda, most a hármas?
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Nagy Norbert: Nem, nem, ez még az előző. Hogy kerüljön bele, azt mondja Dodó, kerüljön
bele, hogy elnökség.
dr. Nyíri Iván: De az elnökségnek nincsen szakterülete. Te például ne szólj bele abba, hogy a
rögbisek mit meg hogyan csináljanak.

Nagy Norbert: Nem is akarok.
dr. Nyíri Iván: Ha beletesszük az elnökséget, abban a pillanatban te nyugodtan
nyilatkozhatsz arról. Itt pedig az van, hogy a saját szakterületeden, tehát hoki ügyben te vagy
itt a tudor. Mi is azt mondjuk, amit te mondasz, mert te jobban tudod, mint mi. Ha az
elnökséget beletesszük, az zavart okoz.
Holló Győző: Hármas pont.
dr. Nyíri Iván: Hármas pont.
dr. Szabó Gergely Balázs: Hármas pont, ez megint a médiáról szól. Ezt lehet, hogy szintén
ki lehetne venni.
Balázs Péter: Ezt már rendeztük. Ezt végig kell vinni, amit elsőként döntöttünk.
Holló Győző: Rendben, ezt ki kell venni.
Nagy Norbert: Te konzekvensen leírtad mindenhová, nagyon jó.
Balázs Péter: Próbáltam.
dr. Szabó Gergely Balázs: Eljárási díjak. Van ilyen?
Balázs Péter: Hát hogyne lenne.
dr. Szabó Gergely Balázs: Van?
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dr. Nyíri Iván: Igen, csak ez Szervezeti és Működési Szabályzat.
Balázs Péter: Mi eljárási díjakat megállapíthatunk?
Zelenák József: Igen, például a kártyadíj egy eljárási díj.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen.
Balázs Péter: Csak arról van szó, hogy mi ezt megállapíthatjuk, ha akarjuk, akkor igen, ha
nem, akkor nem.
Zelenák József: Elnökség dönti el.
Nagy Norbert: Van olyan, aki ezt megkérdőjelezheti?
Zelenák József: Persze.
Nagy Norbert: Mert akkor írjuk le. Ha nincs olyan, akkor nem kell leírni, ha van, akkor igen.
Holló Győző: Persze, bárki megkérdőjelezheti.
dr. Nyíri Iván: Az elnökség döntései alapján a Magyar Búvár Szakszövetség nem csak
eljárási díjakat szedhet, hanem számtalan más dolgot is csinálhat, amit nem teszünk bele a
Szervezeti és Működési Szabályzatba. Utólag valaki megkérdezheti, és azt mondhatja, ha
kitalálunk valamit, amit csinálunk elnökségi határozat alapján, hogy igen, de nincs benne a
Szervezeti és Működési Szabályzatodban. Az eljárási díj meg benne van. Tehát fölöslegesen
ne adjunk semmiféle támadási vagy kritikai felületet. Ettől függetlenül az elnökség így dönt
és szedjük a díjakat.
Zelenák

József:

Azért

legyen,

ami

legyen

benne.

Itt

konkrétan

az

igazolás,

nyilvántartásbavétel, átigazolás szerepel. Ezek szerepelnek más szervezetek, más szövetségek
SZMSZ-ében is.
dr. Nyíri Iván: Melyikre gondolsz például Petya, akarom mondani Dodó? Melyikre?
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Zelenák József: Dodó. Dodó. Tenisz Szövetség. Futball Szövetség. Mindenki.
dr. Nyíri Iván: Hogy? Eljárási díjat szed?
dr. Szabó Gergely Balázs: Sőt, sőt.
Zelenák József: Igen.
dr. Szabó Gergely Balázs: Persze. Egyébként. Sőt, valaki erről külön szabályzatot hoz.
Balázs Péter: Eljárási díj szabályzat.
dr. Nyíri Iván: Igen, de az egy külön, de nem egy szervezeti és működési szabályzat. Hogyan
működik a Magyar Búvár Szakszövetség? Ez egy abszolút pici részletkérdés. Azt sem írom
bele, hogy a munkatársaknak reggel kilencre itt kell lenni és délután ötkor lehet távozni. És
még millió dolgot nem írok bele.
Zelenák József: Az munkaszerződés. De ez a mi tevékenységünk. Ezt az SZMSZ-ben kell
szabályozni.
dr. Szabó Gergely Balázs: Én egyetértek egyébként a Péterrel meg a Dodóval is Elnök úr.
dr. Nyíri Iván: Jó.
Nagy Norbert: Nem tudunk valami kompromisszumot? Hogy díjakat szabhatunk ki.
Balázs Péter: Vagy benne van vagy nincs benne.
dr. Szabó Gergely Balázs: De hogyha nem írjuk be, akkor is szedhet díjakat a szövetség.
dr. Nyíri Iván: Így van. Azzal kezdted, hogy a legegyszerűbb szervezeti és működési
szabályzatot szeretted volna elénk tárni. Ez sikerült. Ehhez képest tettünk módosításokat. Az,
hogy eljárási díjat szedek, ha beleírom vagy nem írom bele, ettől a szövetség még ugyanúgy
tud működni.
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De egy felületet adok, amit később támadhat bárki, hogy ez benne van, de az nincs benne.
Miért?
dr. Szabó Gergely Balázs: Jó, értem.
dr. Nyíri Iván: Ez részletkérdés. Ez részletkérdés.
Zelenák József: Akkor kiegészítjük.
dr. Nyíri Iván: Jó, kiegészítjük. Ha a többség úgy akarja, akkor úgy csináljuk. Hölgyek, urak,
hogy egyszerű legyen, ki az, aki támogatja?
Szalai László: Mit?
dr. Nyíri Iván: Hogy ez bent maradjon. Hogy ez bent maradjon.
Szalai László: Szerintem maradjon.
dr. Nyíri Iván: Egy, kettő, három…igen, ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
23/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetbe 22. paragrafusként a következő
szöveg kerül „22. §. Eljárási díjak
(1) Az MBSZ Elnöksége az MBSZ szolgáltatásai költségeinek fedezésére pl.
igazolás (nyilvántartásba vétel), átigazolás, versenyeredmények igazolása,
iratmásolat kérése stb. eljárási díjat állapít meg.
(2) A díjat előzetesen vagy legkésőbb a kérelem benyújtásakor kell megfizetni
az MBSZ pénztárába, vagy átutalással teljesíteni az MBSZ bankszámla
számára. Igazolás a díj megfizetése után adható ki.”

Az Elnökség a határozatot 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodás (dr. Nyíri Iván) mellett
elfogadta.
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dr. Nyíri Iván: Egy tartózkodással el lett fogadva. Az Elnök tartózkodott. Mehetünk tovább.
dr. Szabó Gergely Balázs: Szabályzatok. Itt viszont nem értek egyet a javaslattevővel. Én ezt
a szabályzatok részt nem rögzíteném az SZMSZ-ben. Ez szerepel az alapszabályban, szerepel
a sporttörvényben.
Balázs Péter: Szintén ugyanaz. Amikor készítettem ezt az anyagot, elolvastam négyet-ötöt,
és mindegyikben szerepelt a szabályzatok. És ennyi. Ezért gondoltam, hogy érdemes
beletenni. Ténylegesen az alapszabályból másoltam át azokat a szabályokat, amikkel mi
rendelkezünk vagy rendelkeznünk kell.
dr. Szabó Gergely Balázs: Én nem ismételném itt még egyszer. De döntsön az elnökség
természetesen.
Nagy Norbert: Ez akkor már le van írva?
dr. Szabó Gergely Balázs: Igen, ez az alapszabályban így már le van írva. Igen.
Szalai László: Akkor nem kell.
Holló Győző: És a közgyűlés döntött erről.
Nagy Norbert: Akkor maradjon csak az alapszabályban.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak ki ért egyet vele illetve ki van ellene, hogy ez kimaradjon?
Tartózkodik?
HATÁROZAT:
24/2019 (III. 05.) Az Elnökség úgy határozott, hogy az MBSZ szabályzatairól
szóló szabály-javaslat nem kerül be a Magyar Búvár Szakszövetség Szervezeti
és Működési Szabályzatába.

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
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dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen. Akkor ezt egyhangúlag elfogadtuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor ezt kitörlöm. Az írásbeli szavazás lebonyolítási rendje.
Teljesen igaza van a Péternek. Úgy, ahogy az előbb említettem, úgy kezdtem az egész
SZMSZ megfogalmazását, hogy átnéztem az alapszabályt, milyen esetkörökben teszi
kötelezővé, hogy mikről rendelkezzünk. Az írásbeli szavazás rendjét lehetővé teszi az
alapszabály, és azt mondja, hogy a részletkérdésekben az SZMSZ ad iránymutatást. Viszont
én ezt nagyon jól tudom, és el is olvastam, viszont azért nem írtam ide semmit, mert
olyannyira részletes az alapszabálybeli rendelkezés, hogy egyszerűen már nem tudtam mivel
kiegészíteni. Szóval egy írásbeli döntéshozatalnál mi a cél? Hogy a szavazásra jogosultak
határidőben, előzetesen, írásban megkapják a javaslatokat. Megfelelő határidőben választ
adjanak.
dr. Nyíri Iván: Ez ott van.
dr. Szabó Gergely Balázs: Így van. És efölött valaki diszponáljon és megállapítsa a döntés
eredményét. Ez szerepel az alapszabályban. Nem tudtam ehhez mit írni.
Balázs Péter: Igen, csak akkor mit kezdünk azzal, hogy az viszont az alapszabályban van,
hogy itt kell rendelkezni róla? Csak ennyi.
Holló Győző: Igen. Vissza lehetne itt utalni arra, hogy az alapszabály huszonötös paragrafusa
alapján?
Szalai László: Vagy magát azt betenni.
dr. Szabó Gergely Balázs: Olyat, hogy azt be tudjuk másolni vagy hivatkozunk az
alapszabályra.
dr. Nyíri Iván: Ez olyan, mint amikor két tükröt egymással szembeállítasz, és beteszel fényt.
És a végtelenségig ide-oda megy.
Nagy Norbert: Ne hivatkozzunk, tegyük be.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Tegyük be?
Nagy Norbert: Igen, tegyük be. Ott is hivatkozunk erre, meg ott is.
dr. Nyíri Iván: Most már nem tehetjük meg, hogy nem tesszük be.
dr. Szabó Gergely Balázs: Betesszük. Akkor beidézzük az alapszabályt.
Holló Győző: Egy az egyben.
dr. Nyíri Iván: Elfogadható? Ki az, aki ellene van? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
25/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetbe 23. paragrafusként a következő
szöveg kerül „23. §. Az elnökségi ülések írásbeli szavazásának lebonyolítási
rendje
(1) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló
határidő miatt az szükséges, az elnökség az elnökségi ülésen kívül írásban is
hozhat határozatot.
(2) Az ülésen kívüli határozathozatalt az elnök rendelheti el. Írásbeli
határozathozatal esetén az elnök felhívást intéz saját vagy a főtitkár hivatali
email fiókján keresztül elektronikus levélben az elnökség minden tagjához. A
felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli
határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a
válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt.
(3) A szavazatok leadási határidejének lejártát követő három napon belül a
főtitkár köteles írásban tájékoztatni az elnökség tagjait a szavazás
eredményéről, a hozott határozatról.
(4) Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, úgy a következő elnökségi
ülésen a napirendi pontok közé fel kell venni az adott kérdést.”

Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
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dr. Nyíri Iván: Elfogadtuk. Akkor itt úgy egészítjük ki a Szervezeti és Működési
Szabályzatunkat, hogy betesszük a hivatkozásunkat az alapszabályra.
Holló Győző: Jó, már csak öt oldal van.
dr. Szabó Gergely Balázs: Jó és akkor itt van a huszonegyedik paragrafus. Ugye ez a
főtitkár.
Szalai László: Azt tisztáztuk. Azt tisztáztuk.
dr. Szabó Gergely Balázs: Huszonharmadik paragrafus. Beszerzések. Én azt mondom,
hogy…
dr. Nyíri Iván: Maradjon az elnök jóváhagyásával, mivel ő a munkáltató. Hát minden
beszerzéssel nem fog az ember az elnökséghez szaladgálni. Mint ahogy az elmúlt 18 vagy 19
évben sem szaladgáltunk és azért elég jól működött a szövetség.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ez ugye az ötszázezer forintot meghaladó beszerzésekre
vonatkozik.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen. Márpedig egy világkupánál három, négy, öt számlánk van, ami
egymilliónál nagyobb. Mondjuk ami ötszázezernél nagyobb, hány ilyen számlánk van? Négy,
öt, hat, hét?
Miklós Tamás: Hát nagyságrendileg igen.
dr. Szabó Gergely Balázs: Mondjuk, ha egy világkupát rendez a szövetség vagy egy
nagyobb eseményt, ami ilyen volumenű kiadással jár, amögött mindig van egy elnökségi
döntés, határozat.

