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Az elnökség határozatképes.
Nyíri Iván megnyitja az Elnökségi ülést.
1. Alapszabályt érintő módosítási javaslatok- Nyíri Iván


Az első napirendi pont az alapszabályt érintő két módosítási javaslat Közgyűlés elé
terjesztése. Ezt előzetesen minden elnökségi tag megkapta, illetve az előző
elnökségi ülésen elfogadásra került és javasolták a Közgyűlés elé terjesztését (12 §
és 22 §- külső tagszervezet is beválasztható, illetve vezető tisztségviselő pozícióját
nem csak tagszervezeti tag töltheti be).
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Javaslat:
Nyíri Iván javasolja az alapszabályt érintő két módosító javaslat Közgyűlés elé
terjesztését.
HATÁROZAT:
1/2018 (IX. 18) Az alapszabályt érintő két módosító javaslatot az Elnökség a
Közgyűlés elé terjeszti.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.


Miklós Adrienn javasolja, hogy a közgyűlési meghívó mellé az alapszabály
eredetijét és korrektúráját is tartalmazó anyag kerüljön kiküldésre, így mindenki
nyomon tudná követni a változtatásokat. Valamint a meghívóban szerepeljen az,
hogy ha bárkinek észrevétele, javaslata van ezekkel kapcsolatban, akkor azt
írásban tegye meg a Közgyűlés előtt x nappal, mert akkor már csak azokat kell a
Közgyűlésen tárgyalni.



Szalai László és Balázs Péter szerint meg kell szabni a határidőket, hogy a
tagszervezeteknek mennyi idejük van javaslatokat, észrevételeket fűzni az
alapszabályhoz, még a Közgyűlés előtt.

2. A Közgyűlés időpontjának és helyszínének megvitatása


Nyíri Iván javasolja az október végi, november eleji időpontot a Közgyűlés
összehívására, valamint, hogy a vidékiek utazása miatt ne essen hétvégére az adott
nap. November eleje volna az ideális időpont.



