
 
 
Elnökségi ülés  
2020. november 10.-én (kedden) 15:00 órakor  

Helyszín: ZOOM platform 

Jelenlévők:  
 
Papp Gábor elnök  
Kövy Bence sport alelnök  
Balázs Gergely tudományos alelnök  
Balázs Péter elnökségi tag  
Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár 

Dobák Tamás- jegyzőkönyvvezető 

Az elnökség határozatképes. 

 

 Napirendi pontok: 

  

1. ÜGYVITELI TÁJÉKOZTATÓ  

2. PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ  

3. SPORT  

 Beszámoló a Gyerek-Ifjúsági-Felnőtt OB-ról,  

 Javaslat a tájékozódási búvárúszás, 2020. évi szakági támogatásának felosztásáról,  

 A Víz alatti Hoki Szakbizottság javaslat a 2020. évi szakági támogatásának felosztásáról 

4. TECHNIKA  

5. Alapszabály módosítás  

6. 2020. évi Díjak, díjazottak  
 

 

 

 

 

 



Közgyűlés és Szabó Attila lemondása 

PG: Balázs Péter csak később tud majd csatlakozni. Veress András jelezte, hogy nem tud részt venni 

ma, Szabó Attila pedig lemondott, így ő sem lesz. 

PG: Szabó Attila lemondott, melyet emailben jelzett a szövetség felé.  Erről a közgyűlést kell majd 

tájékoztatni. Egy levelet küld az MBSZ a technikai bizottság tagjainak, hogy az elnököt keressék a 

prompt ügyekkel, amíg nem lesz új technikai alelnök. Egy átadás-átvételi dokumentumot alá kell 

íratni majd Szabó Attilával. 

Az alapszabály módosításról: 

 azért kellett módosításokat eszközölni, mert maradtak szövegezési hibák a korábban 

elfogadott alapszabályban 

 van egy olyan törekvés, hogy a szabadidős búvár cégek és szervezetek, akik oktatással is 

foglalkoznak csatlakozhatnak a szövetséghez, ehhez kerestük a megfelelő formát – melyre a 

bizottsági tagság lett kitalálva 

 az Elnökség tagjai által javasolt további módosítások közül a vitatott javaslatok ill. amiben 

nem volt konszenzus, azok nem kerülnek a közgyűlés elé most   

Közgyűlésről: érkezett 5 jelölés az elnökségi tagságra 

 Németh Roland,  

 Szatmári Zsolt 

 Udvardi Tibor 

 Paár György 

 Kovács Barnabás. 

PG: Alapszabály módosítási javaslatokról, szeretne majd pár szót szólni a közgyűléshez, azok 

megtárgyalása előtt. Megerősítené a szövetségi stratégiát és kiemelné, hogy az MBSZ egy 

sportszövetség. A legfontosabb stratégiai irányvonal a versenysportok életképessége, fejlesztése, 

létszám bővítése. A technikai terület szükséges és fontos eleme a szövetségi működésnek és a CMAS 

oktatás felügyelete az MBSZ privilégiuma.  

Érkezett észrevétel, hogy a sporttörvény nem zárja ki, hogy szabadidős egyesületek is 

csatlakozhassanak egy szövetséghez. Az ellentmondás viszont az, hogy a sporttörvény azt is mondja, 

hogy részt kell venni a szövetség versenyrendszerében és ezen feltétel esetén nem is tagadható meg 

a tagsági kérelem.   

Az MBSZ működéshez szükséges forrásait az EMMI-től kapja, ami a sporttörvény alapján működő 

sportszövetségeket támogat. 

Balázs Péter bejelentkezett. 

ZMA: holnap kimehet az email az összes tagszervezetnek Attila lemondásáról és abban az üzenetben 

jelezzük, hogy ezügyben lesz egy teljesen nyílt ZOOM-os konferenciamegbeszélés jövő hét kedden.  

BG: A levélben legyen megemlítve a merülési szabályzat is 

HATÁROZAT:  

39/2020(XI.10) 



Az MBSZ a 2020. december 9-i közgyűlést online formában rendezi meg.   

Egyhangúan elfogadva 

Költségvetés 

PG: Az Elnökségben mindenki látja az MBSZ idei számait ezek alapján kéri az elnökségi tagokat, 

kezdjék el listaszerűen összeszedni a szükséges költségvetési elemeket, hogy a jövő évi tervbe be 

lehessen tervezni. Ehhez szükség van az inputokra. 