Nagy Norbert: Hogyne.
dr. Nyíri Iván: Két évvel korábbi a CMAS szabályzat szerint.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Világos. Akkori itt végrehajt tulajdonképpen az iroda.
dr. Nyíri Iván: Így van.
Nagy Norbert: Elvileg egy megalapozott döntés van.
dr. Nyíri Iván: Így van, így van.
dr. Szabó Gergely Balázs: A huszonötödik paragrafusban említünk egy pénztáros funkciót.
Szalai László: Na ez az.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ezek szerint nincs pénztáros.
dr. Nyíri Iván: De ezt a funkciót a főtitkár látja el. Ilyen funkció létezik, de itt ebben a
szövetségben a főtitkár nyúl a pénzhez. Úgyhogy…
Szalai László: Csak itt az áll, hogy pénztáros.
dr. Nyíri Iván: Ő látja el a pénztárosi funkciókat.
dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor a főtitkárnál rögzítsük, hogy a pénztárosi feladatok ellátása
és a házipénztár kezelése.
dr. Nyíri Iván: Az beletartozik. A házipénztár kezelése beletartozik.
Holló Győző: De rögzíteni kell mindenképpen.
dr. Nyíri Iván: A pénztárosi feladatok ellátása a főtitkárhoz. Rögzíteni kell. De az, hogy
házipénztár, az már részletkérdés.
Nagy Norbert: Csak a főtitkárhoz legyen rögzítve. Mert az nincs.
dr. Nyíri Iván: Így van, így van.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Akkor a főtitkárról rendelkező hetedik paragrafus első, bocsánat,
negyedik bekezdésének e) pontjaként rögzítem.
dr. Nyíri Iván: Pénztárosi feladatok ellátása. Ki az, aki ellene van? Ki az, aki tartózkodott?
HATÁROZAT:
26/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet 7. §. (4) az alábbi e) ponttal egészül
ki: „e) a pénztárosi feladatok ellátása”
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen, egyhangúan elfogadtuk.
HATÁROZAT:
27/2019 (III. 05.) Az Elnökség elfogadta a Magyar Búvár Szakszövetség –
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Az Elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak, gratulálok az elnökségünknek, hatékonyan végigmentünk és
örömmel jelenthetem, hogy 2001 óta, tehát 17-18 éve működő szervezeti és működési
szabályzatunk felül lett vizsgálva, frissítve lett, újítva lett és mára megfelel teljes mértékben a
tavaly elfogadott alapszabálynak.
Balázs Péter: Én, csak még az emailben küldött levelemben volt egy olyan javaslatom az
elnökségi ülések működésével kapcsolatosan, hogy az nagyon szigorúan van az
alapszabályzatban. De hogy nem lenne-e értelme egy kicsit még szabályozottabbá tenni
például olyanokkal, hogy nem egy nappal előtt jöjjenek meg az anyagok és mindenki
felkészülten tudjon az ülésre beülni. És ne itt vitassuk meg az anyagokat, hogy mindenképpen
fel tudjon készülni és magán az elnökségi üléseken csak a döntések szülessenek meg.
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Egy elnökségi ülés – úgy mint régen – csak egy óráig tartson és ne úgy, mint mostanában,
hogy három, négy, öt órán keresztül tartson egy elnökségi ülés. Ennek a szabályozására nem
lenne-e értelmes bevezetni valamilyen dolgot. Ha nem most az SZMSZ-ben, az elnökségi
ülésekre vonatkozó szabályzatként vagy mindegy, hogy hogyan. Csak én úgy érzem, hogy
úgy sokkal hatékonyabban tudnánk működni. Illetve az, hogy az elnökségi működésről akár
egy éves tervet, amit akár elvárunk a szakbizottságtól, hogy egy éves tervet előre letegyen. Én
azt gondolom, hogy az elnökségnek is egy éves tervet le kellene tennie, hogy a következő
évben milyen feladatok várnak rá, milyen határidők vannak, hogy az adott elnökségi üléseken
ne ott derüljön ki, hogy ebben most azonnal döntéseket kell hozni. Mert ha már tudjuk, hogy
következő év novemberében ilyen és ilyen rendezvényünk lesz, akkor azokat a döntéseket
előre meg tudjuk hozni. Egy kvázi éves működési tervet tudunk készíteni, ami mindenkinek
tervezhetőbbé tehetné a saját munkáját, illetve talán az iroda munkáját is egyszerűsíthetné, ha
mondjuk egy ilyennel futhatnánk neki a következő évnek. Nem tudom, hogy erről mit
gondoltok.
Nagy Norbert: Ez jól hangzik.
Balázs Péter: Így is elműködünk, de talán egy kicsit hatékonyabban működnénk. Nem
tudom, hogy az irodának, Istvánnak vagy Adriennek milyen véleménye van erről.
dr. Nyíri Iván: Az a helyzet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat bármelyik
elnökségi ülésünkön ki tudjuk egészíteni. Én azt javaslom, ha visszajön az Adrienn, ezt
vitassuk meg vele és aszerint egészítsük ki a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mert
nyilván a főtitkár az, aki ad a munkájából adódóan, tehát ő látja át, hogy milyen
tevékenységek vannak ütemezve, hogy mi a következő félév vagy egy év programja és ahhoz
képest az elnökség a havi, másfélhavi elnökségi üléseken milyen témákat kell, hogy
megvitasson.
Balázs Péter: Azért sem szöveges javaslatként tettem, csak elvi javaslatként. Szerintem ez
sokat segítene.
dr. Nyíri Iván: Jó, jó. Ez a jegyzőkönyvben ott lesz és akkor erre hivatkozva tudunk majd
lépni.
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Zelenák József: Nem hallom, bocsánat. Nem hallom, hogy beszéltek.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ne haragudjatok, nekem lassan…
dr. Nyíri Iván: Ez nem változtat azon, hogy elfogadtuk. Nagyon szépen köszönjük a
munkádat. Nagyon értékes volt.
dr. Szabó Gergely Balázs: Én is nagyon köszönöm.
dr. Nyíri Iván: És remélem, hogy hamarosan újra találkozunk.
Zelenák József: Bocsánat még egy pillanatra, a Gergőhöz szólhatok?
dr. Nyíri Iván: Igen.
Zelenák József: Köszönöm. Küldtem a tényleges szöveges megállapításomon kívül
részleteket Gergőnek is meg mindannyiótoknak. Most elküldtem Skype-on is, mindenki tudja
olvasni. Tisztelettel a Gergőhöz fordulok ezekkel a kérdésekkel, és akkor mindannyiótokhoz
is. Ezek a kimaradó részek, amire felhívtad a figyelmet, hogy hiányoznak, szövegszerűen kell
megfogalmazni mindannyit. Természetesen a mostani SZMSZ-t is támogatom, de
mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy az elmaradt részeket pótoljuk. Ha olvassátok, azt
amit küldtem, de mindenki megkapta tőlem a levelet, legalábbis hibajelzést nem kaptam
vissza senkitől. Ugye tényszerűen amit felsoroltam, ezekre gondolok. Mondanám, elnökségi
ülések összehívása, lezárása, részvétel, vezetés, ülések lebonyolítása, szavazás rendje,
határozathozatal, jegyzőkönyv, tájékoztatás, ezen belül a jogkörök. Felügyelőbizottság
működése, saját SZMSZ-ét szintén el kell készíteni, állandó bizottságok és működésük,
szakbizottságok és működésük. Ott olvashatjátok, én ezeket elküldtem. Azon kívül az
elnökség állandó rendszeres feladatai, amit szintén az SZMSZ-ben kell szerepeltetni.
Költségvetés, versenyrendezés, versenynaptár, eseménynaptár, megbízások és szerződések
kezelése. Ezek ugye kimaradtak az SZMSZ-ből, de akár csak Honvédelmi Sportszövetségét
elolvassátok vagy más szakszövetségét, akkor ezek mind szerepelnek benne. Legyen SZMSZünk, ezt támogatom, de ezek lényeges kérdések és ezt az SZMSZ-ben kell szabályozni.
Gergőhöz fordulok a kérdéssel, hogy erről ő mit gondol?
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dr. Szabó Gergely Balázs: Végigolvastam ezt a listát Dodó. Vannak olyan felvetések benne,
amiket nagyon jónak gondolok, és érdemes arra, hogy ezt szövegszerűen ki is dolgozzuk. Egy
másik része pedig alapszabályi szinten rendezésre került, ahogy ezt mondtam is az elnökségi
ülés elején. Amikor életemben először kezembe vettem a Magyar Búvár Szakszövetség
alapszabályát, az volt az érzésem, hogy ez egy rendkívül szerteágazó, részletes alapszabály.
Pontosan azért, mert nem igazán került elő az SZMSZ, az alapszabályba került rögzítésre
minden részletszabály. Úgyhogy ami nem került be az SZMSZ-be, azt ezért is nem
duplikáltuk az SZMSZ-be, vagy ami az alapszabályban szerepel, nem duplikáltuk az SZMSZbe. Hosszútávon azt javasolnám egyébként, ha már túljutottunk ezen az alapszabály
módosításon és ezen a megrázkódtatáson, majd az alapszabály részletes szabályait emeljük át
az SZMSZ-be és az alapszabály tényleg egy ilyen letisztult alaptörvény legyen. Ami viszont
nem szerepel az alapszabályban, atekintetben az elnökség elé nyugodtan terjessz elő egy
javaslatot Dodó és dolgozzuk ki annak a részletes szabályait.
Zelenák József: Erre szeretnélek megkérni, hogy akkor ebben működj közre. És ha támogatja
az elnökség, akkor bízzuk meg a Gergőt a hiányzó részek pótlásával. Lehetséges ez?
Holló Győző: Lehet.
Zelenák József: Elnökség!
Holló Győző: Igen, persze.
Zelenák József: Nem hallak benneteket, elnézést.

Nagy Norbert: Igen.
Holló Győző: Igen.
Zelenák József: Köszönöm. Ivánt kérem, hogy akkor az elnökség járuljon hozzá ehhez a
felkéréshez.
dr. Nyíri Iván: Nekem az a véleményem, amit a Gergő mondott a legelején. Hogy mennél
egyszerűbb egy szabályzat, annál jobban tud működni.
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Az elmúlt tizennyolc évben egyetlen elnökségi tagom sem vette elő a Szervezeti és Működési
Szabályzatot, már csak azért sem, mert nem volt szükség rá. Sőt az elnökségem tagjai egy
részének meg sincs a Szervezeti és Működési Szabályzat. Rákérdeztem és nincs meg. Ehhez
képest most van egy szerintem korrekt, kerek, a feladatát nagyon jól betöltő Szervezeti és
Működési Szabályzat. Ezen kívül van egy – ahogy a Gergő mondta – egy nagyon részletes
alapszabályunk, úgyhogy most elkezdeni szabályozni, hogy hogyan működik az
elnökség…Hát az elnökségi üléseket az elnök hívja össze, az elnökségi üléseket az elnök
nyitja meg, az elnök zárja be. Az alapszabályunk rendelkezik az írásbeli szavazásról. Ezen
kívül, hogy még mit tudnánk beleírni, hogy hogyan működik az elnökség, nem tudom
elképzelni, ami szükséges lehetne. Ahhoz képest lehet persze litániákat írni, de az csak
bonyolítja a helyzetet, úgyhogy én – ellentétben a Gergővel – úgy gondolom, hogy ez most
egy ideig jól be fogja tölteni a feladatát. Amikor majd problémák jelentkeznek, amelyeket a
jelenlegi Szervezeti és Működési Szabályzat, sem az alapszabály nem old meg, nyúljunk
vissza. Rengeteg munkánk van, egyikőnknek sincs felesleges ideje, hogy ezzel foglalkozzon
még pluszban, úgyhogy én kimondottan ellene lennék annak, hogy most újra elkezdjük és
elkezdjük tovább bővíteni ezt a nagyon korrektül és normálisan összerakott és megírt
szervezeti és működési szabályzatot. De mivel én csak egy szavazat vagyok, az elnökség úgy
szavaz, ahogy akar.
Zelenák József: Iván, akkor csak egy kiegészítés. Az első felét lehet, hogy akkor megnézted.
A második fele nem az elnökségről szól a javaslatnak, hanem a bizottságok működéséről,
aminek viszont mindenképpen kellene szerepelnie az SZMSZ-ben. Bizottságok és
szakbizottságok.
dr. Szabó Gergely Balázs: Bocsáss meg Dodó, önszabályozó a bizottság. Az alapszabály
szerint a bizottságok a saját SZMSZ-üket állapítják meg. Tehát nem egy despota rendszer
felépítése a cél, hanem az önszabályozás érvényre juttatása.
Szalai László: Egyszerre beszéltetek.
dr. Szabó Gergely Balázs: Bocsánat, hogy beleszóltam.
Zelenák József: A Felügyelőbizottság SZMSZ-e is szerintem egy lényeges kérdés.
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dr. Szabó Gergely Balázs: Abszolút.
Zelenák József: Tehát az én kérésem csak annyi, hogy bízzuk meg a Gergőt, hogy segítsen
ezeknek a hiányzó részeknek a kidolgozásában.
dr. Szabó Gergely Balázs: Bocsánat Dodó. Én annyit mondtam még, hogy a bizottságok az
alapszabály szerint saját önszabályozó jogukkal állapítják meg a saját szervezeti és működési
szabályzatukat.
Zelenák József: Értettem. És ehhez nem kellene az SZMSZ-ben valami módon iránymutatást
adni?
dr. Szabó Gergely Balázs: Szerintem nem.
Szalai László: Ne legyen ellentétes azzal.
dr. Szabó Gergely Balázs: Ne legyen igen, de se az alapszabállyal, se az SZMSZ-szel.
dr. Nyíri Iván: Igen, de hát az sem írom le egy szabályzatba, hogy ne köpködj. Hát persze,
hogy nem lehet ellentétes azzal. Tehát ezt külön nem kell beleírni a szervezeti és működési
szabályzatomba.
Balázs Péter: Dodó, megnéztem otthon ezt a szöveget, az szerepel benne, hogy a szövetségen
belül működő bizottságok illetve szakbizottságok az alapszabályból illetve a szervezeti és
működési szabályzatból kiindulva maguk fogadják el a saját működési szabályzatukat,
amelyet a szövetség elnöksége hagy jóvá.
Zelenák József: De ez akkor kéne, hogy benne legyen az SZMSZ-ben.
Balázs Péter: Ez benne van most. Most van benne, onnan olvastam fel most.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak, továbblépünk. Elfogadtuk a Szervezeti és Működési
Szabályzatunkat, ha Dodó akar valamit javasolni, akkor majd javasolja az elnökségnek, leírja,
aztán majd meglátjuk, hogy mit kezdünk vele.
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Zelenák József: Leírtam. Megkapta mindenki.
dr. Nyíri Iván: Megkapta mindenki, csak nem senki nem válaszolt rá, mert úgy látom, hogy
ez elnökség elégedett azzal a Szervezeti és Működési Szabályzattal, ami ebben a pillanatban
már elfogadottnak tekinthetünk. Hölgyek, urak, lépjünk tovább! János, nem akarunk
föltartani. Akkor a következő napirendi pontunk…
dr. Szabó Gergely Balázs: Bocsássatok meg, akkor én távoznék. Üdvözlök mindenkit.
dr. Nyíri Iván: Köszönjük. Szervusz Gergő.

2.

