
 

 

 

 

 
Elnökségi ülés  
2021. április 13-án 15:00 órakor  

Helyszín: ZOOM platform 

Jelenlévők:  
 
Papp Gábor elnök  
Kövy Bence sport alelnök  
Zelenák József technikai alelnök 
Balázs Gergely tudományos alelnök 
Veress András elnökségi tag 

Paár György elnökségi tag 

Balázs Péter elnökségi tag 

 

Bácsi Krisztina Felügyelő bizottság elnöke 

Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár 

Az elnökség határozatképes. 

Napirendi pontok: 

Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás – Miklós Adrienn 

Sport Bizottság beszámoló – Kövy Bence 

Technikai Bizottság beszámoló – Zelenák József 

Tudományos Bizottság beszámoló – Balázs Gergő  

Költségvetés tervezet 2021 

Éves Rendes Közgyűlés 

Egyebek 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás 
ZMA:  

Minisztériumi támogatások szerződéskötése van folyamatban. 

Az előző támogatási időszak február 2021.02.28-al ért véget.  

Az éves rendes közgyűlésre az anyagok előkészítése zajlik.  

 Alelnöki beszámolók szükségesek hozzá (2021. április 30-ig) 

 plusz napirendi pont – alapszabály módosítási pont  (logó) 

2021/20 (2021.04.13) 

A Magyar Búvár Szakszövetség 2021. május 31-én 15 órától rendezi éves rendes közgyűlését ZOOM 

platformon. 

Egyhangúlag elfogadva 

Sportbizottsági beszámoló 
 

KB: 

2021. évi uszonyosúszó versenyek kiutazási támogatásának megvitatása   1_2_210413 _KD_KL_SZL 

melléklet alapján. 

ZMA:  

Számokban ez úgy néz ki, hogy abban az esetben, ha 100%-os utazási támogatást kap Varga Krisztina, 

Bukor Ádám és Mozsár Alex is, akkor ez összesen nagyjából 600 000 forint többletköltséget jelentene a 

szövetségnek. 

A kiutazás költsége fejenként (a jelenlegi árak mellett) kb. 400 000 forint.  

PG: 

Ez akkor szavazható meg, ha a költségvetésben találunk erre felszabadítható összeget. 

BP: 

Az elnökség ki tudja fejezni a szándékát, hogy az elvvel egyetért és megpróbálja megkeresni a forrást 

rá.  

2021/21 (2021.04.13) 

2021. évi uszonyosúszó versenyek kiutazási támogatására tett javaslat elvével az elnökség egyetért 

(1_2_210413 _KD_KL_SZL melléklet szerint)  

Egyhangúlag elfogadva 

KB: 

2. javaslat megvitatása az uszonyosúszó kupaversenyek támogatására a 2021. évi uszonyosúszó 

szakági támogatás terhére 1_2_210413 _KD_KL_SZL melléklet alapján. 

A Világjátékok kvalifikációt tekintve illetve a versenyrendszer működtetése szempontjából is fontos 

volt a versenyek megrendezése, amelyek azonban a vírushelyzet miatt veszteségesek voltak. A 

javaslatban keretösszegek szerepelnek.  

PG: Mi a helyzet a többi versennyel, amelyek ezek után lesznek? 

KB: A szakbizottság véleménye szerint a vírushelyzet nyárra javulni fog, ez az extra forrás a vírushelyzet 

okozta esetleges veszteségek kompenzálása lenne.  

 A Hungarian Open utolsó kvalifikációs lehetőség a világbajnokságra  



 

PG: Ebben a formájában, a jelen helyzetben ilyen rövid határidővel valószínűleg nem érdemes 

megrendezni a Hungarian Opent. Jövőre jól előkészítve reálisabb. 

KB: Az uszonyosúszó szakbizottság azon a véleményen van, hogy erre a versenyre szükség van.  

PG: A Hungarian Opent újra kellene gondolni a szakbizottságnak – 48 órán belül. Kaposvár nyújtsa be a 

a költségelszámolást és az alapján megtárgyalja az elnökség. 

VA: Jelen helyzetben kockázatos versenyt rendezni, ezért a felzárkóztatási programban plusz ponttal 

jutalmazná azokat a klubokat, akik ezt vállalják.  

KB: A Tájékozódási Búvárúszó Szakbizottság készíti elő a válogatási elveket, valamint azt a 

szempontrendszert, amely alapján a jövőben kiosztásra kerülnek majd a támogatások. 

 

2021/22 (2021.04.13)  

Létrejött az Oktatási Bizottság. 

 
Egyhangúlag elfogadva 

Technikai Bizottság beszámoló 
 

ZJ: Készült egy rövid egy éves terv a teendőkről.  
 

 Felmérés (oktatási anyagok, mit kell beszerezni, adatbázis átvizsgálása) 

 Holczmüller Anikó lesz az a személy, aki kifejezetten a technikával foglalkozik majd (oktatókkal, 
búvárokkal) 

 Független elszámolás alá kerül a CMAS oktatás (Non-profit Kft.) 

