
 

 

 

 

 

Elnökségi ülés  

2021. május 11-én 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 

 

Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár 

Dobák Tamás jegyzőkönyvvezető 

Az elnökség határozatképes. 

 

Napirendi pontok: 

1. Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás – Miklós Adrienn 

2. Sport Bizottság beszámoló – Kövy Bence 

3. Technikai Bizottság beszámoló – Zelenák József 

4. Tudományos Bizottság beszámoló – Balázs Gergő  

5. Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technikai Bizottság beszámoló – Zelenák József 

ZJ:  

 A készlet felmérése befejeződött 

 Elkészült a technikai bizottság működési szabályzatának vázlata 

 CMAS búvároktatói kollégium működésére is elkészült egy vázlat 

 Tervben volt nyári időszak előtt egy oktatói megerősítés és egy oktatói tanfolyam – májusban 

biztos nem lesz egyik sem – talán októberben 

 Június elején lenne egy oktatói kollégiumi ülés – a közgyűlés után 

 Éves program elkészült 

 Egy új kártyanyomtatóra szükség van, mert rengeteg selejtet gyárt a mostani. 

 Regisztrációs díjat rendezni kellene, mert nagyon alacsonyak véleménye szerint.  

PG: főleg hosszú távról beszélünk, meg kell nézni, hogy mi milyen erőforrást igényel.  

Magyar Honvédséggel és a Készenléti Rendőrséggel kapcsolatos együttműködés folyamatban van. 

  

Tudományos Bizottság beszámoló 

 
BG:  

 A korábban tervezett tudományos búvár tábor szerinte kora ősszel legyen  – az egyetemi 

oktatás kezdete előtt  

 Aggteleki nemzeti park igazgatóságával beszélt, akik nyitottak egy együttműködésre  

Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás 

 
ZMA:  

 Május 31-i közgyűlés anyagai kiküldésre kerültek. 

 Az EMMI-s szerződések előkészítése zajlik 

 Török edzőtábor és a világbajnokságra való utazás szervezése is történik 

 Edzői képzések megvalósítása – Kovács Zsófi kapta a meghatalmazást (május végére készül el 

a tervezet) 

 Az új weboldal, arculati – szerződések előkészítése  

 A régi honlap elköltöztetése (május 31-ig) zajlik 

 A lakás ki van adva és így havi bevételt termel 

 Kosaras Renáta – kommunikációs marketing tervet készít, vele fog együttműködni a 

szövetség – előzetesen 6 hónapig tervezve 

 A költségvetés mentén adódó feladatok folyamatos előkészítése és megvalósítása zajlik 

 Beruházásokra vonatkozó igény 

o Németh Roland megküldte (más sportágak esetében is fontos lehet, az amiket 

ajánlottak – pl. rendezvénysátor) 

2021/24 (2021.05.11) 

Az Elefánt Sportegyesület tagfelvételi kérelmét az elnökség elfogadta  

egyhangúlag elfogadva 6 igen szavazat 

 

 

 



 

Balázs Péter bejelentkezett 16:00. 

Sport Bizottság beszámoló – Kövy Bence 
 

KB:  

 a szervező elég nagy veszteséggel számolt a kecskeméti versenyre, ami végül 127 000 

forintos mínusszal zárult.  

 A hokisoknak nincs még magyar nyelvű szabályzatuk – ebben az iroda segítségét kérnék 

 Diákolimpia: MDSZ felfüggesztette és a versenyrendszerét a szakszövetségek számára 

lehetővé tette, hogy rendezhessenek, nem kell licenc díjat fizetni a szövetségeknek. 

Tájolós javaslat (2021.évi működési és eredményességi alapú felzárkóztatási keret) 

 megvitatása  

BP: Annyi változás történt a korábbi verzióhoz képest, hogy nem elengedő, ha valaki csak az OB-n 

vesz részt, a teljes versenyrendszerben való szereplés is figyelembe van véve az elosztásnál. 