Az elnökségnek korábban megküldött CMAS versenyrendezési szabályzat és

kötelező szerződés
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak, én bevezetném három rövid mondattal. Ugye ki lett nektek
küldve a CMAS által megküldött új versenyrendezési szabályzat, eljárási rend és az a
szerződés, amit minden szövetségnek két évvel korábban a verseny előtt alá kell írnia a
CMAS-szal. Szabály szerint, tehát ez rendelkezés. Igazából én nem is mondanék többet, mert
ugye a János van delegálva az uszonyos bizottságunkba, illetve a CMAS uszonyos
bizottságába. Azzal együtt, hogy az uszonyos bizottság elnöke semmit nem tudott erről az
egész változatásról, itt volt. De hát én rögtön rákérdeztem, amikor az anyag megjött, Jánosnál
rákérdeztem, Jánost megkértem, hogy jöjjön el, és mondja el, hogy milyen helyzetbe hozott
minket a CMAS és utána mi beszéljük meg, amikor Jánost elengedjük, hogy tudjon menni,
akkor mi beszéljük meg, hogy ez milyen helyzetet, versenyrendezői helyzetet teremt
számunkra, mert ez nem játék. János! És örülünk, hogy itt vagy újra velünk.
Moravecz János: Köszönöm. Tehát ahogy Iván el is mondta gyakorlatilag ez a
versenyrendezési szabályzat ez nem került szakbizottság elé. Egyáltalán. A végrehajtó
bizottság tárgyalta ezt meg és ő hozott döntést, én a hátteréről tudok nektek beszélni. Azt
tudom elmondani, hogy mi az oka ezeknek a döntéseknek. Az, hogy egyetértünk vele vagy
nem értünk egyet vele, az egy másik kérdés. Látom a veszélyeit és látom azt, ami indokolta
azt, hogy ebbe az irányba szülessen döntés. Aztán, hogy majd milyen az élet, az egy másik
kérdés, tehát, hogy ez hogy fog majd visszacsapódni. A lényeg.
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Tehát ami az egésznek az okozója volt – én 27 éve veszek részt világversenyeken, nagyon sok
minden előfordult már az elmúlt időszakokban, akár versenyrendezőként, résztvevőként, akár
csapatvezetőként nézem. Nagyon sok olyan világversenyen voltunk, ahol kritikus volt a
helyzet nagyon sok minden szempontjából. A legdurvább szerintem Kína volt, ahol úgy
született meg egy döntés – de ez is politikai döntés volt a végrehajtó bizottságon belül –, hogy
a gyakorlatilag a CMAS csinálta meg végül még a kiírását is ennek a versenynek, mert ugye a
kínaiak azt sem csinálták meg.
dr. Nyíri Iván: Képtelenek voltak.
Moravecz János: Igen, képtelenek voltak megcsinálni és a helyszínen meg szembesültünk
nagyon sok olyan dologgal, ami már eredetileg az alapokban benne volt, hogy miket kell
teljesítenie egy rendezőnek, de azok köszönőviszonyban sem voltak a valósággal. De itt nem
csak Kínáról beszélünk, mert Görögország, Franciaországtól csak a legutóbbi időszakban volt
jónéhány olyan verseny, ahol problémákat okozott ez a helyzet. És ilyen probléma volt többek
között az is, hogy például helyszínek változtak. Ami ugye kiutazóként vagyunk illetve
tekintünk magunkra, akkor egy olyan problémát is jelenthet, hogy például a résztvevő ország
megveszi a repülőjegyeket és kiderül, hogy nem is oda kell menni a végén, ahol a verseny
megrendezésre kerül. Erre is volt precedens. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy az
hogy valamilyen szabályzat, szabályszerűség alapján próbál menni a CMAS, annak van
értelme. Egyértelműen. A másik az, hogy most Rómában volt januárban szakbizottsági ülés,
ott Anna el is mondta azt a részét, hogy egyértelműen mintaként az úszószövetség standardjeit
veszik alapul, ehhez igazítják az összes szabályzatot. És emiatt vannak ezek a döntések. Az,
hogy már két évvel korábban kijelölésre került már egy verseny, az nem újdonság, ez már
nagyon régóta így van. Az, hogy például helyszín változik, például a világkupát Egerből át
akarjuk rakni valahova – mondjuk nem a világkupára szól elsődlegesen, inkább Eb, vb –
szóval, hogy ezért büntetést kell fizetni, ez körülbelül négy évvel ezelőtt került bevezetésre.
Hozzáteszem, nem vagyok abban biztos, hogy a görögök, amikor várost módosítottak, akkor
fizettek büntetést, de ez megint egy másik kérdés. De van egy ilyen szabály. Az, hogy
mondjuk a versenybíróságnak az összeállítását illetve a versenybíróságnak anyagi részét, azt
hogy nemzetközi versenybírókat hívnak meg mondjuk egy rendezvényre, mondjuk egy Eb-re
vagy vb-re, és a költségeit beletették ebbe a szabályzatba, annak is van oka. Az más kérdés,
hogy menet közben történt egy olyan szabályzás is, hogy leredukálták a rendezési költséget
vagyis a résztvevők által fizetett rendezési költséget, ami ha jól tudom, most 650 euro.
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És ehhez pluszban hozzápakoltak költségeket, amit a kötelezően a rendezőnek állnia kell. Ez
már egy igen érdekes kérdést vet fel. Én azt gondolom, hogy erre most itt mondhatunk sok
mindent. Addig amíg rendező jelentkezik arra, hogy megrendez egy Eb-t vagy vb-t, addig ez
így lesz. Tehát ágálhatunk ellene, de amíg mondjuk egy görög vagy olasz, egy török vagy
mindegy milyen országot mondunk, elvállalja, hogy megrendez egy világversenyt ilyen
szabályzatokkal, addig ez úgyis így fog működni. Egy biztos, hogy azok a költségek, amik
most vannak, én azt gondolom, hogy komoly állami támogatás kell hozzá, hogy rendezhető
legyen egy világverseny. Tehát ebbe az irányba kell eltolni a rendezvényt. Ezt nálunk itt ti
látjátok, hogy ez az EMMI-nél mennyire működik, mennyire nem működik pályázatoknál. Ez
egy jövő kérdése. Az biztos, hogy most az új rendezési szabályok szerint négy évvel korábban
kiírják az eseményt, arra két évvel korábban kell jelentkezni, ott születik majd egy döntés,
hogy melyik ország fogja megrendezni. Azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Tehát ez a része
mindenféleképpen jó dolog. Eddig is megvolt ez a kétéves periódus, tehát ebben nincsen
újdonság. Azt, hogy komoly szerződésekkel próbálják azoknak a dolgoknak elejét venni,
hogy mondjuk rosszul megrendezhető legyen egy világverseny, annak azt gondolom, hogy
oka van. Ahogy említettem is, nagyon sok olyan verseny volt, ahol például triviális kérdés,
vizet nem biztosítottak a versenyzőknek.
dr. Nyíri Iván: Lásd Belgrád.
Moravecz János: Lásd Belgrád, de sok ilyen város van, pedig benne van a szabályzatban,
hogy kell. Tehát mondom alapvető kérdéseket le kell tisztázni. Azt, hogy – visszatérve a
versenybíróságra, az, hogy bekerült a versenybírói díjazás költség a versenyrendezői keretbe,
ennek is több oka van. Vannak olyan országok, ahol nem nagyon rendeznek versenyeket,
mégis bevállalnak egy világverseny megrendezését. Lásd spanyolokat vagy Kínára
visszatérhetünk megint csak, ahol komoly problémák voltak már a rendezés kapcsán, a
lebonyolítás kapcsán is a versenybírókkal. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy a
CMAS próbálja menedzselni azt a részét is, ugye minden országból lehetőség szerint legyen
ott egy olyan vezetőbíró, történetesen nálunk most a Szilárd az, aki ugye részt is vett ilyenen,
aki össze tud fogni egy ilyen versenyt. Aki egyrészről ott van egy világversenyen, és
közreműködik a verseny lebonyolításában mint versenybíró, nem vezetőbíróként, hanem
éppen stílusbíróként vagy időmérőként, teljesen mindegy, hogy hogy van jelen, de látja, hogy
egy világversenyt hogy kell lebonyolítani.
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Nemzetközi tapasztalatokat tud szerezni és vannak olyan szabályok, amiket még értelmezni is
kell, tehát nem mindegy, hogy ki hogy értelmez mondjuk egy mélyúszást például. És amikor
hazamegy, akkor ő mint bíró tudja képviselni. Ez ugyanaz, mint az úszó szövetségnél. Az
úszó szövetségnek is vannak olyan vezetőbírói, akik nemzetközi versenyekre, Eb-re, vb-re
járnak. Az, hogy ezt a búvár sportban hozzácsaptuk a rendező országnak a költségeihez, ez
azért érdekes kérdés, mert egy olimpiai sportág költségvetése más mondjuk egy úszó
világbajnokság megrendezése Magyarországon, mondjuk az amúgy is extrém eset volt vagy
egy nem olimpiai sportág versenyének megrendezése. Mert a kettőnek a büdzséje valljuk be,
nem ugyanaz. Végülis én azt gondolom, ennyit kell erről elmondani. Az biztos, hogy
szabályzatokat kell hozni, azt, hogy az élet ezt hova viszi ezt a dolgot, ahogy említettem is, az
egy másik kérdés. Addig, míg rendező lesz, amíg jelentkeznek, addig úgyis így lesz.
dr. Nyíri Iván: Köszönjük szépen János.
Moravecz János: Röviden.
dr. Nyíri Iván: Egy dolgot mondtál, csak nagyon ki kell hangsúlyozni. Hogy a
költségeinkhez hozzátettek, a másik oldalról pedig levettek. Mert ha nem rajtunk keresztül
foglalnak, akkor az ötven euros díjazást nem szedhetem be, plusz még ami a tragédia az egész
új rendszerben, hogy ő határozza meg azt az árat, amit én beszedhetek.
Moravecz János: Igen, ez így van.
dr. Nyíri Iván: Úgy, hogy ő nem tudja Budapesten vagy Egerben vagy Hódmezővásárhelyen
a kaja árakat, a szálloda árakat, a szállítási költségeket, az irodai költségeket. Tehát így
versenyt nem tudunk rendezni. És ezért kértelek, hogy ezt mondd el, hogy az elnökség
tudatában legyen annak, hogy gyökeresen más helyzet alakult ki a Világszövetségben. És
nagyon jól mondod, hogy mondják? Amíg szar van, addig veréb van vagy amíg veréb van,
addig lószar is van, valahogy így van. Amíg ország van, amelyik ilyen rendszerben tud
versenyt rendezni és hajlandó, mert le tud nyúlni állami eszközöket, hát csinálják. A Magyar
Búvár Szakszövetség elnöksége felelősséggel nem mehet bele ilyen helyzetbe. És amit én
kérek az elnökségemtől, mert ugye jön jövőre egy világkupánk és jön 2021-ben egy hoki
Európa-bajnokságunk. Nekem ma már le kéne szerződnöm mindenkivel ahhoz, hogy legalább
egy indikációt tudjak küldeni a CMAS-nak, hogy mibe kerül ez.
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De őket ez nem fogja meghatni, mert ők megmondják, hogy egy hétre 650 eurot szedhetek be
és egy fillérrel sem többet. És egy világkupára nem tudom, hogy mit mondanak, hogy mit
szedhetek be. De a költségek növekednek. Tehát amire én szeretném kérni az elnökséget,
hogy vagy ezen az elnökségi ülésen vagy egy kicsit eméssze meg a kiküldött anyagokat és a
következő elnökségi ülésen adjon egy felmentést az elnöknek, akinek alá kell írnia azt a
szerződést, hogy az elnök köteles a legjobb tudása szerint ezt aláírni, de nem lehet felelős a
pénzügyi következményekért, mert a pénzügyi következményeket sem ez az elnökség, sem az
elnök nem tudja befolyásolni. De a lehető legjobb tudása szerint kell, hogy eljárjon. Mert én
ebben a pillanatban nem merem aláírni a CMAS szerződést, hogy versenyt rendezek 2021-ben
ennyiért és ennyiért, mert nem tudom, hogy mik lesznek az árak, mik lesznek a költségeim.
Tehát egy egészen tragikus helyzetet hozott létre azzal, hogy még a bírókat is ő küldi ide és én
fizetem a bírókat. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozta a Magyar Búvár
Szakszövetséget a CMAS. Ennyit akartam elmondani, gondolkozzon rajta az elnökség. János,
köszönöm szépen, hogy te is elmondtad.
Moravecz János: A beszedhető költségeket most is tudjuk.
dr. Nyíri Iván: Mondd még egyszer!
Moravecz János: A beszedhető költségeket most is tudjuk. Tehát aszerint tudsz tervezni.
Vagy tud az elnökség tervezni. Tehát azt, hogy most 650 eurot lehet elkérni egy Európabajnoki részvételre…
Balázs Péter: Uszonyosúszásra.
Szalai László: De uszonyosúszásra.
Moravecz János: Ez csak uszonyosúszásra vonatkozik. Víz alatti hoki nem ez a kategória.
dr. Nyíri Iván: Igen, de ugyanúgy szerződést kell kötnöm a CMAS-szal.
Moravecz János: Én abban nem vagyok biztos, hogy most minden szakágra kiterjesztették.
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Balázs Péter: De. De igen, minden szakágra kiterjesztették. A szöveg szerint kiterjesztették
azzal, hogy ezek generális szabályok, és mindegyik bizottság maga határoz a maximum
elkérhető pénzekről.
dr. Nyíri Iván: Kivették a kezünkből a döntési lehetőséget, holott mi fizetjük a költségeket.
Balázs Péter: A generális szabályok eddig is vonatkoztak mindenkire, eddig is így volt, hogy
a maximalizált árakat a szakbizottság határozta meg, csak eddig nem szólt bele a BoD, hogy
mennyi lehet a maximum ár.
dr. Nyíri Iván: És mindig is lehetőség volt…
Balázs Péter: Egy kis mozgástérre.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen. Ez mindenkit érint.
Balázs Péter: Most azt mondta a BoD uszonyosúszásban, hogy uszonyosúszásban 650 euro.
Szalai László: Ő mondja meg, hogy melyikben mennyi?
Balázs Péter: Hát nem. Hivatalosan a szakbizottság határoz.
Szalai László: Tájolásban ez sokkal kevesebb.
Balázs Péter: Tájolásban nem sokkal kevesebb, ott 450.
Szalai László: Akkor sokkal kevesebb. Itt a hokinál, már bocsánat, ott rengeteg bíró van.
Nemzetközi bíró? Ki tudunk adni egyet is?
dr. Nyíri Iván: Hát nem. Nagyon nagy gond. Neki van egy edzőtábora Hódmezővásárhelyen
most, de kértem, hogy erre a két-három órára jöjjön fel és tájékoztasson bennünket, mert
tudnotok kell erről, ez nem játék, amit tettek most a drága kollegáink Rómában. János, ennyi
lett volna, hogy tájékoztattuk az elnökséget. Tudnak róla, emésztik, aztán visszatérünk rá,
amikor vissza kell térni, mert ez élet-halál kérdése a Magyar Búvár Szakszövetségnek.
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Holló Győző: Nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Meg van határozva, hogy ebbe a
nevezési díjban mi van benne konkrétan?
dr. Nyíri Iván: Minden.
Holló Győző: Mert esetleg más költségek alapján…
Balázs Péter: Körültekintőek voltak ezzel kapcsolatban, nagyon szépen lefedték. Tehát
semmilyen más díjat nem szedhetsz. Ezeket kell tartalmaznia, ezen kívül más díjat nem
szedhetsz.
Holló Győző: Tehát a tranzit díjat, az egyéb ilyen díjakat nem lehet különvenni ettől az
egésztől?
Nagy Norbert: Akkor mi lehet a legborzasztóbb helyzet? Azt mondjuk, hogy akkor nem
rendezünk.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen.
Nagy Norbert: Viszont az azt eredményezi, hogy a sportágaink mennek le a béka segge alá.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen, ez így van.
Balázs Péter: Az a kérdés, hogy azt gondoljuk-e, hogy a CMAS képes-e arra, hogy mondjuk
egy teljes hoki versenyre kiállítson egy nemzetközi bírói gárdát.
dr. Nyíri Iván: Hohó, boldogan, boldogan!
Nagy Norbert: Simán.
dr. Nyíri Iván: Ausztráliából, Új-Zélandról, millió bíró van.
Nagy Norbert: Most 2017-ben mennyi bírót akartak adni? Emlékszel?
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dr. Nyíri Iván: Úgy kellett visszautasítani őket.
Balázs Péter: Uszonyosúszásban is?
dr. Nyíri Iván: Ott is tudnak. Ott is tudnak.
Balázs Péter: Gondolod?
dr. Nyíri Iván: Különböző országokból összeszedik a haverokat.
Balázs Péter: Akkor is, ha azt mondjuk, hogy nekünk van végzett bírónk?
dr. Nyíri Iván: Petya, rengeteg. Ő határozza meg. Az van benne, hogy ő adja a bírót.
Nagy Norbert: Nincs bírói képzés, amire ki tudunk jutni. Olyan problémában vagyunk jelen
pillanatban, hogy lassan feladtuk, mert már nincsen kinek írnunk levelet. Mi szeretnénk
bírókat kiállítani, de nem tudunk.
Holló Győző: És nem lehet képzést szervezni?
Nagy Norbert: Nem fogadják el a saját belső képzéseket.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak, ez sportszövetségeknél…
Holló Győző: De én arra gondolok, hogy őket megkérni, hogy ekkor szeretnénk egy bírói
képzést tartani és küldjenek egy oktatót.
dr. Nyíri Iván: Norbi, Norbi. Sportszövetségeknél szokás, mi még ugyan nem csináltuk, de
nagyon sok témánk van, összejönnek egy ebédre, összejönnek egy vacsorára és átbeszélik a
dolgokat, mert valamikor beszélni kell. Elnökségi ülésen alapvetően határozunk. De ezeket a
dolgokat nagyon meg kell csócsálnunk, mert ez véresen komoly. Nem véletlenül kértem a
Jánost. Hölgyek, urak, lépjünk tovább! Pénzügyi beszámoló.
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3.