Miklós Adrienn javaslata az, hogy a 2017-18- as Év Sportolója, valamint 2017-es
Év Edzője díjátadást össze kéne vonni a Közgyűléssel. Helyszínként felmerül a
Gundel Étterem, amiről Nyíri Iván a színvonal esése miatt lebeszéli az
Elnökséget. A Lion’s Garden a másik opció, a szabad időpontoknak utána néz a
titkárság. Miklós Adrienn javasolja, hogy a Közgyűlés helyszíne lehetne a
Sportok Háza, utána pedig a díjátadó a Lion’s Gardenben zajlana. A végleges
időpont és helyszín szervezés alatt áll.
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Javaslat:
A soron következő Közgyűlés, valamint az Év Sportolója díj és az Év Edzője díj
átadásnak időpontjáról és helyszínéről.
HATÁROZAT:
2/2018 (IX. 18) A soron következő Közgyűlés időpontja és helyszíne, valamint
az Év Sportolója és az Év edzője díj átadása kapcsán.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
3. Az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat megvitatása és az állandó Etikai
Bizottság felállításának kérdése
 Nyíri Iván javasolja, hogy az alapszabály szövegében mindenütt javítsák át a
Nemzetközi Szövetség megnevezést Világszövetségre.
 Javasolja, hogy a Szabályzatba a vétségek résznél (a sportszakemberek vagy a
sportoló vétségei, illetve a tisztségviselő vétségei) a felbujtás mellett azt is
vegyék bele a szövegezésbe, ha a sportszakember, sportoló vagy tisztségviselő
maga drogozik vagy fogyaszt alkoholt.
 Az Etikai Bizottság eddig ad hoc működött, az alapszabály szerint javaslatot
kell tenni, hogy legyen egy állandó Etikai Bizottság. A Bizottság állandó vagy
ad hoc jellege a későbbiekben módosítható az Elnökség által.
 Felmerül a kérdés, hogy miért van szükség állandó bizottságokra. Nyíri Iván
válaszában kifejti, hogy az MBSZ működése úgy lehet sikeres, ha van egy
szabályrendszer és vannak keretek, amik meghatározzák a Szövetség
működését.
 A Főtitkár személyi javaslatot tesz: az Etikai Bizottság elnökének Szabó
Gergőt, míg bizottsági tagként Szász Tibort a Minisztériumból.
Javaslat:
Miklós Adrienn az Etikai Bizottság élére Szabó Gergőt, egyik tagjának pedig
Szász Tibort javasolja.
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HATÁROZAT:
3/2018 (IX. 18) A Magyar Búvár Szakszövetség Elnöksége felkéri az Etikai
Bizottság elnökének Szabó Gergőt, egyik tagjának pedig Szász Tibort.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
 Miklós Adrienn elmondja, hogy vétség esetén 3 millió Forint a maximálisan
kiszabható bírság.
 Balázs Péter soknak tartja a bírság maximálisan kiszabható összegét, javasolja,
hogy dolgozzanak ki egy tarifa táblázatot, amelyben a maximálisan kiszabható
bírság 1 millió Forint.
 Miklós Adrienn elmondja, hogy bírság jellege a pénzen kívül lehet eltiltás is,
írásban. Valamint a büntetés mértékének maghatározása a Bizottság saját
jogköre lesz.
 A jelen Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat tervezet más szövetségek
mintáin alapul, az elvek adottak, lehet javaslatokat tenni a változtatásokra. Ki
kell dolgozni egy vétség listát, ami alapján a Bizottság döntéseket hozhat és
büntetéseket szabhat ki. Balázs Péter nem vállalja a táblázat elkészítését.
 Balázs Péter szót ejt az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatban leírt hypoxiás
edzésmódszerről, ami az 50 méter búvárúszás, víz alatti hoki és víz alatti rögbi,
valamint az apnoe sport számokban megengedett. Miklós Adrienn megjegyzi,
hogy az edzések helyszínén újraélesztéshez szükséges technikai felszerelésnek,
azaz oxigénadó doboznak kell lennie. A minisztérium kérése volt, hogy az
MBSZ szabályzatában írja felül a rendeletet. Így tudnak az érintett sportágak
rendeltetésszerű működni. Ennél részletesebb újraélesztéshez szükséges
felszerelés szabályzatba vételére nincs szükség.
 Az MBSZ szabályzatában az ide vonatkozó részek más Szövetségek által már
kidolgozott anyagokból álltak össze, valamint azok az Elnökségi ülésen
módosíthatóak.
Javaslat:
Miklós Adrienn javasolja, hogy a Szövetség fogadja el az Etikai és
Gyermekvédelmi szabályzatot és állítson fel állandó Etikai Bizottságot.
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HATÁROZAT:
4/2018 (IX. 18) A Magyar Búvár Szakszövetség Elnöksége elfogadja az Etika
és Gyermekvédelmi Szabályzatot és állandó Etikai Bizottságot állít fel.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
4. Fegyelmi Szabályzat megvitatása és Fegyelmi Bizottság felállításának kérdése
 Nyíri Iván üdvözli a Szabályzatot, ami a honlapra is felkerül majd, így
mindenki által elérhető lesz. Fő célja nem a szankcionálás, hanem az, hogy
keretet adjon az MBSZ működésének. Elfogadásra javasolja.
Javaslat:
Nyíri Iván elfogadásra javasolja a fegyelmi Szabályzatot.
HATÁROZAT:
5/2018 (IX. 18) A Magyar Búvár Szakszövetség Elnöksége elfogadja a
Fegyelmi Szabályzatot.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
5. Idén 50 éves a magyar búvárkodás
 Miklós Adrienn beszámol arról, hogy a jubileumi emlékkönyv kapcsán beszélt
Ludvigh Zoltánnal és Lévai Györggyel. Ludvigh Zoltán 500.000 Ft- ért vállalja
a háttéranyagok biztosítását, míg Lévai György, ugyancsak 5000. 000 Ft- ért