2021/25 (2021.05.11) 

A 2021.évi működési és eredményességi alapú felzárkóztatási keretet a tájékozódási búvárúszó 

szakágra vonatkozóan a tájékozódási búvárúszó szakbizottság a nevezett elvek mentén javasolja 

szétosztani 1. sz. melléklet szerint. 

Egyhangúlag elfogadva 

 

Világjátékok felosztás 

2021/26 (2021.05.11) 

A 2021. évi Világjátékok támogatás felosztási javaslatát az elnökség - elfogadja az 2. sz. melléklet 

alapján. 

 
Egyhangúlag elfogadva 6 igen 

Válogatott keretek elfogadása az Uszonyosúszó Világbajnokságra 

KB: Válogatott keretek elfogadása – ha valaki bekerült a váltóba, de nem úszott szintet, attól még 

bent maradt a válogatott keretben 

PG: Korábban elfogadtunk egy kiutazási támogatási szisztémát – ez egy nagyon nagy delegáció. 

Kérdés, hogy mindenki kiutazása indokolható-e szakmailag? Az anyagi keret korlátozott. 

KB: A legnagyobb támogatást azok kapják, akiknek éremesélyük van. Akik a váltóban úsznak nekik is 

jó idejük van és szükség van rájuk a váltóban (ők csak 25%-os illetve 12,5%-os támogatásban 

részesülnének). Az utazó keretben sokan vannak, akik nem kapnak az utazásra támogatást. 

VA: A világranglistát böngészve a váltóban is van esély bekerülni a legjobb 7 közé. A covid miatt a 

nemzetközi szint is kicsit csökkent.  

KB: Azért növekedtek a kiutazás költségei, mert a repülőjegy árak folyamatosan drágulnak, valamint 

extra napokra a részvételi költségek dobták meg az egy főre jutó költségeket.  

ZMA: Plusz költségek még a PCR teszt és a válogatott felszerelés (JAKO) 

 

 

 

 



 

BP: Nagyon fontos, hogy a versenyzők kijussanak világversenyekre a világjátkékokra jutás 

szempontjából is, de az, hogy a rövidtávú célok felülírják a szövetség stratégiáját és a szövetség 

érdekei háttérbe szorulnak és mindig egy pénzfelosztási rendszerré válik a felzárkóztatási program, 

így többet nem szavaz, ez az utolsó.  

 

BG: Szerintem az nem vállalható, hogy utólag változtatjuk meg a feltételrendszert. 

PG: Erről nincs szó jelen esetben. Az, hogy majdnem kétszeresére emelkedtek az árak, arra senki nem 

számított.   

VA: Az utánpótlás szempontjából is fontos az, hogy a válogatott eredményeivel mit közvetít az 

utódoknak.  

PG: Egyetértek mindenkivel, ezt a helyzetet meg kell oldani most, át kell csoportosítani ezt az 

összeget. A mozgásterünk lekorlátozódik a továbbiakban. A stratégia nem sérül. A héten készüljön 

egy javaslat, amely vázolja, hogy honnan lesz átcsoportosítva ez az összeg. 

VA: A válogatottak kiutazásának támogatásával tulajdonképpen a klubokat is támogatjuk. 

 

2021/27 (2021.05.11) 

A 2021. évi Felnőtt és Junior Uszonyosúszó Világbajnokságra utazó válogatott keret az elnökség 

elfogadja a 02_03_04_210511_KD melléklet szerint. 

Egyhangúlag elfogadva 

Uszonyosúszó sportág felzárkóztatási program 

 

Felzárkóztatási program támogatásának elosztási rendszerének megvitatása 03_04_210511_KD 

melléklet 

ZMA: A működési támogatást a szövetség célzottan juttatná el a klubokhoz. (Pl. részvétel a 

világkupán, a szövetség szervezésében valósul meg a szállás, étkezés – nem kell számlát hozni a 

kluboknak)  

BG: Ha az idén már megrendezett versenyekre is vonatkozik a javaslat, azzal nem értek egyet.  