Pénzügyi beszámoló

dr. Nyíri Iván: István! Pénzügyi beszámoló, mielőtt rátérünk a világkupára. Ott van előttünk
a jelenlegi helyzet. Szóbeli kiegészítés van-e valami István?
Domokos István: Kettő lenne. Az egyik, hogy az idei zárás hamarosan megvan, viszont
felvet olyan kérdéseket, amibe majd elnökségi döntések lesznek szükségesek. Korábbi
tételekre vonatkozóan esetleg. Nem tudom, hogy van-e arra lehetőség, hogy még március
vége fele legyen elnökségi, ahol kifejezetten, ha más nem, akkor legalább ezek a témák szóba
kerülnek.
dr. Nyíri Iván: Muszáj, mert ki kell küldenünk negyvenöt nappal?
Szalai László: Hatvannal.
dr. Nyíri Iván: Hatvan nappal? Negyvenöt nappal, nem? István.
Domokos István: Szerintem csak a meghívót kell, a mellékleteket nem biztos, hogy azonnal.
dr. Nyíri Iván: A választót kell hatvan nappal, a májusit a mérleget elfogadót, mindegy majd
megnézzük.
Szalai László: Van különbség?
Balázs Péter: Igen, van.
dr. Nyíri Iván: Igen, persze. Megnézzük és aszerint tartunk egy elnökségi ülést a mérleg
elfogadására.
Szalai László: Illetve a jövő évi terv. Jövő évi…ez évi.
dr. Nyíri Iván: Jó. Hölgyek, urak, van más kiegészítés ehhez?
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Domokos István: Tamás majd beszámol a világkupáról, annak még nincsen meg a végleges
elszámolása.
dr. Nyíri Iván: Azt mi már kiszámoltuk fejben.
Domokos István: Igen, nagyjából megvan. Még pár számlát várunk, mert ugye elég közel
vagyunk még a rendezvényhez. Ha ez lezárul, akkor a következő elnökségire már biztosan
meglesz a végleges számokkal.
Nagy Norbert: Bocsánat, és már ezt a világkupát is érinti az, amiről az előbb beszéltünk?
dr. Nyíri Iván: Nem, ez már lezajlott. A pénz a kasszában.
Balázs Péter: Tehát az a szabályzat, amit a János megküldött, az csak az A kategóriás
versenyekre vonatkozik, az Eb-re, vb-re, az a világkupánkat nem érinti.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen, igen.
Balázs Péter: Legfeljebb a maximalizált ár érinthet.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen. De bírót még oda is küldhet. Beszéltem a Michellel, azt mondja,
hogy arról beszélnek, hogy a világkupára is a saját bíróikat fogják küldeni. Roppant egyszerű
egyébként a koncepció mögötte. Három év múlva vagy két év múlva újra választás. Ők a
szövetségeket ezzel fogják meg, hogy rájuk szavazzanak majd a következő választáson, hogy
juttatnak nekik utazásokat, amiket velem fizettetnek ki. Ja, még egy dolog, amit nem
mondtunk. A doppingvizsgálat, amit a CMAS rendel meg, korábban, úgy szól a CMAS
alapszabálya, hogy az általa megrendelt doppingvizsgálatokat a CMAS fizeti. Három év óta
rátolja a szövetségekre és egy doppingvizsgálat, egy vérvizsgálat mennyi Petya? 7-800 ezer
forint? Tamás? Egy doppingvizsgálat.
Miklós Tamás: Egy komplett vizsgálat 900 ezer szokott lenni.
dr. Nyíri Iván: Igen, igen, igen. Úgyhogy nagyon nehéz helyzetbe hozza a tisztességes,
normálisan dolgozó szövetségeket.
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Balázs Péter: És ezzel szemben a CMAS költségvetésében euro milliók szerepelnek
dopping…
dr. Nyíri Iván: Doppingköltségként. Igen, igen, de hát valahol el kell számolni. Mindegy, hát
ez van.
Balázs Péter: Visszatérve a közgyűlésre, a közgyűlésre való meghívót és a beterjesztett
javaslatokat harminc nappal előtte kell megküldeni.
Szalai László: Akkor május végére tervezzük?
dr. Nyíri Iván: Igen. Jó, hölgyek, urak! Van-e kérdés a pénzügyi beszámolóhoz illetve a
megadott jelenlegi pozíciónkhoz? Van pénzünk, rendben van elköltve. Tudjuk, hogy hova
fogjuk elkölteni.
Szalai László: Ez 53.900 euro? Ezt jól látom?
dr. Nyíri Iván: Igen. Jó, de ebben benne van a mostani, és még nincsenek kifizetve számlák.
Tehát ne örüljünk nagyon, kicsit örüljünk. De örüljünk. Jó akkor Tamás egy rövid beszámolót
a világkupáról, ami tényleg szerintem a legnépesebb verseny volt, amit a CMAS valaha
rendeztetett valamelyik országgal.

4.

Beszámoló a XIV. CMAS Világkupáról

Miklós Tamás: Igen. A végéről kezdeném. Ugye a Michel kétszer vagy háromszor is
kifejezte elismerését a versennyel kapcsolatban. Ezt megtette írásban meg személyesen is. Hát
ha ezzel ment vissza a CMAS központba, hogy még így az ötven euro hiányában is milyen jó
versenyt lehet rendezni, akkor biztosan megveregették egymás vállát, hogy ez jó döntés volt.
Igen, hát a versenyről nagy vonalakban. Ahogy Elnök úr is mondta, szépen, népes mezőny
gyűlt össze 17 országból 90 csapat, ez 486 versenyzőt jelent, kísérőkkel együtt 650 főt
számlálhattunk körülbelül. Mondhatnék a korábbi évek mintájára pozitívumokat, hogy a bírói
csapat jól dolgozott, hogy a szervezők megemlítve Szalai László urat, Holló Győzőt és István
kollegát is, nagyszerűen dolgoztak.
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Az egri stábbal ugye most már harmadik éve dolgoztunk együtt. Szerintem kiemelkedő
munkát végeztek ők is. Ez volt az első olyan év, amikor minden egyes feladatkörben már
olyan kipróbált emberek voltak, akik már legalább egy világkupán vagy más rendezvényen
dolgoztak, tehát nem volt olyan pozíció, ahol új személy jelent volna meg. És voltak kisebb
hibák, mulasztások, de ezt mindig elmondjuk, hogy nincsen tökéletes verseny, bár mindig
próbálok én is mindig személyesen odafigyelni, hogy ami hibát elkövettünk egy évben, az a
következő évben ne történjen meg, de ha az nem követjük el, akkor jön egy másik hiba. Itt
most kiemelném most, hogy én a nyitóünnepségnél vettem észre egy apróbb hiányosságot,
nem tudom, hogy ez egyeseknek feltűnt-e, de a bírói bevonulás nem úgy történt, ahogy az a
nagy könyvben meg van írva, tehát ők csak úgy bevonultak.
dr. Nyíri Iván: Ki lettek felejtve.
Miklós Tamás: Igen, ki lettek felejtve. Szerintem ezt nem tehetjük meg a bírói stábbal, tehát
erre oda kell figyelni. Itt annyi történt, ezt teljes mértékben magamra is vállalom, hogy a nyitó
ünnepség előtt negyedórával megérkezett a HUNADO-tól vagyis az Antidopping Csoporttól
az ellenőrző csapat, akik vasárnapra ígérték magukat. Erre megérkeztek szombaton
háromnegyed kilenckor és hát el kellett kezdeni foglalkozni velük is, és így a figyelem egy
kicsit megoszlott, de itt olyan nagy hiba nem történt, csak hát ez lehetett volna jobb. Illetve a
hitelesítő matricákból kevesebbet sikerült rendelni.
Holló Győző: Nem, nem. Hadd cáfoljalak meg. Tudod, hol voltak a hitelesítő matricák? Az
előindító bírónál. Ott van nálam három levéllel. Azt hittem, hogy tökön szúrom magamat.
Ildikónál volt.
Szalai László: Miért nem az új rendelésből lett ott? Utána még hoztam ötszázat.
Holló Győző: Figyelj, három hogyhívjákkal.
Szalai László: Nem, az az újból volt.
Holló Győző: Hát nem tudom. De azt hittem, hogy magamra húzom a lepedőt.
Szalai László: Az az volt.
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Miklós Tamás: Azért nem okozott ez problémát, mert a pénteki regisztráció alkalmával a
felszerelés ellenőrzést nem tudtuk befejezni a pénteki napon, hanem szombat reggelre
tolódott. Ez mondjuk egy kicsit kellemetlen volt. Illetve még egy dolog, ez pedig a Márkkal
leülni és megbeszélni, ez visszatérő nehézség és probléma, hogy a rajtlista nem áll időben sem
a regisztrációs iroda, sem a versenyzők rendelkezésére és volt úgy, hogy szombat reggel tíz
perccel a start előtt még vadásztuk az aktuális startlistát. Ezeket azért tudni kell most már
kezelni. Meg kell említeni azt, hogy az Antidopping Csoport szombat-vasárnap jelen voltak,
doppingvizsgálatot végeztek illetve szombaton információs sátorral jelen voltak. Ennek
szerintem kifejezetten nagy sikere volt és egy üde színfoltja volt a rendezvénynek. Nagyon
sok kiállító illetve értékesítő volt jelen, én ötöt vagy hatot számoltam meg. Az uszoda tele volt
külföldi értékesítőkkel. Ez külön az együttműködést mutatja az uszodával, hogy nem volt
ebből semmi probléma, lehetett volna, de az uszoda…Hát a Péterrel volt, de sikerült ezt is
megbeszélni. Illetve a szombati napon még említésre méltó, hogy a Honvédelmi
Sportszövetségtől az elnök úr a Simicskó István és Nébald György úr tiszteletét tette és a
díjátadón részt vett. Itt még ránéztem a reggel folyamán a facebookos közvetítés
statisztikájára, egy adatot úgy megjegyeztem, hogy a nyitó ünnepséget azt tizenkétezren
követték az online közvetítést.
dr. Nyíri Iván: Ó, az szép szám.
Miklós Tamás: Az szép szám. Összesítésben több tízezres nézettséget sikerült generálni. Hát
így eredményeiben, számaiban ennyi a világkupáról. A jövőben a XV. CMAS Világkupát
február 21-23-án rendeznénk, terveink szerin Egerben. És akkor még egy hozzászólás, az
Eger Hotelben ugye új vezetősséggel kellett együtt dolgoznunk. Szerencsére zökkenőmentes
volt az együttműködés. És a vasárnapi nap történt ott egy kisebb malőr, hogy az ukránok, hát
180 vendég maradt a hétfői napra és akkor ők egy bulit szerveztek a hotelben, és ez zavarta a
többi vendéget.
Szalai László: A folyosókon.
Miklós Tamás: Igen, a folyosókon, igen. Rendőrt kellett odahívni illetve biztonsági
személyzetet. Másnap beszéltem a szállodavezetővel.
dr. Nyíri Iván: A szállodában laktak, rajtunk keresztül.
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Miklós Tamás: Úgy konstatálta a dolgot, hogy ez megoldódott. Anyagi kár nem keletkezett,
ő azt javasolja, hogy jövőre szervezzünk egy záróbulit, hogy előzzük meg az önszerveződést.
Hogy a vasárnap estét egy bankettel, bulival fejezzük be.
dr. Nyíri Iván: Én a héten fogok beszélni a szállodával, hogy lefixáljuk az árakat a jövő évre
ahhoz, hogy egyáltalán árat tudjunk hirdetni, amikor kell, mert különben elúsztunk és nem
tudjuk megrendezni normálisan a versenyt.
Miklós Tamás: Igen, az a foglalásból kiderült, hogy körülbelül száz fizető vendéggel
kevesebb. Tehát száz olyan vendégünk volt, aki tavaly rajtunk keresztül foglalt szállodát, idén
nem. Ezek zömmel cseh és lengyel résztvevők voltak.
Szalai László: Nem a szövetségen keresztül. De az Eger Hotelben vagy máshol?
Miklós Tamás: Máshol. Igen.
dr. Nyíri Iván: Jó, köszönöm szépen.
Holló Győző: Bocsánat, mondhatom?
Balázs Péter: Mondjad Győző!
Holló Győző: Rövid leszek, rövid leszek. Először is, valóban nagyon jó lett a szervezés, a
fogadás, a pénteki nap is nagyon jól meg lett szervezve. Én ott ültem és nagyon dinamikusan
ment a dolog. Márkkal kapcsolatosan annyit, hogy sok hibája van a Márknak, egy viszont
tény, hogy lefüstölt az egyik rendszer és már tíz perc alatt rendbe hozta a hibát. Egy
másodlagos indítórendszerrel volt gond, de megoldotta. Ezzel kapcsolatban viszont annyi,
hogy ez a gyöngyösieké volt. Márk azt mondta, hogy megcsinálja. Andrissal nem is tudatta
ezt az egészet. Én elmondtam Andrisnak, Andris annyit kért, hogy ha lehet a hivatalos
szervizzel csináltassa meg. Nem egy nagy értékről van szó, szerintem ezt be lehetne vállalni,
de Márk azt mondta, hogy megcsinálja, valami tranzisztor vagy nem tudom mi, ment ki, majd
Márkkal kell beszélni ezzel kapcsolatban, hogy meglegyen. Igen, voltak ilyen apró nuanszok,
de nagyon flottul lement ez a verseny. Én ennyit akartam.
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dr. Nyíri Iván: Én meg annyit akartam, hogy én a Tamásnak nagyon köszönöm ezt a munkát,
amit hét-nyolc hónap alatt. Mennyi volt?
Miklós Tamás: Kicsit kevesebb.
dr. Nyíri Iván: Alatt végzett.
Miklós Tamás: December környékétől.
dr. Nyíri Iván: Teljesen, teljesen hatékonyan, jól. Igazából nekem mindig azt kellett
megkérdeznem, hogy van-e valami újság, kell-e valami segítség. És amit láttam, hogy Tamás
nagyon flottul István segítségével, István is beletanult most már, látja, hogy mi ez. Nem
egyszerű dolog. Azt a három napot és a Szaszó is tudja, azt a három napot ott végigcsinálni,
mindenre odafigyelni, hogy flottul menjen és tényleg minden flottul ment. És gyakorlatilag
közel hétszáz emberrel foglalkozni, mert hiába nem versenyző, azért csak a mi gondunk,
kérdésekkel, problémákkal, egyebekkel, úgyhogy nagyon, nagyon klasszul lement, és amit
visszahallottam szövetségi vezetőktől, tehát akár elnököktől, szövetségi vezetőktől,
sportolóktól, az hogy tényleg ez a legjobb versenye a CMAS-nak minden évben. És nem
véletlenül jönnek egyre többen, úgyhogy itt szeretném előterjeszteni azok előtt, hogy a Szaszó
javaslatára is visszatérünk kettő percen belül, hogy Tamást becsüljük meg egy százötvenezer
forintos köszönettel, Istvánt becsüljük meg egy nyolcvanezer forintos köszönettel. Segíts
nekem Tamás.
Miklós Tamás: Hát én mindenféleképpen szeretném kérni…
dr. Nyíri Iván: A százötvenet?
Miklós Tamás: Igen.
dr: Nyíri Iván: Akkor az Istvánt is és a Tamást százötven-százötvenezer forinttal. Akkor a
Szaszót is ugyanezzel az összeggel kellene megbecsülni.
Miklós Tamás: Győzőt mindenféleképpen.
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dr. Nyíri Iván: Igen, és a Győzőt is. Ezt a négy embert kellene, nekik kellene megköszönni,
hogy ilyen sikeres versenyt rendeztek. Azzal együtt, hogy ezzel a pénzzel is jelentősen
pozitívan tudjuk zárni.
Holló Győző: Én a Brankovits lányt szeretném valamennyivel, nem ennyivel, de
valamennyivel.
dr. Nyíri Iván: Sárát?
Holló Győző: Igen. Helytállt.
dr. Nyíri Iván: Javaslatot. Ötvenezer forint? A fizetéséhez mérten.
Miklós Tamás: Itt szeretném megemlíteni, hogy a párom, a Herczeg Renáta négy napot
végigdolgozott.
Szalai László: Igen, igen.
Miklós Tamás: Én úgy gondolnám, hogy neki egy ötvenezer forintot, a Sárának pedig
harmincezer forintot lehetne javasolni.
dr. Nyíri Iván: Van-e ellenvetés?
Szalai László: Nincs.
Holló Győző: Szerény, szerény volt a dolog.
Szalai László: Mindent lehúzott a füzetben.
Miklós Tamás: Igen, igen.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak, tudunk-e szavazni? Ki az, aki ellene van? Ki az, aki
tartózkodott?
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Holló Győző: Én tartózkodom.
Szalai László: Én is.
Holló Győző: Mi tartózkodnánk.
dr. Nyíri Iván: Nem dolgoztál?
Holló Győző: Én Szaszóra szavazok, ő meg rám.
dr. Nyíri Iván: Oké. Jó, rendben.
HATÁROZAT:
28/2019 (III. 05.) Az Elnökség úgy határozott, hogy a XIV. CMAS
Uszonyosúszó