A tervezési táblát lecseréljük jövő évtől.  A könyvelő cég javasoljon egy tervező táblát, összevetjük 

Bence táblájával és ezeket átbeszélve legyen meg az új. A tervezőtábla alapján készül egy kontrolling 

tábla is. 

Elnökségi feladat státuszok átbeszélése 

Versenyszabályzat, versenyrendezési szabályzat 

KB: versenyszabályzat van minden szakágban (valahol angolul). Ezek frissítése folyik. 

A versenyrendezési szabályzat nem volt sehol, ezt Veress András elkezdte megírni. Hamarosan kész, 

átnézésre nála van. 

Versenynaptár 

Az uszonyosúszásnál nincs még meg a versenynaptár tervezete, mert az OB rendezés új formájára 

vannak ötletek gondolják és emiatt nem lehet összeállítani. A többi szakágtól várja a javaslatokat. 

Szeretné, ha a szakágak kapnának egy emailt az irodától, hogy készítsenek még december végig, egy 

versenynaptár tervezetet 2021-re.  

BP: A tájolós versenynaptár készül és a héten valószínűleg elkészül.  

Versenyrendezési tervek 

KB: Az uszonyos OB-val kapcsolatban olyan ötlet merült fel, hogy a korcsoportokat egyszerre 

versenyeztetnék (3-4 nap alatt). Az eredmények ki lennének hirdetve korcsoportonként, de mivel 

nem lehet egy úszást két kategóriában figyelembe venni (pl. ifi úszást felnőtteknél), ezért a 

világjátékok számokban abszolút kategóriában lennének döntők, amit gálaszerűen meg lehetne 

rendezni.  Ennek a részleteit kell kidolgozni. 

Közvetítés – ötlet szinten felmerült egy olyan applikáció vagy felület ahol közvetíthetnénk a 

versenyeket online  - ne csak facebook stream legyen – ezzel akár bevételt is lehetne generálni. 

B kategóriás „amatőr” versenyek lehetősége – ez a múltban jó lehetőség volt és merítési lehetőség az 

egyesületnek. 

Virtuális verseny – készül egy koncepció, jövő héten megbeszélés 

Év sportolója díjátadás 

ZMA: év sportolója díj, fontos lenne, hogy kiosztásra kerüljön. Javasolna egy elektronikus „tablót”, 

minden év sportolója díjazottal készüljön sajtóanyag, emellett tárgyi díjat is átadásra kerül, ha majd 

lehet. Online készülnének portrék, köszöntések. Külön rendezvény lehetne ZOOM-on megtartva, de 

nem a közgyűlés keretein belül. Majd, ha lehetséges, akkor személyesen is lehetne egy díjátadót 

tartani. Életműdíjat most nem adunk át, azt majd teljesen külön. 



 -> Erről készül egy összefoglaló. 

KB: Azt javasolja, hogy 2019-es és a 2020-as díjátadó két külön esemény legyen. 

PG: Tehát, akkor a közgyűlésen nem lesz díjátadó, hanem egy másik időpontban ZOOM-on keresztül 

lesznek méltatva a sportolók.  

Sportágfejlesztési programok 

KB: A jövőben fogja megkeresni a szakbizottságokat ezzel kapcsolatban. Az uszonyosúszók szeretnék 

folytatni a korábbi (Poseidon, Titán) programokat. 

PG: A sportágfejlesztésl az utánpótlás, létszám növekedés akár a tömegsport irányú kiterjesztésre is 

építhet. Ötletelésre buzdít. 

Pályázatok 

ZMA: Honvédelmi pályázatot időben beadtuk, de azt a válaszlevelet kaptuk, hogy a pályázatra kijelölt 

pénzkeret kiürült.  

Portal 

PG: Fel kell vázolni, hogy mit kellene tudnia a portálnak és integrálva versenyrendezést szolgáló 

eszközökkel, hogyan működjenek.   

Technika 

PG: A technikai soron jelenlévő feladatokról átadás-átvételiket szeretne kérni Szabó Attilától.  

