
 
 
Elnökségi ülés  
2020. december 01.-én (kedden) 15:00 órakor  
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Dobák Tamás- jegyzőkönyvvezető 

Az elnökség határozatképes. 

 

 Napirendi pontok: 

  
1. Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás 

2. Tisztújító és Rendkívüli Közgyűlés menete, lebonyolítása  

3. Tísztújító Közgyűlés kiírása – Technikai Alelnök választás 

4. 2019. Év sportolója Díjátadás  - Javaslat száma: 1_201201_ZMA 

5. CMAS Oktatói felhívás -  Javaslat száma: 2_201201_ZMA 

6. GDPR Szabályzat  -  Javaslat száma: 4_201202_SZG 

7. MBSZ Arculat -  Javaslat száma: 3_201201_PG 

8. Egyebek  

 

 

 

 

  



Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás 

ZMA: Megérkezett minden támogatási összeg a minisztériumtól.  

Ambrózy Erzsébet 2020. november 30-al elköszönt a szövetségtől. Erzsébet feladatait Adrienn 

(pénzügy) és részben Dobák Tamás (felzárkóztatási program) veszi át.  

Folyamatban van egy irattár készítése (archiválás, digitalizáció) 

PG: Elkezdődött a jövő évi költségvetés elkészítése. Készül egy új költségtábla december végig 

szeretné, ha mindezek elkészülnének. 

Bevételek javarészt támogatásból jönnek majd, illetve projekteket kell kidolgozni az egyéb források 

megszerzésére – pályázatok, szponzorok. 

A tervezéshez mindenkitől várja a javaslatokat. 

Lesz idén még egy elnökségi ülés Karácsony előtt – 2020. December 21. hétfő 15 óra 

Tisztújító és Rendkívüli Közgyűlés menete, lebonyolítása 

PG: Alapszabály  módosításhoz van egy új felvetés az oktatási szervezetekkel kapcsolatban. Nem volt 

teljesen tisztázott eddig ezen szervezetek szándéka, ezt sikerült tisztázni egy megbeszélésen. Az 

oktatási szervezetek oly módon mégis kaphatnának rendes tagságot a szövetségben, ha egy 

szervezetnek egy darab képviselője lenne tag.  

Ő a maga részéről tudja támogatni, hogy szakmai szervezet (pl. társszövetség) vagy oktatási szervezet 

hivatalos magyarországi képviselője, folyamodhasson rendes tagsághoz.  

BP: Egyetért vele, ha meg lehet tenni akkor terjesszük be a közgyűlésre, úgy tudja korábban csak 

írásos formában lehetett ilyet beterjeszteni. 

PG: Ennek utána kell járni. 

ZMA: Egy szervezet lépne be pl. az SSI, egy UEF és egy PADI képviseletében (a PADI-tól még nincs 

hivatalos visszajelzés, hogy ki a hivatalos képviselete Magyarországon) 

BG: Milyen típusú szervezet lehet tag? 

ZMA: Vállalkozás, akiről a világszervezet nyilatkozik, hogy ő a szervezet képviselője Magyarországon 

PG: Szakmai szervezetek gyűjtőnéven (ezt definiálni kell) ezen belül oktatási- és egyéb 

búvárszervezetek beléphetnek az MBSZ-be. Ennek kritériuma az oktatási szervezetek esetében, hogy 

az adott világszervezet által elismert hivatalos képviselő legyen Magyarországon.  

BG: Ez véleménye szerint nem oldja fel a problémát, mert nem nagyon van egység az oktatási 

szervezetekben és így kétséges, hogy az a szervezet, amely tag képviseli e majd a többi oktatót, aki 

nem az. 

ZMA: Erre megoldás lehet az oktatói kollégiumok létrehozása, ahol tudnak egymással kommunikálni 

PG: A korábban megbeszélt módosításokat fogjuk szavazásra bocsátani a közgyűlésen. A korábban 

Elnökségen felmerült egyéb kérdéseket a következő évben érdemes elővenni.  

Egy újabb tisztújító közgyűlést kell meghirdetni, ahol technikai alelnököt kell választani, azt javasolja, 

hogy a közgyűlésen legyen bejelentve. 2021 február 15-e lehetne a dátum. 