Világkupa

szervezésében

és

lebonyolításában

végzett

munkájáért Miklós Tamásnak, Szalai Lászlónak, Holló Győzőnek és Domokos
Istvánnak fejenként 150.000 forintot, Herczeg Renátának 50.000 forintot,
Brankovits Sárának 30.000 forintot ítél meg.
Az Elnökség a határozatot – az érintettek tartózkodásával – egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Akkor két tartózkodással, úgy legyen a jegyzőkönyvben, hogy az érintettek
tartózkodásával egyhangúlag elfogadva. És tényleg nagyon köszönjük a munkátokat, mert
nem volt egyszerű.
Miklós Tamás: És még szeretném még a Roith Gyuri bácsi nevét is megemlíteni, mert ő is
sokat segített.
Szalai László: Kétszer is hozott, szállított.
dr. Nyíri Iván: Nagyon, nagyon örültünk, hogy lejött és aktívan ott volt és csinálta. Jó.
Holló Győző: Megnézte a kompresszort. Jól működött a kompresszor.
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dr. Nyíri Iván: Hát a Búvár Szövetség vette, úgyhogy…ajándék lónak ne nézd a fogát…De
nem, tényleg örülünk, hogy ilyen jó kompresszort sikerült ilyen jó feltételekkel és ilyen jó
áron venni.
Holló Győző: Addig elhúzzuk, mint a másikat. Azt kilencvenben vettem.
dr. Nyíri Iván: Visszatérve a Tájolós Európa-bajnokságra. Ugye volt egy javaslat. És
Szaszóval átbeszéltük. Ugye ott a Szaszó végezte a munka nagy részét, kicsit bele is rokkant,
de hát azóta regenerálódott. Ugye a Petya volt javasolva és három kollegád. Segíts nekem
Szaszó, ott is százötvenezret javasoltunk neked, mert leültünk és átbeszéltük, egymás között
vagyunk. Petyának javasoltunk nyolcvanezer forintot, mivel részben versenyző, részben
alelnök, de hogy mégis megbecsüljük azt a munkát, amit esténként, éjszakánként végzett.
Szalai László: Meg azt az előkészítő munkát.
Balázs Péter: Én előtte dolgoztam.
dr. Nyíri Iván: Igen, előtte, arról beszélek.
Szalai László: Ha nincs az a pályarajz…
Balázs Péter: Még mindig rakjuk a pályát.
Szalai László: De nem csak az, hanem milyen változás volt az előző évekhez képest. Azt
magyaráztam el neki, ha az nincs, akkor nem tudom, mit csinálunk. Viszont ez évekre előre
jó.
dr. Nyíri Iván: És akkor azt beszéltük, hogy harmincezer forint a kollegáknak, akik
egyébként fizetve voltak, de nagyon jó munkát végeztek és nélkülük nem jött volna létre ez.
Balázs Péter: Bocsánat, egy kis pontosítást kérek, a kollegák fizetve voltak a verseny idejére,
de előtte lent voltak négy napot és akkor nem voltak fizetve, és maguknak fizették a kajájukat
is.
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dr. Nyíri Iván: Akkor viszont meg kéne emelni egy kicsit a harmincezer forintot.
Balázs Péter: Ha van rá lehetőség, én javasolnám. Mert tényleg négy napot dolgoztak végig.
dr. Nyíri Iván: Negyvenezer?
Holló Győző: Ötven.
Szalai László: Hát valami nyolcezer forint volt a kajájuk vagy mit mondtak.
Balázs Péter: Ötvenezer forint, az szerintem méltányos lenne.
Szalai László: Ötven.
dr. Nyíri Iván: Jó, nagyon jó. És tényleg az ember ilyen körben, amikor arról dönt, hogy
valakinek megköszöni a munkáját, az egy nagyon jó érzés és egy nagyon korrekt eljárás.
Akkor ki az, aki ellene van? Ki az, aki tartózkodik?
HATÁROZAT:
29/2019 (III. 05.) Az Elnökség úgy határozott, hogy a 2018. évi Tájékozódási
Búvárúszó Nyílt Európa-bajnokság szervezésében és lebonyolításában végzett
munkájáért Szalai Lászlónak 150.000 forintot, Balázs Péternek 80.000
forintot, Poremba Marcellnak, Poremba Barnának és Balázs Gergelynek
fejenként 50.000 forintot ítél meg.
Az Elnökség a határozatot – az érintettek tartózkodásával – egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Az érintettek tartózkodása mellett az elnökség egyhangúlag elfogadta.
Köszönöm szépen.
Szalai László: Én is köszönöm a lehetőséget. Lépjünk tovább. JAKO szponzori szerződés.

91

5.

Az elnökségi tagok JAKO szponzorációs szerződés kapcsán felvetett kérdéseinek

tisztázása
dr. Nyíri Iván: Tisztelt Elnökség.
Domokos István: Elnézést.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Domokos István: Ezzel kapcsolatban küldtem egy emailt az ülés alatt.
Holló Győző: Megvan.
Balázs Péter: Nekem is megjött.
Domokos István: Írtam a Balázsnak, hogy megkönnyítsem a dolgotokat, hogy letisztázzuk a
dolgokat. Igyekeztem mindent beleírni, ami felmerült.
dr. Nyíri Iván: Nem, nem, tisztelettel, ennél sokkal egyszerűbb a dolog. Ugye az edzői
értekezlet a sport alelnökkel ezen végigment. Végigrágták, megfogták, megcsócsálták,
megszagolták és azt mondták, hogy jó. Emellett én utánanéztem és a Kovács Laci is
utánanézett, ez minőségben, és ezt megerősíti a nyomdász, aki megnyomta ezeket a pólókat a
Poseidon meg a Titán programban. Azt mondja, hogy az anyagok jobbak, mint az Adidas meg
a mi a másik, aki szállít az úszóknak?
Balázs Péter: Aréna.
dr. Nyíri Iván: Aréna. Nem, nem, és azt mondja, hogy az Arénánál és az Adidas-nál ez most
modernebb anyag, ilyen izzadságáteresztő meg mit tudom én milyen. Szóval az árak pedig
mindegyiknél jobbak. A listaárak és a Jako cég, amelyik beesett hozzánk. Korábban nem
ismertük őket, egy német sportszergyártó. A listaárak alacsonyabbak, mint bármelyik,
jelentősen és abból ad nekünk negyven százalék kedvezményt. Tehát pénzügyileg,
minőségileg nem kétséges, hogy tőlük vásárlunk. És emellett egyelőre csak ezt tudják adni.
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Tudják támogatni az uszonyosúszó válogatottunkat húsz szettel, az valami másfél millió
forint. Ilyet sportszergyártó nekünk még soha nem ajánlott föl. Ami határozati javaslat
kiment, és most is ezt kérem az elnökségtől, bízza meg az elnököt, hogy a Búvár
Szakszövetség számára a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a szponzori szerződést. Ezen
kívül ugye én személy szerint üzletember vagyok. A Szövetség nevében már néhány
szponzori szerződést kötöttem, ezek nyílt szerződések, mindig meg lehet nézni. De hát ne
kelljen már minden egyes aprósággal visszajönni az elnökséghez. Az például, hogy ne legyen
kizárólagos, hát persze, hogy nem. Hát ilyen butaságot nem követ el az ember másfél
millióért. Huszonöt millióért már meggondolnánk. Szóval a legkedvezőbb feltételekkel
leülünk a Jako képviselőjével, végigmegyünk rajta, megkötjük a szerződést és idejön az
elnökség elé a szerződés. Úgy, hogy az edzők nekem már elmondták, hogy mi nehogy benne
legyen. Elmondták ott az értekezleten, hogy például kizárólagosság, ilyen szponzor, olyan
szponzor. Eszébe nem jut az embernek.
Balázs Péter: Igen, akkor valószínűleg csak az lehetett a félreértés, hogy a kiküldött levélben
ott a Kanyó Balázsnak volt egy leirata, amiben azt írta, hogy megküldi az izét és akkor
kizárólagosság a Magyar Búvár Szakszövetség által rendezett sportrendezvényeken. És ez
nagyon-nagyon nem ugyanazt tartalmazza, mint amit elmondtál.
dr. Nyíri Iván: Azt ő írja. Ő azt írhatja, amit akar. Hogy a Magyar Búvár Szakszövetség
számára a legkedvezőbb feltételek, hát én csak nem jövök vissza az elnökségemhez valami
süketeléssel meg rosszul megkötött szerződéssel, hogy ez a legjobb a Magyar Búvár
Szakszövetség felé.
Nagy Norbert: Akkor félreértés volt. Mi is úgy értelmeztük, hogy a mi saját versenyeinken is
szinte kötelezve vagyunk, hogy az ő sportszereiket használjuk azzal a negyven százalékos
áron. Mert az, ami ott leírásra került, azt én így értelmeztem, megmondom őszintén.
dr. Nyíri Iván: A legkedvezőbb feltételekkel a Magyar Búvár Szakszövetség számára. Az,
hogy egy-egy sportversenyünkön ő az egyetlen, aki odajöhet és árulhat, hát persze, hogy
bevállalom, ha ő ad nekem másfél millió forintot. Eddig senki nem akart odajönni. Mi a
semmit adjuk el neki valamiért.
Nagy Norbert: A mi rendezvényünkön volt már.
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dr. Nyíri Iván: Jó, de az fizetett neked?
Nagy Norbert: Nem, de szponzorált.
dr. Nyíri Iván: Ez is szponzorál. Tehát valamit kell neki adni. De hogy kizárólagosság, az
hogy másnak a logoja, egyebek, szó sincs ilyenről. Hogy más nem szponzorálhat, szó sincs
ilyenről.
Balázs Péter: Nagyon fontos az, amit az István elküldött nekünk, mert ez tényleg tisztázza
ezeket a kérdéseket. Hogy ez uszonyosúszásra vonatkozik, bármelyik másik sport és a
Szövetség bérelni akar felszereléseket, azt ugyanúgy megteheti.
dr. Nyíri Iván: Megteheti, csak ki az, aki ezt el meri dönteni, hogy a bérlet, ami azt jelenti,
hogy kimegy alólunk a pénz.
Balázs Péter: Egyeztettem a tavalyi évre, az összes sportágra összesen nem költöttünk
kétszázezer forintot bérlésként.
dr. Nyíri Iván: Én azt értem, de az kimegy alólunk. Itt meg ő akar nekem pénzt adni.
Balázs Péter: Nem, nem, nem. Ez megtörténik ez a dolog, adják a felszerelést, az
uszonyosúszás rendben van. De például az ötven fős hoki válogatottnak tudunk bérelmi
százezer forintért ruhát, akkor sokkal jobban járunk, ha ezt tesszük. Ez pusztán gazdasági
kérdés, hogy százezer forintért bérlünk vagy kettőmillió forintért vásárolunk.
Zelenák József: Halló, hallotok?
dr. Nyíri Iván: Kivéve, ha megkérdezzük a hoki válogatottat…
Zelenák József: Halló! Halló! Bocsánatot kérek, de szinte egyáltalán nem hallak benneteket.
Így nem igazán van értelme, hogy itt maradjak, mert amit ti mondotok abból egy szó se jön át
szinte, egy-egy szavacska, nem értem gyakorlatilag, hogy miről folyik a tanácskozás. Elnézést
kell kérnem mindenkitől, sajnos ilyen rossz az internet itt. Tisztelettel, ha megengeditek,
akkor én kiszállok, mert ti hallotok engem, de én titeket egyáltalán nem. Halló!
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dr. Nyíri Iván: Igen, igen, hallunk.
Zelenák József: Halló, hallotatok engem?
dr. Nyíri Iván: Tökéletesen. Jól.
Zelenák József: Még egyszer elnézést kérek mindenkitől, de tényleg nem hallak benneteket,
és olyan némajáték, mert látom most Petyát is, de nem jön át a hang. További jó
tanácsokozást kívánok mindenkinek és még egyszer elnézést kérek.
dr. Nyíri Iván: Jól van, rendben. Szia Dodó, köszi, köszi! Szóval, ha megkérdezzük a
srácokat, srácok, melyik jobb nektek, ha mindannyian bevásároltok, és mit számoltunk,
mennyi negyven-negyvenötezer forintra jönne ki?
Miklós Tamás: Negyvennégy.
dr. Nyíri Iván: Negyvennégyezer forint az egész szerelés. Baromi jó ár.

