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1. Az MBSZ szervezete
1.1. Az MBSZ jogállása
A szövetség 1968-ban Magyar Könnyűbúvár Szövetség néven alakult meg. Az OTSH
felügyelete alatt szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetség volt. 1989. év decemberében
Magyar Búvár Szövetség néven átalakult. A Fővárosi Bíróság az ISM által 9/1997. sorszám
alatt nyilvántartott Magyar Búvár Szövetséget az Ifjúsági és Sportminiszter kérelmére 2001.
február 15-én 5. sorszám alatt a sportági országos szakszövetségek nyilvántartásába
bejegyezte.
A Fővárosi Bíróság 2002. november 19-i határozatában bejegyezte a szövetség névváltozását,
Magyar Búvár Szakszövetség néven.
A szövetség kiemelten közhasznú szervezetté történő átalakulásához az OTSH 1998.
december 07-én kelt határozatában hozzájárul, bejegyezte a kiemelt közhasznú szervezetté
történő minősítést.
2013. június 13-án a Szakszövetség Alapszabályát a közgyűlés módosította, mely
módosításokat a Fővárosi Bíróság jóváhagyott.
1.2. MBSZ taglétszámának alakulása
Jelenleg a Magyar Búvár Szakszövetségnek 39 teljes jogkörű szabad joggal rendelkező
tagszervezete van.
2013-ban az alábbi szervezetek kérték tagfelvételi kérelmüket az MBSZ tagságába:
Debreceni Aquasport Egyesület, Marcali és Balatoni Úszó- és Szabadidő SE
2.

MBSZ ügyintéző és képviseleti szerveinek működése

2.1. Az elnökség
Elnök:
Alelnökök:

Dr. Nyíri Iván
Sopronyi Richárd – Technikai alelnök
Balázs Péter - Sport alelnök

Elnökségi tagok:
Cseh Attila
Moravecz János
Szalai László
Veress András
Zelenák József

Az MBSZ 2013. november 7-én tartotta Tisztújító Közgyűlését, melyet követően a testület az
alábbiak szerint módosult.
Elnök:
Alelnökök:

Dr. Nyíri Iván
Sopronyi Richárd – Technikai alelnök
Balázs Péter - Sport alelnök

Elnökségi tagok:
Holló Győző
Meixner Zsolt
Moravecz János
Szalai László
Veress András
Zelenák József
Az elnökség 2012. év folyamán 5 alkalommal ülésezett. ápr.9., jún.13., szept. 25., nov. 7.,
nov.20. Az ülésekről jegyzőkönyv készült.
Az elnökség tagjai társadalmi munkában végzik munkájukat.
2.2. Az Ellenőrző Testület
Az Ellenőrző Testület elnöke Császárné Gulácsy Éva, tagok: Fejes László, Roith György.
Az MBSZ 2013. november 7-én tartotta Tisztújító Közgyűlését, melyet követően a testület az
alábbiak szerint módosult.
Felügyelő Bizottság elnöke: Wágner Zsófia
Felügyelő Bizottság tagjai: Gyarmatiné Bőmisch Beáta, Roith György
Az Ellenőrző Testület a 2013. évi ellenőrzése során mindent rendben talált, beszámolójukat az
elnökség elfogadta.
2.3. MBSZ iroda
Az irodának 3 fő főállású, 8 órás munkaviszonyban lévő, fizetett alkalmazottja van. Miklós
Adrienn főtitkár, az irodavezető - 2013. május 3-ig Bajusz Edit, június 4-től Kenessey
Katalin- aki az iroda napi működését vezeti.
2013. októberéig határozott idejű szerződéssel a 18. CMAS Víz alatti Hoki Világbajnokság
szervezési-koordinátor feladatait 1 fő - Miklós Tamás látta el. Ezt követő időszakra a Magyar
Búvár Szakszövetség határozatlan idejű szerződéssel alkalmazza a versenyek szervezési
feladatainak elvégzésére.
Az iroda székelye a 1134 Budapest, Dózsa György út 53. szám alatt volt 2013. május 24-ig,
ekkor átkerült a MBSZ székhelye a Magyar Sport Háza II. emelet 201-es irodába.
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
2.4. Bizottságok
Uszonyosúszó-, Tájékozódási Búvárúszó-, és Víz alatti hoki Szakbizottság, Technikai
Bizottság.
A bizottságokban résztvevő tagok társadalmi munkában végzik tevékenységeiket.
Tiszteletdíjat és semminemű más juttatást nem kapnak.

3.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Magyar Búvár Szakszövetség sportolói és sportdiplomáciai eredményekben gazdag évet
zárt 2013-ban. A VIII. CMAS Uszonyosúszó Világkupa 2013. március első hétvégéjén került
megrendezésre Egerben. Az eseményen 49 klub, közel 300 versenyzője vett részt.
Az év második felében augusztus 22-szeptember 1. között Eger városában került
megrendezésre a 18. CMAS Víz alatti hoki Világbajnokság. Mindenidők legrangosabb és
legsikeresebb sporteseménye, melyet a Magyar Búvár Szakszövetség valaha rendezett.
Sportszervezetünk alapfeladatának megfelelően a korosztályos és felnőtt országos
bajnokságokat – uszonyosúszó és tájékozódási búvárúszó sportágakban - a klubokkal
együttműködve, a versenyek szervezését és lebonyolítását pénzügyileg is támogatva szervezte
meg.
Az uszonyosúszó, tájékozódási búvárúszó válogatott keret tagjai felkészülési támogatásban
részesültek, melyet célzottan a versenyekre való felkészülésre, illetve azokon való részvételre
költhettek el. A víz alatti rögbi és apnea is kapott célzott támogatást, melyet uszoda bérleti
díjra fordítottak, valamint a víz alatti hoki válogatott keret teljes mértékben a szövetség
költségén vett részt a hazai rendezésű Víz alatti hoki Világbajnokságon.
A szakszövetség megpályázta és el is nyerte a 2014. évi XXIV. Tájékozódási Búvárúszó
Európa-bajnokság (Gyékényes) és IX. Uszonyosúszó Világkupa (Eger) rendezési jogát.
Napi munkaidőben folyamatosan végeztük szabadidős búváraink, versenyzőink okmány
kiadását, okmány cseréjét, informálását, tájékoztatását a nemzetközi és hazai előírásokról,
naprakész információkkal láttuk el tagszervezeteinket, oktatóinkat.
Több nyertes pályázatot is írtunk, melyből működési költségeket, versenypályázatokat,
rendezvényeket finanszíroztunk.
A szakszövetség minden téren kiegyensúlyozottan, a minisztériumi, sportszakmai
elvárásoknak teljes mértékben eleget téve végzi mindennapi tevékenységét.
Budapest, 2014. április 15.

Miklós Adrienn
főtitkár