2019. Év sportolója Díjátadás   

ZMA:  Javaslat száma: 1_201201_ZMA  

HATÁROZAT: 43/2020(XII.1)  

Elnökség elfogadta a „2019. évi ÉV SPORTOLÓJA DÍJÁTADÁS online lebonyolítására” tett javaslatot az 

1_201201_ZMA melléklet szerint. 

Egyhangúan elfogadva 

December 21-én az elnökségi után 17-kor lesz az esemény. 

 

CMAS oktatói felhívás 

Javaslat száma: 2_201201_ZMA 

PG: Az MBSZ-nek mint a CMAS magyarországi képviseletének joga van ahhoz, hogy a CMAS oktatást, 

üzletszerűen is végezze, továbbá a szabályozást és a képviseletet elássa. Eddig a CMAS oktatói 

kollégium végezte az ezzel kapcsolatos feladatokat önkéntes módon, mely kevéssé volt kiszámítható. 

Erre az a javaslat, hogy ezt a felügyeletet továbbra is a szövetség lássa el. Az oktatásnak az üzletszerű 

tevékenységét, pedig egy olyan jogviszony keretében kellene megbízásos alapon kiszervezni, ami 

számon kérhető és a hatékonyságot szolgálja. Erre a feladatkörre keresünk jelentkezőt a pályázati 

felhívásban. Nem alkalmazotti jogviszony, hanem megbízásos forma lenne az opció.  

A javaslathoz képest még lenne észrevétele: 

 a CMAS oktatási tevékenység felügyeletébe legyen bevonva a CMAS oktatói kollégium elnöke 

valamint a technikai alelnök 

Szeretné elérni, hogy a CMAS oktatói kollégium rendezni tudja a sorait. Hívjanak össze egy tisztújító 

ülést és legyen egy legitim elnöke és működési szabályzata. Hogy az elnök részt tudjon venni a fenti 

tevékenység felügyeletében. 

Ha 2020 december 19-ig a CMAS oktatói kollégiumnak van elnöke, akkor vele egyeztetésre kerül a 

felhívás, ha nincs akkor meghirdetésre kerül. 

 

HATÁROZAT: 44/2020(XII.1)  

Az elnökség a „CMAS Oktatási rendszer működtetésre vonatkozó pályázati felhívásra és pályázati 
dokumentációra” tett javaslatot a 2_201201_ZMA melléklet szerint elfogadja, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a vezető szakmai felügyeletét a technikai alelnök és a CMAS oktatói kollégium elnöke látja el az 
elnökség mellett. 
 
Egyhangúan elfogadva 

 
 
 



GDPR 

 

PG: GDPR folyamata: egy adatleltárt kellett készíteni, ezt Szabó Gergő rendszerbe foglalta, átvizsgálta 

és így kialakultak az adatkezelési körök, amelyek jogszerűek és szükségesek a szövetség 

működéséhez. Erre készült egy szabályzat.    

PG: A szabályzatara szeretne egy visszajelzést az elnökségi tagoktól egy-két napon beül és email-es 

formában kerül megszavazásra. 

Az adatvédelmi biztos Miklós Tamás lesz.  

MBSZ Arculat  

A logó tervek megosztásra kerültek 

PG: A megosztott logó tervekből az alsó sor alapján, kiválasztásra került a kék háttér, a jelenleg piros 

hátterű pajzs, betű és zászló formáival. Ha elkészült a terv emailben szavazásra lesz bocsátva. 

Egyebek 

Tagszervezeti kérelem 

ZMA: dr Hantz Péter küldött egy tagfelvételi kérelmet a Magyar Búvár Szakszövetség Tudományos 

Bizottságához szeretne csatlakozni.  

BG: Találkozott Péterrel személyesen és azt javasolta neki, hogy a közgyűlés után terjessze be a 

tagfelvételi kérelmét, mert a közgyűlés határoz majd egy új tagsági formáról, ami a „bizottsági 

tagság” lesz.   

Elnökségi javaslatokról 

ZMA: Sokkal konstruktívabb az ülés, ha konkrétumokról lehet beszélni a javaslatok alapján. Ezzel 

egyszerűbb a munkát végezni, elkészíteni a jegyzőkönyvet illetve a határozatokat.  

KB: Legyen rajta az is, hogy kik készítették és hogyha valaki az elnökségből ezt támogatja az ő neve is 

szerepeljen.  