Nagy Norbert: Mi van benne?
Szalai László: A negyvennégyet ki kell fizetni?
dr. Nyíri Iván: Egy pillanat, egy pillanat. Hadd mondjam el, hogy miről van szó. Bérlünk
ugye a Szövetség pénzéből kétszázezer forintot vagy mennyit kifizetünk.
Balázs Péter: A tavalyi évben az összes, tehát a junior, felnőtt, a tájolás, mindenki…
Miklós Tamás: Egy tíz fős válogatott esetében olyan 40-50 ezer forint a bérlés.
Balázs Péter: Összességében.
Miklós Tamás. Igen. Az Adidas-tól.
dr. Nyíri Iván: Tehát kétszázezer forintot költöttünk egy egész évben.
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Nagy Norbert: De ebben mi van benne, bocsánat.
Miklós Tamás: Póló, rövidnadrág, melegítő.
Balázs Péter: Ami éppen raktáron van.
Miklós Tamás: Ez igazából a mosatási díj.
Balázs Péter: Nem bérlési díj, mosatási díj.
Szalai László: Igen.
dr. Nyíri Iván: Hogy mit mondanak a sportolók. Hogy megveszem, mert az ár jó.
Egységesek vagyunk, olyan az én szerelésem, mint az uszonyosoké, a tájolósoké meg a
többieké. És az enyém, és használom két-három évig. Vagy pedig bérelnek nekem és utána
visszaadom. Bérelnek nekem és utána visszaadom. Én azt láttam, hogy a sportolók állati
büszkék a szerelésükre és kérték tőlem Voloszban, és én ígéretet tettem az uszonyosúszó
válogatottnak, hogy mit lehetne ez ügyben csinálni. Hogy a te hokisaid meg a te tájolósaid
ugyanabban a szerelésben, válogatott szerelésben jelennek meg. Mondjuk nem a versenyen
vagy valami sportösszejövetelen, mert övé a felszerelés. Ezt a lehetőséget fel kell tenni a
gyerekeknek. De ha nem, nem. Szabad a választás. Arra nem tudjuk kötelezni a Magyar
Búvár Szakszövetség sportolóit, hogy ezt hordják.
Miklós Tamás: Azt, hogy hordják, azt nem, hogy megvegyék.
Nagy Norbert: És akkor ez a szett, ha jól értem olyan negyvennégyezer forint, negyven X
ezer forint.
Miklós Tamás: És ez tartalmazza…
Domokos István: Mindazt, ami az ajánlatban szerepel.
Szalai László: És akkor azt ki kell fizetni.
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Nagy Norbert: Azt ki kell fizetni.
dr. Nyíri Iván: Természetesen. És a tied. Az övé.
Nagy Norbert: A versenyzőknek kell kifizetni?
Szalai László: A válogatott versenyzőknek?
Balázs Péter: Szerintem ez olyan financiális részletkérdés, amit a következő évi költségvetés
tervezésénél kellene valamilyen módon figyelembe venni. De azt gondolom, hogy a
Szövetség nem tudja kifizetni mindenkinek ezt a felszerelést.
dr. Nyíri Iván: Én úgy gondoltam, hogy mindenki magának megveszi.
Miklós Tamás: Ez azért baj Elnök úr, mert van egy tíz fős válogatott, akármelyik sportágnál,
és ha akárcsak egy ember is azt mondja, hogy ő nem akarja megvenni, akkor már kilóg a
sorból, akkor már megtörik az a rend, az az egységesség.
dr. Nyíri Iván: Akkor majd elkezdünk agyalni itt az elnökségben, hogy mit lehetne tenni. De
ne hagyjuk elveszni a másfél millió forintot, az uszonyos válogatottunknak a felszerelését.
Nagy Norbert: Azt nem, azt semmiképp. Nem is erre irányult az aggodalmam.
dr. Nyíri Iván: Mi ugyanaz a szövetség vagyunk, különböző sportágakkal.
Nagy Norbert: Ugyanarról beszélünk, csak kicsi félreértésekkel. Nekem, én azért írtam,
nekem egyedül az volt az aggályom, hogy mi eddig is úgy működtünk, hogy…
dr. Nyíri Iván: Saját pénzből. Tudom, tudom.
Nagy Norbert: Saját magunk megfinanszíroztunk szinte mindent. És egy kicsit aggállyal
olvastam, amikor olvasom azt a szót, hogy kizárólagosan. Tehát ez engem egy kicsit
frusztrált. Nevezzük így a gyereket vagy a kifejezést mondom.
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dr. Nyíri Iván: Értem.
Nagy Norbert: És ezért írtam le azokat a mondatokat, amiket leírtam. És ezért tettem fel a
kérdéseimet és ezért beszélek most erről én, hiszen azt hiszem, hogy ez minket nagyon érint, a
vízi hokit, de a tájolást is elég erősen érinti a dolog.
Balázs Péter: Jelen állás szerint az uszonyosúszáson kívül mindenkit érint.
Nagy Norbert: És ugye ha csak azt nézzük, hogy a magyar válogatott ötven-hatvan főt
néznük, beszorozzuk negyvennéggyel, ez eléggé nagy összeg.
dr. Nyíri Iván: Igen. A következő. Amit én el tudok képzelni javaslatként, aztán az elnökség
majd eldönti. Ha minden évben mi összesen kétszázezer forint környékén, amit elköltünk
bérlésre. Ezt a kétszázezer forintot én szívesebben adom oda a sportolóimnak a cucc
megtámogatására, amit ő kiegészít, megvesz és az övé lesz. Minthogy kifizessem az Adidasnak bérleti díjként.
Szalai László: Az akkor ezer forint lesz versenyzőként.
dr. Nyíri Iván: Igen, de az is valamennyi pénz. De ha már három évet veszek, akkor már
háromezer forint.
Szalai László: Ez a mez nem fog három évig tartani.
Miklós Tamás: De Elnök úr, azt is meg kell kérdezni a sportolói oldaltól, hogy erre van-e
igény.
Nagy Norbert: Igény. Így van.
Miklós Tamás: Ha nincs rá igény, akkor.
dr. Nyíri Iván: Hát ott kezdtük. Hogy megkérdeztük az edzőket, hogy van-e rá igény.
Odavittük a cuccokat, az edzők azt mondták, hogy szuper.
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Nem azt mondták, hogy elfogadjuk, hogy kell nekünk a válogatott finanszírozása. Hanem,
hogy hol lehet venni, mert az ár baromi jó és vásárolnánk. Ez meg van kérdezve.
Balázs Péter: Én egyeztettem Adriennel erről a kérdésről, volt azért a Szövetségnek a Turbo
meg a Diapolo ennél nagyobb szponzora is, amikor a hoki Európa-bajnokság összes
szponzorpólóját ingyen és bérmentve juttatta.
dr. Nyíri Iván: Pólót. Na de ezek…
Balázs Péter: Meg az összes válogatott felszerelést, amit előző években ő adott, utána meg
vásárolni kellett hozzá. Azt mondta az Adrienn, hogy az irodára óriási nagy feladatott rótt
ennek a megvásárlása, kiegészítése, úgyhogy nem véletlenül döntött Adrienn illetve
döntöttünk közösen a válogatott felszerelések bérlése mellett. Adrienn azt javasolta, hogy
majd a későbbiekben akár abban lehet gondolkodni, hogy veszünk X darab felszerelést ilyen
hasonlóan módon, mint a bérbeadás és akik fixen vannak a válogatottban, húsz-harminc
felszerelésen fixen itt van az irodában és azokat ki lehet adni az éppen elutazóknak. De ez újra
feladatot ró a titkárságra.
dr. Nyíri Iván: Ez így van.
Nagy Norbert: Meg a tárolása.
Miklós Tamás: Igen, a tárolás.
Balázs Péter: Meg az Adrienn azt is mondta, hogy könyvelési szempontból sem volt egszerű,
hogy minden évben mondjuk ötven felszerelést megvásárolt a Szövetség. Hogy ebben is
gondolkozzunk. De az István által megküldött válaszok a Jako részéről nagyon hogy is
mondjam, korrektek. És én azt gondolom, hogy így nincsen akadálya a szerződés
megkötésének a legjobb kialkudható verzióban a Szövetség számára. De itt teljesen
egyértelműen le van írva, amitől mi féltünk. Ugye ami nem volt egyértelmű a szövegben, arra
most itt egyértelmű választ kaptunk. Nem vonatkozik a sportrendezvényekre, csak ha mi
akarjuk, nem vonatkozik a többi sportágra kötelező jelleggel, csak ha a sportág akarja. Ez
szerintem így teljesen megnyugtató.
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Holló Győző: Ez egy elindulás lehet. Aztán meglátjuk, hogy mi van.
dr. Nyíri Iván: Hogy?
Holló Győző: Egy elindulás lehet. Az uszonyosúszó válogatott kapcsolódik bele, aztán
meglátjuk.
dr. Nyíri Iván: Jó, csak akkor, értem, értem. Akkor arra adjon nekem iránymutatást az
elnökség, hogy én az egyik oldalról megállapodok vele, rendben van, a huszas keretemet
felöltöztetem másfél millió forintért. De én mit adok neked? Mit adok neki? Hát ő se hülye.
Mit adok ezért cserébe? Ezt tessék nekem megmondani. Mert azt megmondtátok, hogy mit
nem.
Holló Győző: A kizárólagosságot azt ne adjuk neki oda.
dr. Nyíri Iván: Az érthető. Az nem is volt.
Szalai László: Azon túlvagyunk.
dr. Nyíri Iván: Mit adunk neki érte cserébe?
Miklós Tamás: Azt lehetne, hogy a versenyeinken megjelenhet.
Nagy Norbert: A megjelenést mindenképp.
Miklós Tamás: Minden versenyen értékesíthet.
Nagy Norbert: Reklámfelület minden versenyen. Honlapon megjelenhet.
Szalai László: Mennyiségi vásárlást semmiféleképpen. Nagyobb vásárlást, mert azt nem
tudjuk előre.
Miklós Tamás: Esetleg versenynek legyen névadó?
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dr. Nyíri Iván: Az őt nem érdekli.

Nagy Norbert: Nem biztos.
dr. Nyíri Iván: Ez két család. Ezek, hogy mondjam, ezek nem gazdag németek. Ez két
magyar család, aki megszerezte ennek a cégnek képviseletét. Tehát neki fontos a vásárlás,
hogy valami forgalma is legyen. Mert amikor beszámol a németeknek, jó finanszírozom a
magyar uszonyosúszó válogatottat, húsz ember, oké. És mit kapsz cserébe? Nem vásárolnak?
Akkor te hülye vagy. Tehát valamit kell adni.
Szalai László: Az, hogy a versenyzők vagy az egyesületek vásárolnak, azt itt ennél az
asztalnál nem dönthetjük el.
Nagy Norbert: Nem tudod befolyásolni.
Balázs Péter: Ebben azért leírja, hogy a Poseidon programban, az uszonyosúszó programban
mi kötelező módon mi tőle vásárolunk.
dr. Nyíri Iván: Az nem gond, valakitől úgyis kellett vásárolni.
Balázs Péter: De például ezt adjuk neki. Innentől fogva az uszonyosúszásba tőle vásárolunk a
Poseidon, a Titán programban.
Szalai László: De mi ez a Poseidon, Titán programban való vásárlás? Ezt sem értem.
Balázs Péter: Kapnak hátizsákot, pólót, nadrágot. Ez benne volt.
dr. Nyíri Iván: Tessék megnyitni a honlapunkat, a Magyar Búvár Szakszövetség honlapját.
Gyönyörűen ott vannak a gyerekek. Azonnal felvették.
Miklós Tamás: Elnök úr, most kiszámoltuk, negyvennégyezer forint egy csomag. Egy
komplett szett. Mi van, ha nem kell negyvennégyezer forintért csak egy melegítőt kér
tizenötezer forintért?
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Nagy Norbert: Simán belemennek. Biztosan belemennek.
Miklós Tamás: Miért kell rákényszeríteni a teljes csomag megvásárlására?
dr. Nyíri Iván: Dehogy, dehogy kell.
Miklós Tamás: Csak ez az összeg kering itt és ez nagyon sok sokaknak. Ez a
negyvennégyezer forint.
Nagy Norbert: Biztos, hogy válogatható.
dr. Nyíri Iván: Hát hogyne, hát hogyne. Találja ki az elnökség, könnyítse meg a dolgom.
Engem úgy csatába küldeni, hogy nem, nem, nem, nem. Úgy nem tudok mit mondani a másik
oldalnak. Mert az is valamiért szeretne velem összefogni.
Nagy Norbert: Igen, ez ésszerű. Felajánlani, hogy ne kelljen csomagban gondolkodni.
Balázs Péter: De én azt gondolom, hogy az ajánlatban nem szerepel a csomag.
dr. Nyíri Iván: Nem, nem szerepel.
Nagy Norbert: Hát meg úgy van, hogy bármi.
Miklós Tamás: Csak elhangzott itt a negyvennégyezer forint.
Holló Győző: De azt ti számoltátok, hogy ennyibe kerül, hogy komplett csomagot vegyünk.
Miklós Tamás: Igen, igen, igen.
dr. Nyíri Iván: Jó, én értem. Értem az ügy bonyolultságát, én leülök ismét tárgyalni a
Jakossal. Valameddig el fogok jutni, nem kötök szerződést, újra visszajövök az elnökséghez
ezzel, hogy mi az a legkisebb közös többszörös, ahol mi szerződést tudunk kötni.
Nagy Norbert: Jó, de szerintem azt már emailen is meg tudjuk szerintem beszélni.
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dr. Nyíri Iván: Megküldöm.
Holló Győző: Meg tudjuk beszélni, de beszélni kell róla. Mert az emailek azok…
dr. Nyíri Iván: Jó, jó. Tisztelt Elnökség, akkor ezt is kipipáltuk. Hatékonyan, érthetően.
Úgyhogy jó, teljesen érhető. Családi nap.

6.