KB: Ha az előző időszakban fennálló elvek alapján megyünk tovább, akkor ugyanaz a probléma 

megmarad, ami volt. Hogy nem tudják a klubok célzottan arra költeni az összeget, ami a 

felzárkóztatást szolgálná. 

PG: Ezt a pontot napoljuk el, hogy meg lehessen tárgyalni részletesen. 

Papp Gábor távozott. 

ZMA: Idei évre összerakna egy egyedi koncepciót (K. Bence és a Szakbizottságok segítségével). Készül 

majd több verzió.  A jövő évtől kiemelt szerepet kapna a sportágnépszerűsítés.  

Várja a 4 éves tervre vonatkozó szakmai fejlesztési ötleteket. 

Vége az ülésnek. 

 

 

 

 

 



 

Az elmúlt időszakban meghozott elektronikus úton történt szavazások 

határozatai: 
 

2021/23 (2021.04.30) 

Az elnökség elfogadja a 2021. évi éves közgyűlés kapcsolódó anyagait a csatolt mellékeltek szerint. 

megerősítve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz melléklet 

 

Tájékozódási Búvárúszás Felzárkóztatási Program 2021. 

 

1. Program célja 

Az MBSZ tagszervezeteinél folyó sportszakmai munka támogatása, az igazolt versenyzői létszám növelése, 
illetve versenyeken való részvétel ösztönzése. 

2. Program által támogatott tevékenységek 

Az MBSZ tagszervezeteinek mindennapi működési költségeinek támogatása, azok eredményessége alapján. 

3. Program keretösszege 

Elnökség határozata alapján szakági támogatás összege: később kerül meghatározásra az MBSZ elnöksége 
által 

4. A programban való részvétel feltételei 
 Az MBSZ aktív tagszervezete 
 MBSZ tagsági jogviszonya 2021. január 1-én fennáll 
 Korábbi támogatásokkal maradéktalanul elszámolt, az MBSZ és a Magyar Állam felé nincsen lejárt 

határidejű köztartozása 
 Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás céljai között szerepel az igazolt versenyzői létszám, 

illetve versenyen való részvétel ösztönzése, így ennek elmaradása (stagnálás vagy csökkenés) esetén 
indoklási kötelezettség terheli, és lehetséges következménye a forrás elvonás. 
 

5. A támogatás formája és mértéke 

Előfinanszírozott, 100%-ban vissza nem térítendő. 

6. A támogatásból elszámolható költségek  
 - versenyeztetési költségek  
 - medence, tornaterem bérleti díja  
 - szállítási, utazási költségek  
 - szállás és étkezés költségek  
 - sporteszköz, sportfelszerelés költségek  
 - MBSZ szabályok alapján megrendezett versenyek versenyrendezési költségei  
 - továbbá az alábbi táblázatban szereplő tételek  

1.  anyagköltség, készletbeszerzés  
 
- sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat, technikai eszköz (kivéve az 1 évnél hosszabb ideig 
használatos, nagy értékű eszközök).  
- gyógyszer (vitamin), táplálékkiegészítő, élelmiszer (nyersanyag formájában)  
- szakkönyv, szaklap költsége  
 
2.  szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak  
 
- a támogatási cél megvalósulása kapcsán felmerülő tanácsadói, előadói, költségek  
- a különböző rendezvényeken közreműködők (számlát adó bíró, játékvezető stb.) költsége  
 
3.  bérleti díjak  
 
- a tárgyi eszközök (pl. gépjármű) bérlésével kapcsolatos kiadások  
- pályabérleti, terembérleti díjak  
 
5.  szállítási, utazási költségek  
 
- sportolók, edzők belföldi és külföldi versenyekkel, edzőtáborozással összefüggő utazási költségei,  
- a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés  
 



1. sz melléklet 

 
6.  egyéb szolgáltatások vásárlása  
 
- a program megvalósításával közvetlenül összefüggő szolgáltatások (pl. edzők megbízási díja, versenybíró, 
orvos, masszőr)  
- szállásköltség, étkezési költség, amennyiben azt vendéglátóipari szolgáltatás (pl. étterem) keretében 
vették igénybe.  
- a versenyrendezés költségeit (pl. orvosi felügyelet, hangosítás stb.)  
 