 

HATÁROZAT: 45/2020(XII.1)  

Elfogadásra került „Az elnökségi ülésen tárgyalandó napirendi pontokhoz kapcsolódó 
javaslatok előkészítési és benyújtási rendjére” tett javaslat az 5_201201_ZMA melléklet 
szerint, az alábbi kiegészítéssel: 

 legyen rajta, hogy ki/kik készítették  

 az elnökségi tag neve, aki látta 
 
Egyhangúan elfogadva 
 

 



Világjátékok felkészülési támogatásának szétosztása 

KB: A világjátékok támogatásra kapott pénz két részletben kerül kiosztásra. A javaslat a második 

részlet szétosztásáról szól.  

 

HATÁROZAT: 46/2020(XII.1)  

Az elnökség elfogadta „a 2022. évben megrendezésre kerülő Világjátékok felkészülési támogatásának 

szétosztására” tett javaslatot a 35_201201_KD melléklet szerint. 

Egyhangúan elfogadva  

Uszonyosúszó szakbizottság vezetőváltás 

KB: Lemondott Kovács László az Uszonyosúszó szakbizottság vezetői tisztségéről. A munkájával 

azonban szeretne hozzájárulni a bizottság működéséhez, csak vezető nem szeretne lenni a jövőben. 

Kókai Dávidot kérték fel vezetőnek helyette. 

HATÁROZAT: 47/2020(XII.1)  

Az elnökség elfogadta Kovács László lemondását az Uszonyosúszó Szakbizottság vezetői posztjáról és 

egyben kinevezte Kókai Dávidot a szakbizottság vezetőjének. 

Egyhangúan elfogadva 

Országos Bajnokság (külföldi versenyzők indulása) 

KB: Suba Sára szlovák állampolgár, akinek folyamatban van a honosítása, de még nem magyar 

állampolgár. A Debreceni Búvárklub versenyzőjeként megnyerte az országos bajnokságot.  

Az általa átnézett dokumentumok szerint nincs akadálya, hogy külföldi versenyző nyerje az OB-t.  

PG: Magyar bajnoki címet nyerhet külföldi versenyző, de nem tarthat országos csúcsot és a bajnoki 

pontrendszerben nem kaphat pontot, amely után támogatás jár, csak miután megkapta az 

állampolgárságot.  

KB: A versenyszabályzat készítésénél ebbe az irányba szeretne menni. 

Tájékozódási búvárúszás 

BP: Kövy Bencének elküldte a következő évi versenynaptárt, ehhez kapcsolódóan Gyékényesre leadta 

a dátumokat. Gyékényes polgármestere várja a szövetség segítségét a gyékényesi búvárbázis 

működési rendjének kialakításában. A szövetségnek volt korábban egy ilyen, ezt kellene megkeresni 

mintának.  

ZMA: A nemzetközi tájolós versenyekre a jelentkezés 2021-ig van leadva, a 2022-esre kell leadni még. 

BP: Azt jelezte a CMAS szakbizottsága, hogy elképzelhető, hogy tájékozódási búvárúszásból újra lehet 

majd VB-t rendezni valószínűleg. 

BP: Decemberben lesz a nemzetközi tájolós bizottsági megbeszélés, ahol szóba kerül a 2022, 2023-as 

nemzetközi versenyek rendezése (EB, VB). Kérdés, hogy jelentkezzünk-e valamely eseményre? 

PG: Részéről igen 



Világkupa 2021 

VA: A világkupával kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy a bizonytalan helyzetben mit kéne tenni 

PG: Kérdés, hogy hol van az a pont, amikor eldöntjük, hogy meg tudjuk-e rendezni vagy el kell 

halasztani az eseményt. Az észszerűség a halasztást diktálná, mert bizonytalan a helyzet. Nem 

mindenki tud rendesen felkészülni és így ebből adódóan egy foghíjas világkupa már nem rentábilis.  

Vannak azonban körülmények, melyeket figyelembe kell venni:  

 CMAS írja ki a versenyeket – az ő versenynaptárukban még szerepel a verseny 

 CMAS-on belül felállt egy „operatív törzs” onnan is várunk visszajelzést 

 a minisztérium felé is le kell adni, hogy mikor rendezzük a versenyt, a támogatások miatt 

Az EMMI felé azt jelezzük a világkupáról, hogy tervezzük megrendezni az eseményt, egyelőre ez a 

hivatalos álláspont. Van B tervünk, ha esetleg halasztani kell az eseményt. 