Beszámoló a Búvár Családi Nap és Retro Búvár Találkozó szervezés állásáról

dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak! Örömmel mondom, hogy alá van írva a szerződés, elképesztő
áron a Duna Arénával. Ami elképesztő árat te már kaptál, 340-320 ezer forint, ahhoz képest
áfásan kettőszáz…mennyiért írtuk alá Tamás, kettőszáztízezer forinttal.
Miklós Tamás: Kettőszáztízezer.
dr. Nyíri Iván: Nagyon jó áron. Megkötöttük a szerződést a Ricsivel, megkötöttük a
szerződést az Imrével. Ők csinálják a programokat. A körülbelüli program az ott van.
Mindenki nagyon lelkes, akikkel én eddig beszéltem, akár sportolókkal, akár a szervezőkkel,
akár a résztvevőkkel, akár a leendő vendégekkel, mert én is fogok egy negyven-hatvan
érdeklődőt odahozni. És ugye az egyik kritérium, hogy mennyien vesznek részt. Ezt kérte a
Honvédelmi Sportszövetség, hogy mennél több embert, fiatalokat vonzzunk be, nekik az
nagyon fontos. Ezek lehetnek a sportolóink a családokkal, lehetnek barátok. Tehát két-háromnégyszáz embert nyugodtan el tudunk vagy így vagy úgy szórakoztatni. Lesz ez egy közvetítő
csapatunk, akik Egerből online közvetítették a világkupát. Akikkel dolgozunk, hanyadik éve,
harmadik vagy negyedik?
Miklós Tamás: Harmadik esemény.
dr. Nyíri Iván: Igen, harmadik. Igen. Víz alatti kamerák lesznek, úgyhogy ez izgalmas napot
tudunk. Filmeket összerakunk, azt majd kérjük, hogy ti is hoki filmeket, rövid, hosszabb,
egyéb filmeket hozzatok. A közvetítőnk, aki az egész napnak a speakere, animátora, mit
tudom én hogy mondjam, a konferansziéja lesz, a McMenemy Márk. Ez a valamelyik
tévécsatornának a bemondója, riportere, tehát nagy örömmel vesz részt.
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A Skultéty Csaba, aki már dolgozott velünk két, három, négy évvel ezelőtt, nyolc évvel
ezelőtt és csinált magazinműsort a sportcsatornákon, aztán elfogyott a szponzori pénze és
akkor leállt. Ő újra elkezd velünk dolgozni, mert fel akarja újítani a búvárkodásról, a Búvár
Szövetségről készített, illetve nem a Búvár Szövetségről, mindarról, ami a mi tevékenységi
körünkbe tartozik. A filmezést, a hírvivést, tehát egy hasznos ember. Nagyon lelkesek, tehát
jönnek, csinálják, fog működni a kivetítő, fog működni az online közvetítés. Abban a
pillanatban, ahogy látjuk, hogy működik, a jövő hét végén, akkor én a CMAS-nak írok, hogy
ilyen és ilyen linken, nyugodtan küldjék ezt a családi napot az összes CMAS országnak, mert
esetleg tanulnak tőlünk, hogy ezt máshol is lehetne csinálni. Tehát egy nagyon jó dolog. És
Petya majd, majd, inkább hamarabb, mint később, hogy a sportolókkal, ha van időd,
végigbeszélni, hogy ki mikor mit csinál azon a reggelen.
Balázs Péter: Én nagyon szívesen, csak a Ricsi van ezzel megbízva.
dr. Nyíri Iván: A sportrésszel ő nincs megbízva.
Balázs Péter: Hát akkor jó lenne, ha meg lenne bízva, mert ha két szervezője vagy három
szervezője van ennek az eseménynek, ahogy megírtad a leveledben, akkor a sportolókkal is a
Ricsi valamilyen módon foglalkozzon. Én nagyon szívesen segítek benne, de ha ennek ő a
szervezője…
dr. Nyíri Iván: Nem, nem. Ő a családi napot szervezi olyan szempontból, hogy a merültetés
jól működjön. A Ricsi nem szervezi a Magyar Búvár Szakszövetség sportolóinak reggeli és
délutáni bemutatóját.
Balázs Péter: A leveledben nem ez szerepelt, amit nekünk küldtél.
dr. Nyíri Iván: Melyik?
Balázs Péter: Az, hogy hagyjuk, arra, amit a Dodó írt levelet.
dr. Nyíri Iván: A Dodó teljesen mást írt.
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Balázs Péter: De te írtál egy levelet, hogy mindenki álljon le, itt három szervezője van ennek
az egész eseménynek. Te, Ricsi és az Imre.
dr. Nyíri Iván: Igen, én fogom össze. Igen, így van. Ehhez képest menet közben jött, hogy a
Magyar Búvár Szakszövetséget is be kellene mutatni. Tehát megint arról beszélünk, ami nem.
Arról kell beszélni, ami igen. Lesz egy bemutatója az uszonyosoknak, de ezt én elmondtam
neked szóban is. Már kértelek, hogy tartsd meg a bemutatót mint világbajnok.
Balázs Péter: Sára telefonált nekem egyedül. Mi erről nem beszéltünk.
dr. Nyíri Iván: De beszéltünk. Petya, én beszéltem veled, hogy tartsd meg a bemutatót. Hát
hogyne beszéltünk volna.
Miklós Tamás: Elnök úr.
dr. Nyíri Iván: Igen.
Miklós Tamás: Beszéltem Ricsivel reggel, valóban ezt a sportrészt ő nem csinálja, mondtam,
hogy akkor én azt átvállalom.
dr. Nyíri Iván: Igen, csak neki el kell mondanom, tehát el kell mondanom, hogy fog működni
a nap. Bemutató uszonyosban.
Bácsi Krisztina: Bocsánat, nekem el kell mennem.
dr. Nyíri Iván: Viszlát! Uszonyosban bemutató, hokiban bemutató, rögbiben bemutató,
bemutató tájolásban, bemutató apneaban. Öt-tíz perces bemutatók. De mi ezzel a gond Petya?
Miklós Tamás: Általánosságban már lettek értesítve.
Balázs Péter: Általánosságban már beszéltünk róla, csak az a levél, amit küldtél az teljesen
másról szól.
dr. Nyíri Iván: Mert akkor még a szervezés elején voltunk.
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Balázs Péter: Jó, de azóta nem beszéltünk erről. í
dr. Nyíri Iván: Petya, a Dodó elmondta az első indító értekezleten…Te a levelet mondod,
amit én írtam. Arra írtam, hogy a Dodó teljesen mást írt le, mint amit a két részprogram
szervező elmondott, hogy ők milyen feltételekkel vállalják és hogyan tudják ezt jól
megcsinálni. És meg tudják jól csinálni. Erre a Dodó nem figyelt oda rájuk azon az
értekezleten, írt még egy programot, aminek semmi, de semmi köze nem volt ahhoz az
értekezlethez, amit mi tartottunk. Amit Dodó hívott össze úgy, hogy engem nem értesített.
Senki nem kérte fel Dodót, egyre kértem fel Dodót, tarts egy jó előadást a búvároktatásról, a
búvárkodásról, a veszélyekről, a tapasztalatokról, vicces helyzetekről tíz percben. Dodó azt
mondja, hogy ő a Magyar Búvár Szakszövetségről fog előadást tartani. Mondom, nem fogsz
Dodó, mert senkit nem érdekel, mert nem azért jönnek oda. Szórakozni.
Balázs Péter: Én mindenben szívesen segítek. Már előzetesen beszéltem sok mindenkivel,
már októberben elkezdtünk szervezni egy multisport napot Dunaújvárosban, a hokisokkal, a
tájolósokkal…
dr. Nyíri Iván: Igen, hallottam.
Balázs Péter: És ami nagyon jól sikerült, és ott úgy beszéltük, én azt gondolom, akik ott
voltak, azok mind itt lesznek itt is. Ez tényleg egy olyan rendezvény volt, amit a gyerekek
csillogó szemmel csináltak végig. Pedig egy egész napos, egészen fárasztó dolog volt. Ami a
tapasztalata annak a napnak, hogy…
dr. Nyíri Iván: Több ilyen kell.
Balázs Péter: Igen, több ilyen kell. Ezt a napot, ezt a családi napot, simán fel lehet használni
egy pontosan ugyanilyenre. Hiszen az a lényeg, hogy minél több gyerek legyen, a családjukat
el tudják hozni és be tudják mutatni, hogy mit is csinálnak edzésen. Tehát mindent lehet
csinálni. A tapasztalatom az volt, hogy a tájolást bemutatni medencében, nem működik. Az,
hogy a gyerekek elszórakoznak vele, az nagyon jó, de ilyen kvázi bemutatót, hogy kiáll
mindenki és bemutatja a tájolást egy negyed medencében, próbáltuk, de semmi látványossága
nincsen. Az viszont nagyon aranyos, hogy a gyerekek a deszkával, a kisgyerekek, tíz évesek,
deszkákkal lavíroznak és forognak a vízben, annak van értelme.
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De egy ilyen bemutatónak, ahol bemutatjuk a tájolás egy tízszer húsz méteres dobozban,
annak semmi értelme.
dr. Nyíri Iván: Petya, ez körülbelül neked ez a tájolós bemutató, körülbelül három perc.
Valaki áll a parton, és magyarázza, hogy te mit csinálsz a vízben. És vannak víz alatti
kamerák, tehát, hogy egyáltalán képileg lássák, hogy mi ez a tájolás.
Szalai László: Ott a drónfelvétel.
Balázs Péter: Drónfelvétel meg víz alatti felvétel. Szerintem ha közben mennek filmek, azzal
sokkal többet mutatunk, mint egy medencében egy ilyen dolog. Ez volt a tapasztalat. És a
gyerekek nagyon élvezték. A hokinak a bemutatása az megint a közvetítésen múlik majd,
hogy mennyire élvezetes a kintieknek. Mert utána a próbajáték, nem akarták abbahagyni a
gyerekek.
dr. Nyíri Iván: Annyira tetszett nekik?
Balázs Péter: Annyira tetszett nekik, hogy lejárt az idejük, és akkor hadd játsszunk még,
hadd játsszunk még. Nem. Mert úgy volt ilyen forgószínpadszerűen megcsinálva.
Nagy Norbert: Nagyon jól sikerült az a nap.
Balázs Péter: Hogy egy órát itt vagytok, egy órát az uszonyosúszásnál, egy órát a
tájékozódásinál vagytok. Nem akarták abbahagyni.
dr. Nyíri Iván: Petya, amit ti mondtok. Hát ezt együtt rakjuk össze. A sportrész, hogyha
bevállalod és te menedzseled, uszonyosúszótól kezdve egészen a tájolásig, amit azt mondasz,
hogy ne a vízbe, hanem egy filmet rakjunk fel, hogy mi az.
Balázs Péter: Én a Tomival közösen, nekem most nagyon limitált az időm a munka miatt.
Nagyon szívesen segítek mindenben, de én ehhez segítséget kérek, mert napi munkavégzéssel
nem tudok részt venni benne. Nagyon szépen köszönöm Tomi.
Miklós Tamás: Jó.
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dr. Nyíri Iván: Csak hogy része legyél. Ennyi.
Balázs Péter: Persze. Köszönöm.
Nagy Norbert: Bocsánat, én még feltennék egy-két kérdést. Lehet, hogy mindenkinek
egyértelmű, csak nekem nem. A családok hogy jutnak be? Belépőt kell fizetniük vagy
ingyenes?
Miklós Tamás: Ezt majd elmondjuk.
dr. Nyíri Iván: Szerintem ezt már nem kell az elnökségi ülésen.
Miklós Tamás: Nekem még lenne az egyebekhez.
Szalai László: Nekem is lenne az egyebekhez.
Balázs Péter: Nekem is lenne az egyebekhez.
dr. Nyíri Iván: Igen, és utána folytassuk ezt, hogy ez már ne legyen ott.

7.