írja meg a szöveges részt. Jelenleg nincs, aki a búvárkodásról, mint technikai
és szabadidős tevékenységről írjon. A könyv kb 300 oldalas lesz, összköltsége
a nyomdai munkálatokkal együtt 1,5- 2 millió Ft. Mindösszesen 3 millió Ft -ba
fog kerülni a kiadvány kerül majd.
 Az idei évre már lezárultak a minisztériumi támogatások, így a Főtitkár nem
javasolja, hogy még idén, támogatás nélkül jelentessék meg a könyvet.
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 Balázs Péter megemlíti, hogy sok idősebb kollega várja azt, hogy az MBSZ
valamilyen módon megemlékezik a búvárkodás elmúlt 50 évéről, egy kiadvány
formájában vagy egy rendezvény keretein belül.
 Zelenák József megjegyzi, hogy Horváth Győző hagyatékával kapcsolatosan
zajlanak a tárgyalások a családon belül. Támogatja azt, hogy a könyv jövőre
készüljön csak el, idén pedig egy rendezvénnyel emlékezzen meg a Szövetség
a jubileumról. Véleménye szerint a Sportok Házában kellene egy vetítéssel
egybekötött rendezvényt létrehozni, ahova minden érintettet meghívnak. A
vetítéshez nagy mennyiségű digitalizált archív anyag áll rendelkezésre.
 Holló Győző javasolja, hogy bontsák sport és technikai programokra az
eseményt.
 Nyíri Iván indítványozza, hogy aki szeretne, felszólalhat 5 perc időkereten
belül, előre egyeztetett módon a rendezvényen.
 Miklós Adrienn szerint egy egész nap túl hosszú a rendezvény számára, ezért
ünnepélyes ebédben vagy vacsorában kell gondolkodni.
 A részvevők létszáma kérdéses, ettől függ a helyszín is.
 Zelenák József vállalja, hogy felderíti, mely helyszínek jöhetnek szóba.
 Miklós Adrienn szerint a meghívóknak névre szólónak kell lenniük és egy fő
kísérőnek is szól, aki az adott klub sportolói közül kerülhet ki.
 A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
 Miklós Adrienn javasolja, hogy Facebook eseményt hozzanak létre, amely
segít rátalálni azokra a búvárokra, akiknek az elérhetősége nem ismert.
 Nyíri Iván megemlíti a rendezvény honlapra való kiírást.
 Meixner Zsolt szerint a rendezvényen a cateringnek, valamint a múlt, jelen és
jövő búvárainak egyszerre, egy helyen kell jelen lenniük.
 Miklós Tamás javaslata, hogy a minisztériumból is meg lehet hívni valakit, aki
beszédet tart.
 Helyszínként felmerül a Larousse Étterem és a Mom Sport.
 A konkrét időpont és helyszín a későbbiekben fog eldőlni.
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6. Pénzügyi beszámoló- Miklós Adrienn
 Május 31- én Holzmüller Anikó, június 30- án pedig Árvai Andrea is táppénzre
ment. Utódjuk Domokos István, aki a felügyeli a Felzárkóztatási Programot,
valamint a kártyagyártást és Miklós Tamásnak is besegít.
 Jelenlegi prioritások: a nyáron kerül megrendezésre az Eb, vele párhuzamosan
az elszámolások, szerződéskötések, módosítások, hiánypótlások időszaka
zajlik.
 A Felzárkóztatási Program részben sikeres, azok a klubok, akik a
versenysportban is részt vesznek, jól tudják hasznosítani ezt forrást. Vannak
klubok, akik technikai oldalon tudják elkölteni az összeget, páran pedig még
fel sem használták a támogatást. Egy klub lépte túl a keretet. A pénzt december
31- ig el kell költeni. A Program második részének pénzösszegét a Kovács
László által kidolgozott rendszer szerint osztják majd szét.
 Jövőre Kovács Lászlóval átdolgozzák a Programot, lesz olyan összeg, amit a
klubok működésére lehet fordítani és külön összeg lesz elkülönítve célzottan a
korosztályok részére. A létszámnövekedés elérése nagyon fontos.
 Balázs Péter javasolja a Sport Bizottság összehívását, ahol Kovács Lászlóval
megvitatják a programot. Az elosztás tekintetében a vízi hokisoknak és a
tájolósoknak egyedi elbírálás alapján kell egy keretösszeget megállapítani.
 A héten került kiküldésre a nemzetközi versenyeken való részvétel, az is
finanszírozható a Program pénzéből.
 Szeptember 30- cal a klubok megkapják az egyenlegközlőt, hogy ki hol tart az
elkölthető pénzben.
 Balázs Péter javasolja, hogy az MBSZ minden klubbal kössön egy
keretszerződést, amelyben szerepel az odaítélt összeg és, hogy mire lehet
felhasználni.
 Hozzászólás nem volt.
7. Nemzetközi versenyeink 2018- ban- Balázs Péter
 Junior EB Törökország, eredmény: 1 arany, 4 ezüst, 7 bronz érem. 3 érem
uszonyos gyorsúszásban, egy delfinuszonnyal született.
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 Felnőtt Világbajnokság, eredmény: 2 arany, 3 ezüst, 3 bronz.
 Miklós Adrienn beszámol arról, hogy a rögbiseknek 2018- ban Svájcban VBjük lesz. A junioroknak Spanyolországban, a felnőtteknek Sheffieldben. Ha a
junior EB- n 15 ország jelen van és a lányok jól szerepelnek, az plusz pénzt
jelent a Szövetségnek.
 A belgrádi Uszonyosúszó Junior VB-n alacsony részvételi számok voltak, 16
ország, Nyíri Iván szerint a CMAS elnöke rosszul megszervezett versenynek
minősítette.
 2019 augusztusban Uszonyosúszó EB-t rendez az MBSZ. A legalkalmasabb
helyszín Hódmezővásárhelyen. A második alternatíva Székesfehérvár, a
harmadik Győr. 2019- ben nincsen a Világszövetségnek más helyszíne, nagyon
számítanak Magyarországra.
8. Tájékozódási Búvárúszó EB, Gyékényes- Meixner Zsolt