PG: Az FTP-n lévő feladatlistában minden tagtól szeretne egy visszajelzést a héten. 

Vége az ülésnek 

 

 

 



Javaslat száma: 1_201201_ZMA 
 

Készítette: dr. Zakarné Miklós Adrienn 
Verzió: v1_201117 

JAVASLAT  

a 2019. évi ÉV SPORTOLÓJA DÍJÁTADÁS online lebonyolítására 

 

I. Év sportolója névsor 2019 / Elnökség által jóváhagyott  
/ Elnökségi határozat száma: 
 
• felnőtt női uszonyosúszás kategóriában: Senánszky Petra 
• felnőtt férfi uszonyosúszás kategóriában: Bukor Ádám 
• junior női uszonyosúszás kategóriában: Linzenbold Zsófia 
• junior férfi uszonyosúszás kategóriában: Cséplő Kelen 
 
• felnőtt női tájékozódási búvárúszás kategóriában: Hatházi Katalin 
• felnőtt férfi tájékozódási búvárúszás kategóriában: Balázs Péter 
• junior női tájékozódási búvárúszás kategóriában: Májer Zsófia 
• junior férfi tájékozódási búvárúszás kategóriában: Szász Tamás 
 
• felnőtt női víz alatti rögbi kategóriában: Juhász Manuela 
• felnőtt férfi víz alatti rögbi kategóriában: Klima András 
• U21 víz alatti rögbi kategóriában: Szűrös Márton Péter 
 

II. Év sportolója névsor 2020 / Elnökség által még nincs jóváhagyva – díjazása 2021-re 
tervezve 

 
 

III. Dicsőség tábla 2019-2020 / Fotókkal, Év sportolója kreatívval elkészített tábla, ami 
nyomtatott, elektronikus formátumban is használható  
- nyomtatva kihelyezve a MBSZ irodába, minden évben létrehozva egy „ Dicsőség fal”-t 
- dicsőség tábla online felhasználása Facebook borító, FB posztok, buvar.hu 

 
IV. Sajtókommunikáció: 

- Év sportolóinak bemutatása, sajtóanyag  
- Sportolókkal külön-külön sportáganként, sportlóként sajtóanyag  
- Díjátadóról beszámoló, kommunikáció 

 



Javaslat száma: 1_201201_ZMA 
 

Készítette: dr. Zakarné Miklós Adrienn 
Verzió: v1_201117 

V. Online díjátadó -  ZOOM  
- díjazott versenyzők meghívása 
- díjazott versenyzők edzőinek meghívása 
- egyéb résztvevők  ( pl. családtag, klubvezetők) 
- Díjazottak kihirdetése 
- Rövid kérdezz-felelek,  

 
VI. Oklevél és díj 

- Év sportolója kreatívval ellátva 
- postai úton megküldve az online díjátadót megelőzően 

 

 



Javaslat száma: 2_201201_ZMA 
 

 

JAVASLAT 
 

a CMAS Oktatási rendszer működtetésre vonatkozó pályázati felhívásra és pályázati 
dokumentációra 

 

PÁYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 

a CMAS Búvároktatási rendszer működtetésére és képviseletére 

Pályázó neve:____________________________________________________ 

E-mail, telefonszám:_______________________________________________ 

 

1. Csatolt dokumentációk 
a. Önéletrajz: 

i. szakmai (sport és/vagy búvár képzettség, tevékenység, érdeklődés), 
ii. célok, motivációk, 

 
b. Akcióterv: 

i. Pályázati felhívás „Akciótervében” megfogalmazott szempontok alapján: 
1. A pályázó ismerje a szervezet tevékenységét szabályzó jogkörnyezetet, 

belső rendjét szabályzó intézkedéseket. Fogalmazza meg a szervezet 
tevékenységének megvalósításához –általa - szükségesnek vélt módosítási 
elképzeléseit. 

2. Tervezze meg az Oktatási rendszer jelenlegi, és elképzeléseivel összefüggő 
jövőbeni működési szerkezetét. 

3. Ismertesse a szervezet, gazdálkodásra vonatkozó elképzeléseit, a pénzügyi 
lehetőségeket (adott és bevonható) kereteket. 

4. Vázolja elképzeléseit a szervezet belső működési rendjére és külső 
kapcsolati lehetőségeire vonatkozó kommunikációra vonatkozóan. 