Egyebek

Miklós Tamás: Egyebeknél.
Holló Győző: Egyebek vannak? Már ott tartunk?
dr. Nyíri Iván: Igen.
Miklós Tamás: Ludvigh Zoltán érdeklődik, hogy mi van a kifizetéssel. Igen. Választ kér.
Balázs Péter: Nem a kifizetéssel. A könyvvel. Mi lesz a könyvvel.
Holló Győző: Én is feltettem volna ezt a kérdést.
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Szalai László: Én is, mert rámírt. Messengeren.
Miklós Tamás: Engem hívott.
Szalai László: Hogy elmész mellette az uszodában és nem beszélsz vele. Nekem írt.
Balázs Péter: Engem is felhívott.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak, először rendezzük a jegyzőkönyvet, utána beszéljünk. Légy
szíves terjeszd elő, amit előterjesztettél nekem kora délután. Ezzel a drága jóemberrel
kapcsolatban.
Holló Győző: Ludvigh Zolival.
dr. Nyíri Iván: Dehogy, Istvánnal.
Miklós Tamás: Ja, elnézést, bocsánat, megijedtem, hogy mondtam valamit.
dr. Nyíri Iván: Igen, ez fontos a jegyzőkönyv számára.
Miklós Tamás: Igen. A Domokos István kollegáról lenne szó, aki már, segíts légy szíves,
május óta dolgozol itt?
Domokos István: Június óta.
Miklós Tamás: Többnek tűnt. Június óta dolgozik itt és én személy szerint nagyon meg
vagyok elégedve a munkájával. Nagyon nagy segítség. Mások is megkerestek engem, tudjál
róla, hogy dicsértek téged. Ezért én szeretném kérni az elnökséget, hogy Istvánnak az
alapbérét, a fizetését emeljük meg.
Balázs Péter: Én azt hiszem, hogy ez kötelezettségünk, a feladatai is nagy mértékben
megváltozott.
Szalai László: Miért, ő most nem örökölte valakinek a fizetését?
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Miklós Tamás: Nem.
dr. Nyíri Iván: Nem, nem, nem. Alulfizettük. Hát nem tudtuk, hogy ki jön.
Holló Győző: A zsebében nem turkálva, mennyi pénzt kap most?
dr. Nyíri Iván: Kettőötvenet és háromra akarjuk megemelni.
Holló Győző: Ezért akartam konkrét számokat.
dr. Nyíri Iván: De nem ezzel akartam én kezdeni. Hanem azzal, hogy nagyon sokan jöttek
hozzám is, hogy az Istvánnal baromira meg vannak elégedve. Méghozzá olyanok, akik az
egész irodával nincsenek megelégedve.
Holló Győző: Az uszonyos bizottság tagjai is meg vannak elégedve, úgyhogy tolmácsolom.
Balázs Péter: Na az már nagy dolog.
dr. Nyíri Iván: István, ugye látod, hogy mennyi vitánk van az elnökségben. De vannak
dolgok, amiben egyetértünk. Fontos dolgokban egyetértünk. Úgyhogy nagyon szépen
köszönjük a munkádat és csak így tovább. És akkor megemelnénk a béredet jövő hónaptól.
E hónaptól.
Balázs Péter: Márciustól.
dr. Nyíri Iván: Már e hónaptól a fizetésedet és nagyon köszönjük azt a nagyon pontos,
nagyon precíz, nagyon csendes, nagyon szerény munkát, ami mindenkinek hasznára válik.
Szalai László: Talán túl csendes, de azt nem teszteltük, hogy mennyire.
HATÁROZAT:
30/2019 (III. 05.) Az Elnökség úgy határozott, hogy Domokos István személyi
nettó alapbérét 2019. március 1-i hatállyal 300.000 forintban állapítja meg.
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Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
Holló Győző: Köszönjük.
dr. Nyíri Iván: Úgyhogy igazából tessenek észrevenni, hogy egy szerencsés szövetség
vagyunk, hogy jól működtetjük a szövetséget. Mi vitatkozunk itt, meg nem értünk egyet, meg
feszültségek is vannak. De a végeredmény az, hogy a szövetség jól működik. Úgyhogy ezt
köszönöm szépen mindenkinek. Még van-e olyan, ami…Igen!
Miklós Tamás: A rögbi válogatott utazna ki világbajnokságra Graz-ba és a Novotny
Tamással volt egy megbeszélésünk. 18 fő utazna ki és elsősorban a nevezési díj
költségtérítésében kérnének segítséget a Szövetségtől, az háromezer euro. Mi azt beszéltük az
Istvánnal, hogy esetleg ennek a felét, ha állná a Szövetség, tehát ezerötszáz eurot, akkor a
Novotny Tamásék azt már elfogadnák.
dr. Nyíri Iván: Igen?
Miklós Tamás: Igen. A további adminisztrációs munkát, ami ezzel jár, természetesen a
Szövetség elvégzi illetve felszerelést bérelnénk nekik az Adidas-tól. Ezt kérnék.
Balázs Péter: Ezt kiegészítve, engem ugye a Tamás kért, ők megalakították, ugye a Tamás a
rögbi szakbizottság vezetője, de megalakították a szakbizottságot. Annak a nevei
előterjesztésre kerültek, ugye az István megküldte mindenkinek. Úgyhogy azt szeretném, ha
azt az elnökség jóvá tudná hagyni.
dr. Nyíri Iván: Ja, amit megküldtél.
Balázs Péter: Igen. Hogy erről szavazzunk.
Nagy Norbert: Hát ismerni, nem ismerjük őket, de biztos jó.
Balázs Péter: Nem ismerjük őket.
dr. Nyíri Iván: Ha nekik jó, akkor nekünk pláne.
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Balázs Péter: Egy hölgyet is beválasztottak, hogy a női szakág is képviselve legyen. Illetve
azokat az aktív tagokat, akik tényleg ebben az ügyben tenni akarnak, úgyhogy kérem, hogy
erről szavazzunk. Ugyanilyen javaslatom lenne, hogy a Győző által elnökölt uszonyosúszó
szakbizottság is hosszú vajúdás után, de megszületett. Úgyhogy vannak tagjaink, úgyhogy ezt
is jóvá kellene hagynunk. Illetve az uszonyosúszó szakbizottság által átbeszélt, a Győző által
előterjesztett Világjátékok támogatás felosztást is jóvá kellene hagynunk, ami még ilyen
elnökségi ügyrend.
dr. Nyíri Iván: Első szavazás. Világjátékok támogatások. 460 ezer és 230 ezer forintok
között változnak a támogatások. Megkaptuk.
Holló Győző: Az elv az volt, hogy akik Világjátékokon voltak, azok dupla annyit kapnak.
dr. Nyíri Iván: Így van, így van.
Holló Győző: És másfél millió…
dr. Nyíri Iván: Félre lett téve.
Holló Győző: Félre lett téve azzal, hogy a világversenyeken, Európa- és világbajnokságon
ezekben a Világjátékok számokban elért eredmény alapján kerül szétosztásra.
dr. Nyíri Iván: Ki az, aki egyetért? Bocsánat, ellene? Tartózkodott?
HATÁROZAT:
31/2019 (III. 05.) Az Elnökség jóváhagyta a 2019. évi Világjátékok felkészülési
támogatás felosztásra és felhasználásra vonatkozó javaslatot.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, elfogadtuk. Novotny Tamás által előterjesztett rögbi
szakbizottság összetételét. Ki nem ért egyet vele? Tartózkodott?
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HATÁROZAT:
32/2019 (III. 05.) Az Elnökség a víz alatti rögbi szakbizottság elnökének
javaslata alapján jóváhagyta a víz alatti rögbi szakbizottság tagjait. A
szakbizottság tagjai: Janik József, Klima András, Rozovics Éva, Vizsolyi Pál.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm. Elfogadtuk. Mi a harmadik?
Balázs Péter: Uszonyos szakbizottság.
dr. Nyíri Iván: Uszonyos szakbizottság összetételét, ami végre megalakult. Ki az, aki ellene
van? Ki az, aki tartózkodott?
HATÁROZAT:
33/2019 (III. 05.) Az Elnökség az uszonyosúszó szakbizottság elnökének
javaslata alapján jóváhagyta az uszonyosúszó szakbizottság tagjait. A
szakbizottság tagjai: Gurisatti Róbert, Juhos Gergely, Kanyó Dénes, Kovács
László, Kókai Dávid, Veress András.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm szépen, elfogadtuk. És akkor még volt egy.
Holló Győző: Két ülésünk már volt.
Miklós Tamás: Ezerötszáz euro.
dr. Nyíri Iván: A rögbiseknek a nevezési díj felét és a ruhabérlést. Ki van ellene?
Ki tartózkodik?
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HATÁROZAT:
34/2019 (III. 05.) Az Elnökség a víz alatti rögbi szakbizottság elnökének
kérelmére úgy határozott, hogy az MBSZ a nevezési díj felének, 1.500 euro
megfizetésével és Adidas válogatott felszerelés bérlésével támogatja a víz alatti
rögbi válogatott 2019. évi víz alatti rögbi világbajnokságon való részvételét.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm. Ezt is elfogadtuk. Örülünk, hogy támogathatjuk.
Balázs Péter: Tamás, szerintem az elnökségre tartozik picit ez a kérdéskör is. Van két német
állampolgárságú illetve kettős állampolgárságú játékos.
dr. Nyíri Iván: Német-magyar?
Balázs Péter: Igen, német-magyar, akik már szerepeltek a német válogatottban, de a magyar
válogatott nagyon szeretné, ha a Magyar Szövetség közbenjárásával a VDST-től kikérnénk
őket kvázi erre a versenyre, hogy ezen a versenyen magyarként szerepelhessenek. Majd utána
visszakerülnek a német válogatottba.
dr. Nyíri Iván: Húha, húha, húha!
Balázs Péter: Szerintem jó a viszonyunk a VDST-vel, azt hiszem, hogy ott most nincsenek
beválogatva, de valaha szerepeltek a német válogatottban. Tomiék azt mondták, hogy
megpróbáljuk ezt elintézni.
Miklós Tamás: Nem tudom, hogy ez milyen szabályozás alá tartozik. Az, hogy a klub ezt
megengedi, de úgy különben…
dr. Nyíri Iván: Szövetségi. A szövetségnek kell.
Balázs Péter: A rögbi szabályzatban van egy olyan, ha már három éve, tehát három évig
visszamenőleg már szerepelt valamely nemzetnek a válogatottjában, akkor van egy ilyen
kérdéskör, hogy el kell, hogy akkor ezzel foglalkozni kell.
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dr. Nyíri Iván: Engedély kell.
Balázs Péter: Igen.
dr. Nyíri Iván: Írsz nekik?
Miklós Tamás: Jó.
Balázs Péter: Azt mondta Tamás, én beszéltem vele hosszasan. Azt mondta, hogy nekik
nagyon fontos lenne ez a két személy, merthogy nagyon jók.
dr. Nyíri Iván: Jó, megpróbáljuk. Megpróbáljuk.
Szalai László: És levelezés?
dr. Nyíri Iván: Email.
Balázs Péter: Én is ennyit tudtam mondani neki, hogy természetesen a Szövetség nevében
meg tudom ígérni, hogy megpróbáljuk.
dr. Nyíri Iván: Lépünk, aztán meglátjuk.
Balázs Péter: De az, hogy mi lesz az eredmény, azt nem tudjuk garantálni.
dr. Nyíri Iván: Jó, Tamás, akkor írsz?
Miklós Tamás: Annyi engedményt kaptunk, vagyis tájékoztatást. Mert megnéztem a
kiírásnak a szálláscsomagját és hát horribilis árakon értékesítik a szállásokat. És akkor
megkérdeztem, hogy kötelező-e oda foglalni és azt mondták, hogy nem. Tehát mehetnek
maguknak Graz-ba foglalni. Az is egy költségcsökkentés.
Balázs Péter: Ami nagyon fontos része. Mert a Novotny Tamásék végre először próbálnak
így összeállni úgy istenigazából, és nagyon hatékonyan és rugalmasan próbálják ezeket
kezelni. Illetve óriási költséget vállalna a saját maguk részéről, minden mást azt ők fizetnek.
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Miklós Tamás: Ugye biztosítást is tudunk nekik kötni. A CMAS licence-nek a kikérését.
dr. Nyíri Iván: Ez mikor van?
Balázs Péter: Várj csak, a CMAS licence biztosítását azt felfüggesztették. Nem jár többet
biztosítás.
Miklós Tamás: Igen, igen. Ezért kell sportbiztosítást kötni.
dr. Nyíri Iván: Mert volt egy-két, én beszéltem a Michellel, volt egy-két baleset, és a
biztosító nem fizetett.
Balázs Péter: Igazából nem volt szolgáltatás a pénz mögött. Igen.
Miklós Tamás: Július 27, augusztus 5.
Szalai László: Ez CMAS verseny?
Balázs Péter: Igen, CMAS világbajnokság.
dr. Nyíri Iván: Például velük, ha előrejutunk a Jakoval, már lehet beszélni, hogy srácok,
legalább egyformák legyetek. Mit szóltok hozzá? Ha igen, megveszitek. Mi az ezévi bérleti
díjjal megtámogatjuk, és utána szerintem utána a Szövetség költségén meg lehetne nekik
nyomni, hogy ugye az a válogatott melegítője, hogy egységesek legyenek. Ezt átbeszéled a
Tamással?
Balázs Péter: Megbeszélem, persze. Ugye ők az Adidas-ban gondolkodtak, de ezt a
lehetőséget megbeszélem vele, persze.
dr. Nyíri Iván: Hát olcsóbb. Hát olcsóbb. És akkor egységesen az a szerelés, ami van az
uszonyosúszóknak.
Balázs Péter: Megbeszélem velük.
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dr. Nyíri Iván: Ezzel tudjuk segíteni, hogy az uszonyosaink megkapják ezt a támogatást.
Hölgyek, urak! Van-e még egyéb?
Holló Győző: Van.
Miklós Tamás: Győzőnek van.
dr. Nyíri Iván: Mondjad!
Holló Győző: Kétszer a szakbizottság ülésezett. Néhány gondolat felvetődött és az egyik
javaslat az volt, hogy mivel olyan helyeken lesznek az Európa- és világbajnokságok, mint
Görögország és Egyiptom, nyáron nagyon túlzsúfolt, már most meg lehetne rendelni a
jegyeket. Egy keretet, általában egy tizenkét fő utazik.
dr. Nyíri Iván: Repülőjegyeket?
Holló Győző: Repülőjegyeket. Biztosítással, névváltoztatási biztosítással, egy 12-15 főre
darabonként és ha esetleg nem lesz annyi válogatott, akkor lehet értékesíteni ezeket, szerintem
el fog menni. 12-15 főre, hogy meglegyen.
Miklós Tamás: Majd lemondási határidőt mondunk.
dr. Nyíri Iván: Beszéltek az Ilonáékkal?
Miklós Tamás: Persze, persze.
dr. Nyíri Iván: Jól van, jól van.
Szalai László: Úgy vetődött fel, hogy Sharmba nyáron, hát ha mondom, most nem kérjük
meg, akkor…
Miklós Tamás: Igen.
dr. Nyíri Iván: Igen.
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Holló Győző: És arról lenne szó, hogy a felnőtt világbajnokságon már akkor csapatot
javasolnánk. Nem hirdetnénk, javasolnánk.
Miklós Tamás: Az kellene majd nekem Győző, hogy hány nappal hamarabb akarnak esetleg
kiutazni, nem a verseny dátumához, nem tudom Egyiptomba vagy akár Görögországba.
dr. Nyíri Iván: Edzésnap, pihenőnap, akklimatizálódó nap.
Miklós Tamás: Ezt kellene tudnom.
Holló Győző: Jövő héten megmondom.
Szalai László: A görög nem tengerparton lesz, hanem tóparton. Igen, Pireuszból föl, négyszáz
méter.
dr. Nyíri Iván: Befejezhetjük?
Balázs Péter: Bocsánat még egy van, amiről megfeledkeztem, de István jelzett. Van egy edzői
életút program, amibe két edzőt javasolhatunk. A két edzőre vonatkozó javaslatot elküldtem,
kérném szépen, ha az elnökség egyetért, azt a két főt, Gurisatti Róbertet illetve Lábodi Laurát
vegyük be ebbe a programba illetve javasoljuk őket erre a programra, hogy az EMMI tudja
támogatni a Szövetséget és rajta keresztül ezeket az edzőket.
dr. Nyíri Iván: Van-e ellenjavaslat? Tartózkodás?
HATÁROZAT:
35/2019 (III. 05.) Az Elnökség jóváhagyta Lábodi Laura és Gurisatti Róbert
Utánpótlás Edző Életút programba történő bevonását.
Az Elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.
dr. Nyíri Iván: Köszönöm, akkor egyhangúlag elfogadtuk.
Szalai László: A Laurának van végzettsége?
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Balázs Péter: Ezt azért írtam le, mert az István majd ellenőrzi. És hogyha a Laurának nincsen
olyan végzettsége, amit az EMMI elfogad, akkor majd visszajövünk az elnökséghez.
Holló Győző: Nekem még lenne kérdésem. Ötvenéves évforduló. Merre tartunk? Hol
tartunk?
dr. Nyíri Iván: Tisztelettel. Én elvégeztem a rámbízott feladatot. Megtaláltam Budapesten az
egyetlen kifizethető helyet és méltó helyet, a Pálvölgyi-barlangnak a 300 főt befogadó
völgységét és sátrát és asztalait. Dodó azt mondta, hogy hagyjam, majd ő elintézi a
Honvédséggel, hogy a Dunai flotillának nem tudom melyik Duna parti akármilyét megkapja.
Rákérdeztem kétszer, legutoljára körülbelül tíz napja, itt a küszöbön keresztül azt mondta,
hogy ő most majd beszél, majd meglátjuk. Mondtam, hogy jó, de akkor majd írjál és
másolatban küldd meg nekem, mert közeledik az időpont. Hát valamikor dönteni kell, mert
különben a Pálvölgyi barlang is elúszik, kiadják addig azt a napot és akkor jó napot. Sehol
nem tartunk.
Holló Győző: De a Pálvölgyi barlang is hétvégére van?
dr. Nyíri Iván: Nem, az csütörtöki napra.
Miklós Tamás: Május 30.
dr. Nyíri Iván: Az csütörtök, csütörtöki nap.
Balázs Péter: Józsi engem hívott és azt mondta, hogy ő elintézte azt a flotillát.
dr. Nyíri Iván: Nekem is azt mondta, de írást akarok látni.
Holló Győző: Nekem annyi javaslatom lenne, hogy hétvégén kellene ezt megtartani.
Hétközben nem biztos, hogy ez jó.
Szalai László: Nincs hely.
Holló Győző: A flotillánál se?
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dr. Nyíri Iván: Az a Duna part az szörnyű, az méltatlan.
Holló Győző: Nem ismerem.
Szalai László: Az egy betonteknő. Három, hat, kilenc, tizenkét méteres szinteken ilyen lejtős
izé, jó, hogy van ott egy udvari rész. Én tíz éve voltam ott, de hú.
dr. Nyíri Iván: És ugye azért lenne sürgős, mert fel kell készülni, elő kell készülni.
Holló Győző: Tovább kellene már lépni.
dr. Nyíri Iván: És én megyek koldulni a Honvédelmi Sportszövetséghez. És énszerintem
valami pici pénzt fognak is adni. És az nekünk fontos.
Holló Győző: Csak azért kérdeztem, mert azóta sem tudok róla semmit.
dr. Nyíri Iván: Sehol nem tartunk.
Holló Győző: Mert már tudni kéne a helyszínt, az időpontot. És ehhez kellene minden mást.
Én úgy tudom, hogy a Ludvigh Zoli már küldött neveket, elérhetőségeket, akiket javasolt. Én
is akiket javasoltam, annak az elérhetőségét nem tudtam.
Balázs Péter: Én azt kérem, hogy ha sportos, akkor azt nekem küldjétek. Mert az egyik
elnökségi ülés jegyzőkönyvében az van delegálva, hogy a sportosokat én gyűjtöm össze. És
én is gyűjtöm őket. Úgyhogy küldjétek őket nekem és majd én küldöm a szervező
bizottságnak illetve a titkárságnak. És köszönöm Győző. Meg akkor én elküldöm, hogy
meddig jutottam.
Holló Győző: Jó, jó.
dr. Nyíri Iván: Hölgyek, urak, bezárhatom az elnökségi ülést? Akkor tisztelettel köszönöm a
munkát, nagyon hatékonyak voltunk, nem gondoltam, hogy viszonylag normálisan, gyorsan
átmegyünk ezeken a témákon. Köszönöm szépen!
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