7.  egyéb dologi kiadások  
 
- nevezési díjak, uszodai belépők, versenydíjak (pl.: kupák, érmék stb.:)  
- egyéb, a program megvalósításával közvetlenül összefüggő, máshová nem sorolható dologi kiadások.  
 
 

 

Támogatási elosztási javaslat 

Felzárkóztatási program támogatási felosztási elvek 

1. Működési támogatás – igazolt versenyzői és versenyen résztvevő versenyzői létszám alapján a klubok 
működési típusú támogatása, melyben az utánpótlás korosztályok 1,5 x szorzóval szerepelnek, így az 
utánpótlással kiemeleten foglalkozó egyesületek nagyobb támogatásban részesülnek. Minden az adott naptári 
évben, a hivatalos versenyprogramban szereplő hazai rendezésű versenyen való elindulás számít, azaz egy 
versenyző több versenyen való indulásával több pontot gyűjt. Az egy versenyen belüli versenyszámok száma nem 
számít. Az Országos Bajnokságon való indulás 1,5 x szorzóval számítódik. A különböző szorzók együttesen 
alkalmazandóak. 
 
2.  Hazai eredményesség – az Országos Bajnokságon egyéni versenyszámokban elért eredmények 
alapján járó támogatás. Függetlenül a helyezéstől csak teljesített pálya után szerezhető pont. 
 
3.  Nemzetközi eredményesség – Világversenyen elért egyéni, páros, illetve csoportos versenyszámokban 
elért eredmények alapján járó támogatás  
 
A pontszámítási rendszer az EMMI Sportért felelős Államtitkárságának – eredményesség alapján számított 
működési támogatási rendszerben alkalmazott pontszámításnak felel meg. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredményesség - Egyéni Páros Csoportos szorzója Eredményesség - Versenyen elért eredmény (helyezés) után járó pontszám Eredményesség - Korosztály szorzó Egyéni - Páros - Csoportos

E-P-CS szorzó helyezés OB EB VB Korosztály szorzó Versenyszám

egyéni E 1 1 7 18 18 F 5 csillag gyakorlat E

páros P 0,75 2 5 15 15 J 2,5 5 bója E

csoportos CS 0,5 3 4 12 12 S 2,5 M gyakorlat E

4 3 9 9 GY 2,5 parallel gyakorlat E

5 2 6 6 csoportos versenyszám CS

6 1 3 3 monk gyakorlat P

7 0 0 0

8 0 0 0



 

2. sz. melléklet 

Világjátékok felkészülési támogatás 2021. év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név Egyesület Összeg

Senánszky Petra Debreceni BK 500 000              

Varga Krisztina BVSK Eger 500 000              

Blaszák Lilla Bácsvíz KVSC 330 000              

Károlyi Csilla Eötvös DPSE 330 000              

Suba Sára Debreceni BK 330 000              

Szabó Anita Debreceni BK 170 000              

Bukor Ádám Győri Búvár SE 500 000              

Mozsár Alex Mátrai Erőmű BK 500 000              

Hamlin Matthew Kaposvári Adorján SE 170 000              

Gruber Kornél Bácsvíz KVSC 170 000              

Cséplő Kelen Amphora BK 170 000              

Holoda Péter Debreceni BK 170 000              

Sincki Ádám Győri Búvár SE 170 000              

4 010 000           Összesen:



02_03_04_210511_KD_mellékelet 

JAVASLAT 

Készítette: Kókai Dávid (szakbizottsági vezető), 
Látta: Kovács László (tag), Szabó László (tag), Veress András (elnökségi tag), Kövy Bence (sport alelnök) 
Kelt: 2021. május 10. 
 