Hosszas előkészületek után sikeresen megrendezték a versenyt.



Mindent időben és jól bonyolítottak le.



Jelen volt egy CMAS ellenőr és volt 4 dopping vizsgálat is.



Külön köszönet a versenybíróknak és a technikai személyzetnek.



A sportágra jellemző, hogy az öregek kezdenek kikopni, a fiatalok pedig egyre
többen vannak és egyre sikeresebbek.



12 ország volt jelen. Ez több, mint az előző EB- n.



Elnök úr elmondja, hogy hogy Anna Arzhanova és társaságának megválasztása a
CMAS élére egy súlyos tragédia a tájékozódó búvárúszás számára, mert nagyon
sok országban próbálják ezt a sportágat elsorvasztani.



A következő VB valószínűleg Kazahsztánban lesz.



Szalai László megemlíti, hogy az étkeztetéssel kezdetben voltak mennyiségi és
minőségi gondok, de ezeket sikerült megbeszélni az konyhával. A záró banketten
pedig nem volt víz az asztalokon, az italokat mindenkinek magának kellett fizetni.



Nyíri Iván szerint Magyarország kiváló versenyszervezésben, de Gyékényes egy
drága helyszín. A verseny végső egyenlege még nem ismert, mivel 3 nagyobb
összegű számla még nem érkezett be.
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Balázs Péter elmondja, hogy a gyékényesi önkormányzattal nagyon jó az
együttműködés. Azonban a gyékényesi önkormányzat és az MBSZ között már
nagyon régi a szerződés, ezt meg kéne újítani. Azért is fontos ez, mert
valószínűleg kistérségi összevonás valósul meg Csurgó központtal és megszűnnek
az önálló önkormányzatok.

