Közhasznúsági jelentés
2020
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.
A Szakszövetség Alapszabályát a közgyűlés legutóbb 2020. december 9-én módosította,
mely módosításokat a Fővárosi Törvényszék jóváhagyott.
1.2. MBSZ taglétszámának alakulása
Közös munkánk és a felzárkóztatási program eredményeként a Magyar Búvár
Szakszövetség teljes jogkörű szabad joggal rendelkező tagszervezeteinek létszáma 43.
2.

MBSZ ügyintéző és képviseleti szerveinek működése
A Magyar Búvár Szakszövetség a 2020. június 23-án megtartott Tisztújító Közgyűlésig
az alábbiak szerint működött.

2.1. Az elnökség
A Magyar Búvár Szakszövetség operatív munkáját megbízott ügyvezető elnökként dr.
Zakarné Miklós Adrienn főtitkár végezte.
A 2020. június 23-i Tisztújító Közgyűlés eredményeként az alábbi elnökség alakult meg:
Elnök:
Alelnökök:

Papp Gábor
Kövy Bence – sport alelnök
Szabó Attila – technikai alelnök
Balázs Gergely – tudományos alelnök

Elnökségi tagok: Balázs Péter, Kővári Péter, Veress András
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Az elnökség 2020. év folyamán 9 alkalommal ülésezett: június 23., június 30., július 21.,
augusztus 18., szeptember 15., október 13., november 10., december 01., december 21.,
Az ülésekről jegyzőkönyv készült. Az elnökség tagjai társadalmi munkában végzik
munkájukat.
Kővári Péter elnökségi tag 2020. augusztus 27-én lemondott tisztségéről.
A Magyar Búvár Szakszövetség 2020. december 9-i Közgyűlésén Paár Györgyöt választotta
meg elnökségi tagnak.
Szabó Attila technikai alelnök 2020. november 11-én lemondott tisztségéről.
A Magyar Búvár Szakszövetség 2021. február 23-i Közgyűlésén Zelenák Józsefet
választotta meg technikai alelnöknek.
2.2. Az Ellenőrző Testület
Felügyelő Bizottság elnöke: Bácsi Krisztina
Felügyelő Bizottság tagjai: Fejes László, Roith György

2.3. MBSZ iroda
A Magyar Búvár Szakszövetség székhelye 2013. májusa óta a Magyar Sport Háza
(Budapest, Istvánmezei út 1-3) II. emelet 201-es irodájában található.
Az irodának 4 főállású, munkaviszonyban lévő, fizetett alkalmazottja volt.
Dobák Tamás 2020. január 6-tól szövetségi koordinátorként dolgozik.
Holczmüller Anikó szülési szabadságról visszatérve 2020. január 1-től irodavezetőként
dolgozik.
Miklós Tamás 2020. október 15-től nemzetközi kapcsolatokért és eseményszervezésért
felelős munkatársként dolgozik.
Ambrózy Erzsébet 2020-ig pénzügyi ügyintéző munkatársként dolgozott.
Miklós Adrienn főtitkár 2020-ban szülési szabadságát töltötte.
2.4. Bizottságok
A szövetség bizottságaiban, - Sport Bizottság és Technikai Bizottság- illetve a Bizottságok
alatt működő szakbizottságokban (uszonyosúszó, tájékozódási búvárúszó, víz alatti hoki, víz
alatti rögbi) résztvevő tagok társadalmi munkában végzik tevékenységeiket. Tiszteletdíjat és
semminemű más juttatást nem kapnak.
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3.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Magyar Búvár Szakszövetség 2020. évi működésre is hatással volt a Covid 19
világjárvány, az előzetes hazai - és nemzetközi versenynaptár jelentősen átalakult, sok
versenyhalasztásra illetve törlésre került. A nemzetközi versenyek közül a XV. CMAS
Uszonyosúszó Világkupa 2020. február 21-23. között sikeresen megrendezésre került
Egerben.
A hazai versenyek között a Tájékozódási Búvárúszó Országos Bajnokság (2021.július 1619., Gyékényes), Uszonyosúszó Országos Bajnokságok (2021. november 7-8, Dunaújváros
és 2021. december 12-13.,Kecskemét) eseményeire került sor.
Sportszervezetünk alapfeladatának megfelelően a korosztályos és felnőtt országos
bajnokságokat – uszonyosúszó és tájékozódási búvárúszó - a klubokkal együttműködve, a
versenyek szervezését és lebonyolítását pénzügyileg is támogatva rendezte meg, az
érvényben lévő járványügyi korlátozások teljes figyelembevételével és betartása mellett.
A Világjátékokra utazó uszonyosúszó válogatott célzott felkészülési támogatásban részesült.
A víz alatti rögbi, tájékozódási búvárúszó és apnea válogatott a Margitszigeten a
szakszövetség által bérelt, kedvezményes áron biztosított vízfelületet vehették igénybe.
A szakszövetség megpályázta és el is nyerte a 2021. évi XVI. CMAS Uszonyosúszó
Világkupa rendezési jogát. A verseny 2021. október 08-10. között került megrendezésre.
A Víz Alatti Tevékenységek Világszövetsége (CMAS) szakbizottságaiban Zelenák József a
technikai, Dr. Balogh Tamás a tudományos, Moravecz János az uszonyosuszó és Balázs
Péter a tájékozódási búvárúszás bizottság tagjaiként képviselték a Magyar Búvár
Szakszövetséget.
Napi munkaidőben az iroda folyamatosan végezi 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, 2021. április 25.

Papp Gábor
elnök
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