2. 2021. évi Felnőtt Uszonyosúszó Világbajnokságra utazó válogatott keret 

A válogatott keret tagjai: 

  Név Egyesület Szint 

Versenyző 

Senánszky Petra Debreceni BK A 

Varga Krisztina BVSK Eger A 

Károlyi Csilla Eötvös DPSE A 

Blaszák Lilla Bácsvíz KVSC A 

Suba Sára Debreceni BK A 

Szabó Anita Debreceni BK A 

Stadler Csenge Kaposvári Ad. A 

Bukor Ádám Győri Búvár SE A 

Mozsár Alex Mátrai Erőmű A 

Gruber Kornél Bácsvíz KVSC váltó 

Lengyeltóti Bence Kaposvári Ad. A 

Pázmányi Sándor Debreceni BK A 

Holoda Péter Debreceni BK A 

Cséplő Kelen Amphora BK A 

Sincki Ádám Győri Búvár SE A 

Hamlin Matthew Kaposvári Ad. váltó 

Csapatvezető Kókai Dávid Debreceni BK - 

Edző 
Veress András Mátrai Erőmű - 

Jakoda Tibor Győri Búvár SE - 

 

A VB-n induló válogatott versenyzők versenyszámonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02_03_04_210511_KD_mellékelet 

 

3. 2021. évi Junior Uszonyosúszó Világbajnokságra utazó válogatott keret  

A válogatott keret tagjai: 

  Név Egyesület Szint 

Versenyző 

Linzenbold Zsófia Debreceni BK A 

Suba Sára Debreceni BK A 

Pernyész Dorottya Mátrai Erőmű BK A 

Borka Panna Muréna Szeged Titán 

Sztancsik Mária Muréna Szeged A 

Szili Ágnes Bácsvíz KVSC Titán 

Szabó-Száva Hargita Kaposvári Ad. A 

Kiss Nándor Mátrai Erőmű BK A 

Pázmányi Sándor Debreceni BK A 

Lipők Larion Debreceni BK A 

Béres Attila Debreceni BK A 

Mészáros Ákos Debreceni BK Titán 

Márton Balázs Muréna Szeged A 

Pálfi János Bácsvíz KVSC Titán 

Csapatvezető Kókai Dávid Debreceni BK - 

Edző 

Veress András Mátrai Erőmű BK - 

Szabó László Bácsvíz KVSC - 

Kovács Zsófia Kaposvári Ad. - 

Kísérő Senánszky Zsolt - - 

 

A VB-n induló válogatott versenyzők versenyszámonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

  



 

 

02_03_04_210511_KD_mellékelet 

 

4. Felzárkóztatási program támogatásának elosztási rendszere uszonyosúszás sportágban 

Az egyesületekhez eljuttatott támogatások fajtái: 

1. működési támogatás; 
2.  eredményességi támogatás; 
3. élversenyzői támogatás. 

Működési támogatás: 
 aktív versenyengedélyek száma: az MBSZ rendszerében rögzített, az egyesület elnöke 

(megbízott képviselője) által jóváhagyott, szabályszerűen kiváltott versenyengedélyek száma 
(versenyenként külön-külön vizsgálva), 

o szorzó: 1x; 
 aktivitási szint: az aktív versenyengedélyek számának százalékos aránya, amely 

egyesületenként külön-külön meghatározza azt a minimum létszámot, amely szükséges az adott 
versenyen az aktivitási pont megszerzéséhez, 

o szorzó: 6x, 
o aktivitási küszöb (a kiváltott versenyengedélyek számához viszonyítva): min. 30% 

 (régió)válogatott szintű sportolók száma, 
o szorzó: 2x. 