9. Tagfelvételi kérelmek- Miklós Adrienn


Két tag kérte a felvételt, az egyik az Új Hullám Aquincum Vízisport Egyesület, a
másik pedig a pomázi Futó Bajnokok Sportegyesülete. Mindkét egyesület víz alatti
rögbi sportágban tevékenykedik. A pomáziak kibővítették a tevékenységüket
utánpótlásnevelésre is és a versenyrendszerben is szeretnének még inkább részt
venni. A két tagszervezet mindent szükséges iratot megküldött. A pomáziaknál
olyan rögbis versenyzők is tagjai a klubnak, akik uszonyosúszó senior versenyeken
szoktak indulni.
Javaslat:
Miklós Adrienn javasolja, hogy a Szövetség vegye fel tagjai közé Új Hullám
Aquincum Vízisport Egyesület, valamint a pomázi Futó Bajnokok Sportegyesületet.
HATÁROZAT:
6/2018 (IX. 18) A Magyar Búvár Szakszövetség Elnöksége felveszi tagjainak
sorába az Új Hullám Aquincum Vízisport Egyesület, és a pomázi Futó Bajnokok
Sportegyesületét.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta.
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10. Egyebek


A VB előtt megrendezésre került egy edzőtábor Hódmezővásárhelyen.



Egy helyi szállodával sikerült egy jó árat kialkudni, amit a jövő évi EB- n is ki
tudnak használni. Mindezen Miklós Tamás dolgozott, plusz jövedelemhez juttatva
a Szövetséget. Ezért Elnök úr 30 ezer Forint sikerdíjat javasol számára
megszavazni.



Miklós Tamás egy általa elkövetett adminisztrációs hibára hivatkozva nem fogadja
el a sikerdíjat.



Az Elnök javasolja, hogy írjanak a többi szövetségnek, hogy ajánljuk
Magyarországot VB előtt vagy után. Magyarország több uszodával áll
rendelkezésre.



Holló Győző felveti a jövő évi Országos Bajnokság témáját. Javasolja, hogy a 3
korosztály helyett újra legyen 2 korosztályos OB. Serdülő és junior, valamint ifi és
felnőtt kategória maradna. Miklós Adrienn elmondja, hogy Kovács László október
végére tervez egy minden edzőt és kimondottan egy válogatott edzőket érintő
megbeszélést. Ott felvethető a téma.



Balázs Péter kezdeményezi a jövő évi versenynaptár elkészítésének megindítását.



Nagy Norbert szól a vízi hoki két jelentős eseményéről 2019 augusztusában
Sheffieldben és Spanyolországban. Áprilisban pedig Törökországban lesz egy
klubtorna. Ezeken a versenyeken szeretnének részt venni, amihez anyagi
támogatást kér.



Az Elnökség támogatja a kérést, de amíg nincs versenykiírás, konkrét nevezési
összegeket nem ismernek. Az ügyben később születik döntés.



Nyíri Iván javasolja, hogy a Szövetség kérjen támogatást e célra a Minisztériumtól.



A Főtitkár elmondja, hogy a vízi hokisok gyermektáboroztatásra is használták fel a
Felzárkóztatási Program pénzét, ami mindenképpen jó elgondolás.



Nyíri Iván témaként említi Adrienn utódlását és bemutatja Domokos Istvánt, aki
13 évig volt a Tánc és Versenysport Szövetség főtitkára.



Zelenák József javasolja, hogy ha plusz munkaerőre van szüksége a titkárságnak,
megbízással, határozott munkaidőre vegyenek fel valakit.
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A jövőben a technikai oldalon okozhat gondot a kártyagyártás megoldása. Zelenák
József szerint az elektronikus regisztrációs rendszer jelent majd megoldást a
problémára.

11. Szavazás a főtitkári pozíció utódlásáról
Javaslat:
Nyíri Iván javasolja felkérni Domokos Istvánt, hogy lássa el a főtitkári feladatkört Miklós
Adrienn távozása után.
HATÁROZAT:
7/2018 (IX. 18) A Magyar Búvár Szakszövetség Elnöksége felkéri Domokos Istvánt,
hogy Miklós Adrienn távozása után lássa el a főtitkári teendőket.
A határozatot az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.
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