Tudomány 

BG: Azt gondolja, hogy akkor tudja csinálni a szövetség a környezetvédelmi kommunikációs vonalat, 

ha először meglévő sikeres programokba integrálódunk és csak később kezdenénk saját 

mozgalmakat. Ezért a PET kupásokkal vette fel a kapcsolatot.  

Digitalizáció 

PG: Fontosnak tartja a digitalizációt. Ha az azzal kapcsolatos fejlesztési terveket pályázat-előkészített 

anyagként a működéshez hozzáadjuk, el tudja képzelni, hogy plusz forrásokhoz juthatunk.  

Tudományos és nemzetközi konferencia  

PG: Ezek jövőbeli események, ennek kapcsán várja az ötleteket. Adott esetben ebből bevétel is 

lehetne, részvételi díj, támogatás, szponzoráció formájában. 

A CMAS elnökkel lesz egy ZOOM-os megbeszélés, ahol szóbahozza majd a nemzetközi konferencia 

lehetőségét. 

Parasport 

PG: Erre Bácsi Krisztina készített egy anyagot. 

ZMA: A jövő évre tervezhetnénk  forrást a parasportra, mert az EMMI által is támogatható lehet akár. 

A versenysport részről Moravecz Jánost lehetne felkeresni. 

PG: Jánossal szeretne amúgy is egyeztetni, ezt is felveti 



NEA, EMMI pályázati lehetőségek 

ZMA:  NEA, EMMI pályázatokat figyelemmel kíséri a szövetség és ha van olyan, amire érdemes 

beadni, akkor azt iroda intézi.  

A versenyeket 2 évre előre kell megpályázni, ezzel kapcsolatban kérné, ha valakinek van ilyen verseny 

az szóljon előre, hogy ne csússzunk ki a határidőből.  

BP: Pályázzuk meg 2022-es és 2023-as Tájékozódási Búvárúszó EB-t.  

MBSZ 50 év 

BP: Egy olyan rendezvénysorozat megszervezésének ötletét dolgozik, ahol az MBSZ hosszú múltjára 

tekintenénk vissza. Összeszedhetnénk, azt hogy mi az amire a szövetség büszke az elmúlt 52 évben: 

akár tárgyi emlékek, akár fényképek formájában. Esetleg lehetne ezzel kapcsolatan egy kiadvány is 

(pl.: Ludvigh Zoltán három kötetes eredménylistája).  

PG: Egyelőre eseményben nem tudunk gondolkodni egy-egy kiadvány vagy termék kiadásában igen. 

Legyenek ötletek és abból lesz, amit megvalósítunk. 

BP: Akár az Évsportolója díjátadót is meg lehetne tartani ezeknek az eseményeknek a keretében. 

Egyéb 

 Weboldal – itt egy alapigény rendszer elkészült 

 Arculat – háttérmunka folyik – egy-két hét múlva tud majd mutatni vázlatot 

 Szövetségi bemutatkozóval  - még nem foglalkozott, ez jó lenne ha december elejére elkészülne 

Sportági bemutató oktató anyag – Versenybíró képzés 

ZMA: Szeretnénk elkészíteni egy komplex online oktatás e-learning anyagot. Elsőkörben uszonyos és 

tájékozódási búvárúszásban.  

 meglévő úszóknak továbbképzése és új edzők a képzése a cél valamint ugyanez a bíróknak is. 

 A versenybírói szakanyagot Nagy Szilárd készítené el az uszonyosúszásban Kókai Dávid 

szerepvállalása merült fel 

 Úgy nézne ki mint egy online e-leaning képzés, ahol modulok vannak, melyek bármikor 

hallgathatók végén egy kérdez-felelekkel. Tájolós részről szeretne segítséget kérni, hogy ki 

tud ilyen anyagok elkészítésében partner lenni. 

PG: Legyen egy projektterv hozzá, időkerettel, költségvetéssel és akkor tud az elnökség erről döntést 

hozni.  

BP: Tájolós részről Németh Roland tudna ebben segítséget nyújtani szerinte, illetve Kiss Bence már 

korábban összeállított bírói kérdéslistát. 

BP. Felhatalmazást kért, hogy Gyékényessel kapcsolatot tartson az MBSZ-nevében.  

PG: A gyékényesi OB-val kapcsolatos tárgyalásokat folytathat Balázs Péter. 

 

 