A működési támogatás az alábbiakra használható fel: 
 hazai rendezésű versenyen történő részvétel (nevezési díj, étkezés, szállás, utazás stb.); 
 sporteszközök, felszerelés (uszony, ruha, maszk stb.); 
 pályabérlet. 

 
Eredményességi támogatás: 

 versenyeken szerzett pontok: versenyenként eltérő súlyozással kerül összegzése, 
o kupaverseny szorzó: 1x, 
o kiemelt versenyek és Országos Bajnokság: 2x; 

 Poseidon szintidők, 
o szintidő táblázat alapján (2. számú melléklet), 
o 20.000 Ft: csak egyszer kapható személyenként / vagy 1-3 db esetén egyszer, 4 felett 

kétszer kapható személyenként, 
o év végi összesítés alapján, egyszeri támogatás; 

 Titán szintidők, 
o szintidő táblázat alapján (2. számú. melléklet), 
o 40.000 Ft: csak egyszer kapható személyenként, 
o év végi összesítés alapján, egyszer támogatás. 

Az eredményességi támogatás azon egyesületek kaphatják, akik legalább 1 Poseidon szintes 
versenyzővel rendelkeznek, valamint az alábbiakra használható fel: 

 külföldi versenyeztetés; 
 edzőtáboroztatás; 
 sportszolgáltatás. 
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Élversenyzői támogatás: szintidő utáni felkészülési támogatás 

 szintidő táblázat alapján (2. számú. melléklet), 
 csak egyszer kapható személyenként (a magasabb összeg érvényes, nem halmozható), 

o junior korosztály: 100.000 Ft, 
o felnőtt korosztály: 200.000 Ft, 

 év közben is lehívható, 
 amennyiben a kvalifikáció lezártakor a már lehívott összeg tulajdonosa kiesett az utazó keretből, 

a támogatás (akár egyéb támogatások terhére) visszafizetendő – amennyiben már 
felhasználásra került. 

 
Az élversenyzői támogatás 2021. évi világversenyre utazó válogatott az alábbiak szerint részesülnek: 
 

 
Név Egyesület 

Szintidő 
támogatás (Ft) 

Junior 

Linzenbold Zsófia Debreceni BK 100 000  

Suba Sára Debreceni BK 100 000  

Pernyész Dorottya 
Mátrai Erőmű 

BK 
100 000  

Borka Panna Muréna Szeged 0  

Sztancsik Mária Muréna Szeged 100 000  

Szili Ágnes Bácsvíz KVSC 0  

Szabó-Száva 
Hargita 

Kaposvári Ad. 100 000  

Kiss Nándor 
Mátrai Erőmű 

BK 
100 000  

Pázmányi Sándor Debreceni BK 100 000  

Lipők Larion Debreceni BK 100 000  

Béres Attila Debreceni BK 100 000  

Mészáros Ákos Debreceni BK 0  

Márton Balázs Muréna Szeged 100 000  

Pálfi János Bácsvíz KVSC 0  

Felnőtt 

Senánszky Petra Debreceni BK 200 000  

Varga Krisztina BVSK Eger 200 000  

Károlyi Csilla Debreceni BK 200 000  

Blaszák Lilla Bácsvíz KVSC 200 000  

Suba Sára Debreceni BK 200 000  

Szabó Anita Debreceni BK 200 000  

Stadler Csenge Kaposvári Ad. 200 000  

Bukor Ádám Győri Búvár SE 200 000  

Mozsár Alex Mátrai Erőmű 200 000  

Gruber Kornél Bácsvíz KVSC 0  

Lengyeltóti Bence Kaposvári Ad. 200 000  

Holoda Péter Debreceni BK 200 000  

Cséplő Kelen Amphora BK 200 000  

Sincki Ádám Győri Búvár SE 200 000  

Hamlin Matthew Kaposvári Ad. 0  

 Összesen: 3 600 000  

 
 