5. Tervezze meg a szervezet tevékenységét biztosítótó hatékony, gazdálkodási 
rendet. 

6. Ismertesse elképzeléseit a szervezet működési rendjére vonatkozóan 
(munkakörök, feladatok, hatáskörök, munkarendek, bizottságok, 
munkakapcsolatok). 



Javaslat száma: 2_201201_ZMA 
 

 

7. Fogalmazza meg, milyen elképzelésekkel valósítaná meg a CMAS Oktatási 
rendszer márkaépítését. 

8. Tervezze meg a szervezet ügyviteli rendjének előírások szerinti, általa 
elfogadható minimális elvárásoknak megfelelő módját. 

9. Fogalmazza meg milyen ellenőrzési, visszacsatolási, beszámoltatási, rendet, 
fegyelmet valósítani meg. Ezzel együtt, milyen elvárásokat fogalmaz meg 
saját tevékenységével kapcsolatos megtett és/vagy megtenni elmulasztott, 
hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatban. 

10. Akciótervben ismertesse elképzeléseit - rövid, közép, hosszútávú időszakra 
– a szervezet tevékenységére vonatkozóan (képzés, továbbképzés) főbb 
célkitűzéseit, a céljai megvalósításához szükséges jogkörnyezeti, belső 
szabályzó rendszerének személyi, tárgyi feltételrendszerét. 

 

Tájékoztató: 

1. A CMAS Búvároktatási rendszer vezető képviseletére irányuló pályázati anyag összeállításához 
szükség lehet a szervezet tevékenységét szabályzó dokumentációkra. A pályázó ismeretei 
bővítése érdekben, jogosult betekinteni a szervezet dokumentumaiba. Kérdéseket a 
buvar@buvar.hu e-mail címre megküldve lehet feltenni. 
 

2. A pályázati dokumentációt határidőre, postai úton zárt borítékban, a Magyar Búvár 
Szakszövetség irodájába kell eljuttatni vagy elektronikus formátumban a buvar@buvar.hu e-mail 
címre.  
Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II/201  

 

 

 

 



Javaslat száma: 2_201201_ZMA 
 

 

JAVASLAT 
 

a CMAS Oktatási rendszer működtetésre vonatkozó pályázati felhívásra és pályázati 
dokumentációra 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Magyar Búvár Szakszövetség pályázatot hirdet a CMAS BÚVÁROKATATÁSI RENDSZER 
működtetésének és képviseletének ellátására, SZAKMAI IGAZGATÓ munkakör betöltésére 

 
Pályázat célja: 

A pozíció betöltésére olyan vezetői képességekkel rendelkező személyt kívánunk delegálni, aki a 
CMAS Búvároktatási rendszer céljai elérése érdekében - jogkövető, következetes, tervszerű, 
szervezett módon irányít, képvisel, koordinál és a programtervében megfogalmazott elképzelése 
alapján, rövid, közép és hosszútávú terveivel, ezek megvalósíthatóságával „pozitív jövőképet” valósít 
meg 
 
1. munkáltatói jogok: az elnökség hatáskörébe tartozik a munkaviszony/ megbízásos jogviszony 

létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak megállapításával 
és módosításával, munkájának értékelésével kapcsolatos, továbbá jogszabály vagy a társasági 
szerződés által meghatározott minden döntés. 
 

 
2. Főbb feladatok, munkák: 

 
- CMAS oktatás belső rendszerének kidolgozása és megteremtése, működtetése 
- Szervezi, irányítja és ellenőrzi a CMAS oktatás teljes tevékenységét 
- Biztosítja az oktatók folyamatos és szakszerű képzését és továbbképzését a CMAS 

szellemiségében 
- Kezdeményezi, elősegíti a fejlesztéseket 
- Szabadidős sportrendezvények, más események szervezésének és lebonyolításának 

segítése, együttműködés a MBSZ-szel. 
- Gondoskodik az értékesítés működtetéséről, ajánlatok, tenderek készítéséről 

 
 

3. Pályázati feltételek, benyújtandó iratok, igazolások 
 

- Akcióterv készítése a pályázati dokumentációban szereplő szempontok alapján 
-  Végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai 
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-  A pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz 
-  Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez 
-  Hozzájárulási nyilatkozat a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához 
- Idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített másolata (nyelvismeret esetén), 

 
4. Elvárt kompetenciák: 

-  jó együttműködési készség, 
-  jó kommunikációs készség, 
-  felelősségteljes, önálló munkavégzésre való alkalmasság, 
- felelősségvállalás, megbízhatóság, 
- gyors reagálási készség, terhelhetőség. 