 Búvárfotós országos bajnokság – ezt a technikai oldal szervezte korábban – erre készít egy 
költségvetést 

 Apnea oktatás – búvároktatók képezhetnek apnea oktatókat – képzés és minősítési szabályzat 
elkészítése szükséges (hogy hogyan lehet valakiből búvársport oktató/edző) 

 Merülési szabályzat – a munkacsoport, aki készítette időközben egy új szervezet 
megalapításán munkálkodik, amelyben a búvároktatási szervezetek lennének képviselve. Ők 
fenntartják maguknak a jogot, hogy azaz ő szellemi tulajdonuk. 

o PG megjegyzés: ez leginkább nem jogi kérdés, sokkal inkább morális, véleményem 
szerint nem fair az álláspont sem, és az eljárás sem 

  
2021 június 1-ig elkészül egy draft verzió az új merülési szabályzatból. 

 

Tudományos Bizottság beszámoló 
 

BG: Javasolná ismét, hogy a Merülési szabályzat része legyen mellékletként egy etikai kódex.  

PG: Két etikai kódex legyen  

 Az MBSZ Etikai Kódexe – a szövetség tagjaira vonatkozik 

 A  Merülési szabályzat melletti Etikai kódex egy ajánlás, minden búvárnak 

BG: Környezetvédelmi vonal – a PET kupába csatlakozna az MBSZ – ezzel kapcsolatban volt egy 

megbeszélés – (roncsmentesítés kikötőkben) 

 Nemzeti parkok tavainak megtisztítása 

 Tudományos búvárkodás : Balogh Tamás és Sziebert Dénes, Varga Attila (Nyíregyházi Állatkert) 

fentiekkel megtörtént a kapcsolatfelvétel 

 



 

 

 

 

Költségvetés tervezet 2021 
 

ZM: Költségvetésterv még nem végleges – megbeszélések szükségesek még a Tájékozódási és 

Uszonyosúszó szakbizottsággal.  

 A keresztféléves támogatás nehézséget jelent 

 Tartalékképzés a nem állami támogatásokból gazdálkodható ki (likviditás miatt is fontos) 

 Ha a támogatásokat 2021-ben költenénk el, akkor könnyebb lenne jövőre tervezni a 

költségvetést 

 Nemzetközi versenyekre olyan beruházásokat szeretnénk megejteni, ami hosszútávon segíti a 

működésüket 

 Legyen a Non-profit Kft-nek egy költségvetése (előtte fel kell mérni a szükségleteket) 

PG: a korábbihoz hasonlóan, csak aktualizálva az elnökség tegyen javaslatot azzal kapcsolatban, hogy 

esetlegesen milyen igény van beruházásokkal kapcsolatban. 

Vége az ülésnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Az elmúlt időszakban meghozott elektronikus úton történt szavazások 

határozatai: 
 

2021/7 (2021.02.10) 

Az elnökség elfogadta az uszonyosúszás hazai versenyszabályzatának módosítására tett javaslatot. 

2021/8 (2021.02.10) 

A rendkívüli közgyűlésen is bemutatott arculati koncepciót az elnökség támogatja. 

2021/14 (2021.03.28)  

Az elnökség Wágner Zsófia lemondását követően a Tájékozódási Búvárúszó Szakbizottság vezetésére 

Német Rolandot nevezte ki. 

2021/15 (2021.03.28)  

A Víz alatti Hoki Szakbiztosság vezetésére az elnökség Nagy Norbertet nevezte ki, továbbá tagoknak 

Dömötör Ritát, Andics Árpádot, Schweitzer Antal és Gurisatti Róbertet. 

2021/16 (2021.03.28)  

A tájékozódási búvárúszó versenynaptár 2021. június 19-20-i, 3. European Cup elnevezésű 

versenyének helyszíne Budapestről Gyékényesre módosul. 

2021/17 (2021.03.28)  

A Tájékozódási búvárúszó szakbizottság tagjainak változását jóváhagyta az elnökség. A szakbizottság 

tagjai alábbi személyek:  

Drimál Bálint                   Újbuda BHG Búvárklub 

Gurisatti Róbert      Búvársuli SE 

Balázs Péter                   Amphora Búvár Klub 

Szászné Bundy Erzsébet     Csepel Búvár SE. 

 

2021/18 (2021.03.28)  

A tájékozódási búvárúszó 2021. évi válogatott keretére a szakbizottság által tett javaslatot az elnökség 

elfogadta. 

2021/19 (2021.03.28)  

2021. évi uszonyosúszó nemzetközi versenyek válogatási elveit az Uszonyosúszó Szakbizottság 

javaslata alapján az elnökség elfogadta  

A Covid-19 pandémiából adódó rendkívüli helyzet miatt az elnökség felelősen és minden körülményt 

mérlegelve fog a döntést hozni az utazó válogatott keretről.  

 

 

 



 

 

 

1_2_210413 _KD_KL_SZL melléklet 

JAVASLAT 

Készítette: Kókai Dávid (szakbizottsági vezető), Kovács László (tag), Szabó László (tag)  
Látta: Kövy Bence (sport alelnök) 
Kelt: 2021. április 13. 
 

1. 2021. évi uszonyosúszó versenyek kiutazási támogatása 

A. CMAS Felnőtt Világbajnokság (2021.07.03-09., Tomszk, Oroszország) 

A 2019. évi – 2020. évi verseny hiányában – nemzetközi versenyeken elért eredmények szerint a 2021-
es Világbajnokságra vonatkozó kiutazási támogatás, amelyből a legjobb eredmény kerül 
figyelembevételre (a támogatás nem halmozható): 

 1. helyezett egyéni versenyszámban 100% támogatás; 

 2-3. helyezett egyéni versenyszámban 50% támogatás; 

 Európa-bajnokság 4-6. hely, Világbajnokság 4-8. hely egyéni versenyszámban 25% támogatás; 
 Váltó versenyszámokban 1-3. hely 25% támogatás. 

Nevesítve ez az alábbi versenyzőket jelenti: 2019. évi felnőtt EB eredményei alapján a 2021-es részvételi 
díj támogatás (2020/21-es szintidő teljesítés feltétel!)  

 100%: Senánszky Petra  

 50%: Varga Krisztina, Bukor Ádám, Mozsár Alex, Lengyeltóti Bence 
 25%: Blaszák Lilla, Gruber Kornél, Dimák Dávid, Kocsis Marcell 

A pirossal kiemelt versenyzők kiemelt versenyzők a Világjátékok versenyszámok tekintetében, így a 

szakbizottság 100%-os támogatottságot javas! 

A 2019-es junior VB eredményei alapján, időközben felnőtt korosztályba lépett, támogatásra jogosultak 
továbbá: 

 50%: Stadler Csenge, Varga Jázmin 

 25%: Cséplő Kelen, Tóth Péter 

Korosztály váltás esetén, az elért eredmények utáni %-os támogatásról a szakbizottság javaslata alapján 
az MBSZ elnöksége dönt! 
Stadler Csenge és Varga Jázmin támogatását 25%-ra javaslom mérsékelni, mivel egyikük sem érintett 
Világjátékok versenyszámban a kvalifikáció jelenlegi állása szerint, ugyanakkor Cséplő Kelen 
támogatását javaslom megtartani, mivel Világjátékok számban szintes és kvalifikációra esélyes, Tóth 
Péter pedig a kvalifikációs időszakban egyelőre inaktív, így a javasolt támogatás szintúszás és kvalifikáció 
esetén értendő. 

Támogatásra jogosult, de időközben visszavonult versenyzők: Szűcs Rebeka, Stadler Bence. 

 

B. CMAS Junior Világbajnokság (2021. 06. 13-19., Lignano, Olaszország) 

A 2019. évi – 2020. évi verseny hiányában – nemzetközi versenyeken elért eredmények szerint a 2021-
es Világbajnokságra vonatkozó kiutazási támogatás, amelyből a legjobb eredmény kerül 
figyelembevételre (a támogatás nem halmozható): 

 1. helyezett egyéni versenyszámban 100% támogatás; 
 2-3. helyezett egyéni versenyszámban 50% támogatás; 

 Európa-bajnokság 4-6. hely, Világbajnokság 4-8. hely egyéni versenyszámban 25% támogatás; 



 Váltó versenyszámokban 1-3. hely 25% támogatás. 

Nevesítve ez az alábbi versenyzőket jelenti: 2019. évi junior VB alapján a 2021-es részvételi díj támogatás 
(2020/21-es szintidő teljesítés feltétel!)  

 100%: Linzenbold Zsófia 

Támogatásra jogosult, de időközben visszavonult versenyzők: Deme Dorka, Kiss Blanka. 

 

2. Javaslat uszonyosúszó kupaversenyek támogatására a 2021. évi uszonyosúszó szakági 

támogatás terhére  

Az uszonyosúszó szakbizottság a X. 1. MCM-DIAMANT kupaversenyt bruttó 200.000 Ft-al, valamint az 
I. Hungarian Finswimming Open elnevezésű kupaversenyt bruttó 400.000 Ft-al támogatni javasolja a 
2021. évi uszonyosúszó szakági támogatás terhére. 

A szakbizottság álláspontja szerint a támogatásra azért van szüksége a rendező egyesületeknek, mert a 
COVID-19 járványhelyzet következtében a nevezett, vagy nevező versenyzők száma messze elmarad 
attól, amellyel ezen események még gazdaságosan megrendezhetőek. A nevezések alacsony száma 
miatt azok jelentős veszteséggel zárulnának a szervező egyesületek számára a támogatás hiányában, 
mindazonáltal a versenyek megrendezésére a sportág népszerűsítése és a világversenyekre történő 
megfelelő kvalifikációs lehetőségek biztosításának érdekében szükség van. 

 

 