 
 

5. A Pályázat elbírálásánál előnyt jelent 
 
 -  szakmai tapasztalat (búvár, oktató, edző)              
- vezetői vagy szakmai tapasztalat, 
- széleskörű informatikai ismeretek, 
- gazdasági társaságok működésében, működtetésében szerzett vezetői tapasztalat 
 

6. Pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15. 
 

7. Pályázati kiírás közzétételének helye 
www.buvar.hu 
www.cmas.hu  

 
8. Pályázat benyújtásának módja 

A pályázati dokumentációt határidőre, postai úton zárt borítékban, a Magyar Búvár 
Szakszövetség irodájába kell eljuttatni vagy elektronikus formátumban a buvar@buvar.hu e-mail 
címre.  
 

9. Pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: 
Kapcsolat: dr. Zakarné Miklós Adrienn 
Telefonszám: +36 30 217 2883 

 
10. Pályázat elbírálásának módja: 

A beérkező pályázati anyagokat a MBSZ elnöksége bírálja el. 
 

11. Pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31. 
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JAVASLAT 

az elnökségi ülésen tárgyalandó napirendi pontokhoz kapcsolódó javaslatok előkészítési, 
benyújtási rendjére 

 

1. Az elnökségi ülések gördülékeny és hatékony munkavégzéséhez szükséges, hogy az elnökség 
tagjai átlátható, értelmezhető, egyértelmű anyagokat tárgyaljanak az ülések alkalmával. 
 

2. Az elnökségi ülés napirendi pontjait érintő és tárgyalandó írásos javaslatok legkésőbb 5 nappal 
az elnökségi ülést megelőzően kerüljön az elnökség számára kiküldésre, az MBSZ Iroda által. 
 

3. Az  írásos javaslatok egységes formátumban, az alábbi dokumentum szerint kerüljön 
benyújtásra, mely tartalmazza és megfelel az alábbiaknak: 
 
- formai követelmény: 

 egységes, MBSZ sablon használata 
 betűtípus, betűméret: Arrial Narrow , 12-es 
 Javaslat száma:  

Minta: 1_201201_ZMA 
A 2020.12. 01-jén tartandó elnökségi ülés 1. számú javaslata ( javaslatok sorszámát az 
MBSZ Iroda adja meg),  melyet előterjeszti, készítette Zakarné Miklós Adrienn 
 

- tartalmi követelmény: 
 Javaslat pontos, értelmezhető, jól körülírt címe, mert ez szolgál alapul  határozat 

szövegének pontos megfogalmazásakor 
 adott téma/feladat/javaslat rövid leírása, számszerű adatok közlése stb. 

 
4. A javaslatokhoz kapcsolódóan akár írásban is érkezhet az elnökségi ülés előtt módosító javaslat, 

a cél, hogy ennek az írásos anyagnak a mentén kerül az elnökségi ülésen tárgyalásra az adott 
napirendi pont, a javaslat, melynek eredményeként érdemi határozatok születnek. 
 

5. Egységes határozat számok bevezetése a javaslatszámok figyelembe vételével. 
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JAVASLAT 

2022. évben megrendezésre kerülő Világjátékok felkészülési támogatásának szétosztása 

Uszonyosúszó Szakbizottság  

Készítette: Kókai Dávid (vezető), Kovács László (tag), Szabó László (tag) 

Látta: Kövy Bence (sport alelnök) 

Kelt: 2020. november 27. 

 

Az Uszonyosúszó Szakbizottsági a Világjátékok felkészülési támogatás 2. részét (2,5 M Ft) az alábbi 

táblázat alapján javasolja szétosztani: 

 

Név Kategória Támogatási összeg 
Senánszky Petra - ok 2 357 143 

Varga Krisztina-ok 2 357 143 
Bukor Ádám- ok 2 357 143 
Mozsár Alex-ok 2 357 143 

Kanyó Dénes - ok 2 357 143 
Blaszák Lilla - ok 1 178 571 
Károlyi Csilla- ok 1 178 571 

Gruber Kornél 1 178 571 
Cséplő Kelen -ok  1 178 571 

ok 


