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Az elnökség határozatképes.
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TECHNIKA
ZJ: Beszámoló a Technikai oldal helyzetéről, az eddig elvégzett munkáról és a tervekről. A megküldött
munkaterv táblázat alapján, részletesen pontok szerint:

1. Állapot felmérés és helyzet elemzés - MEGTÖRTÉNT
ZJ: A rendelkezésre álló oktatási anyagok és minősítések készletfelmérése: nyomtatott: könyvek,
táblázatok; digitális: CD, DVD; egységcsomagok; minősítő kártyák; oklevelek stb. Készletlista
automatikus digitális követése. Elektronikus regisztráció revíziója. Az állapot felmérés megtörtént.

2. Készlet – Naprakész információk az elektronikus nyilvántartásban - MEGTÖRTÉNT
a. Minősítő kártyák;
b. Tankönyvek;
c. Táblázatok
ZJ: A készlet követése folyamatos, szükség szerint pótlásra kerülnek a tételek.

3. Beszerzési költségek nyilvántartása és követése – FOLYAMATOS
ZJ: Az önálló elszámolás azt is jelenti, hogy bizonyos költségek megoszlanak. A 216-os iroda bérletidíját
például megosztaná, mert csak részben használja a kft. ez nem reális szerinte.
MA: A székhelye a kft-nek a 216-os szoba. Anikó a technikának dolgozik az ő bérét az MBSZ fizeti. Talán
így jobban is jár a Non-profit Kft. anyagilag.
ZJ: Anikó dedikáltan a Kft-nek dolgozik, ettől függetlenül nem csak ezeket a feladatokat látja el. Azt
javasolja, hogy év végén nézzük meg,



mekkora költség volt Anikó és milyen arányban dolgozott a Kft-nek;
mekkora költséget jelent a 216-os iroda fenntartása.

PG: Amikor a CMAS oktatási tevékenységét fogjuk nézni üzletileg, akkor ez külön lesz kezelve

4. TB működési szabályai – KIDOLGOZÁS ALATT
ZJ: Előkésületben van és az oktatói kollégiummal is szeretné megbeszélni – amint véget ért a munka,
a soron következő elnökségin szavazást szeretne kérni róla.

5. Oktatói tanfolyam és megerősítés - Tervezett időpont: 2022. április
ZJ: Szükséges, hogy legyen oktatói tanfolyam. Terv: tavasz vége, ha a pandemia miatt nem lehetséges
akkor az őszi időszakban. Valószínűleg két időpontra lesz szükség a nagyszámú megerősítések miatt.

6. Adatbázis
ZJ: Az adatbázisok naprakész állapotáról Anikó gondoskodik. Ezt a CMAS-adatbázissal kompatibilissé
lehet tenni. Applikáció készült erre (Aqualink). Ennek lesz költség oldala, – a következő évi büdzsébe
szeretné beletenni.
PG: A saját adatbázisunkat is fejleszteni szükséges. A cmas.hu-t is felül kell vizsgálni – a hatékonyság
érdekében. A cmas.hu be kéne tenni a buvar.hu alá. El kell kezdeni auditálni.

ZJ: Az adatbázis kompatibilitása, modernizálását és a cmas.hu fejlesztését Richter Miklós kollégánk
végzi. A munkában és tervezésben Paár György is részt fog venni. A következő megbeszélésre 2022
januárban kerül sor.
ZJ: Felvetette egy közös adatbázis lehetőségét a versenysporttal – ennek hasznával és a költségével
kell kalkulálni a 2022 költségvetés tervezésekor.

7. Egységcsomagok, Elektronikus oktatási segédanyagok, licensz díjak meghatározása és a
költségvetésbe építése:
ZJ: Javaslat: Szüntessük meg a külön egységcsomag megvásárlást. A regisztrációs költség fogja
tartalmazni az egyes minősítési szintekhez tartozó segédanyagok díjait. Az oktatási segédanyagok
külön is megvásárolhatók lesznek.
2022. február 1-ével szűnjenek meg az egységcsomagok.
Regisztrációs díjba legyen beépítve az oktatási segédanyag. A különböző minősítésekhez különböző
díjak tartozzanak. – elektronikus szavazásra az oktatói kollégiummal való egyeztetés és a regisztrációs
díjak meghatározása után kerülhet sor.

8. Oktatási anyagok elkészítése – FOLYMATBAN
ZJ: Anyagi és személyi igénye van, amit a költségvetésbe kell beépíteni a szakmai javaslatok
figyelembevételével.





Nyomtatható és letölthető anyagok – Elektronikus (pdf) formátumban;
Elektronikus anyagok – Prezentációk, segédletek, e-learning;
Vizsga anyagok - Elektronikus (pdf) formátumban;
Dokumentáció

PG: CMAS-tól elkéri az elérhető anyagokat. Meg kell nézni, hogy mekkora az anyag, mennyi idő
lefordítani, mennyit kell abból nyomtatni vagy letölthetővé tenni.
ZJ: Amit birtokunkban lesznek az anyagok és megkaptuk a világszövetségtől a szabad felhasználásra
vonatkozó hozzájárulást, tudjuk folytatni a munkát.

9. Honlap: cmas.hu
a. Kezelés: A honlap kezelője Richter Miklós;
b. Pályázatok figyelése:
ZJ: Pályázatok figyelése: az irodára bíznám ezt a feladatot. (PAFI) Folyamatos pályázat figyelés
szükséges.

10. CMAS Búvároktatói Kollégium
a. Státusz;
b. Működési szabályok;
c. Elnök;
d. Aktív oktatók

PG: A következő CMAS oktatói kollégiumon legyen elnökjelölt és arról szavazzanak.
ZJ: A szükséges szabályzatok elkészítése folyamatban, az elkészült javaslatok kerülnek majd az elnökség
elé.

11. Szakmai igazgató
Z.J: Egyelőre felesleges pozíció, a Technikai alelnök és az oktatói kollégium elnöke végzi ezt a munkát
PG: sosem volt szakmai igazgató posztról szó, csak egy szakmai feladatkörről, ami megbízásos és
érdekeltségi alapon működtetné üzleti alapon az oktatást.
Kérdés elnapolva.
ZJ: Javaslat az MBSZ Technikai Bizottság tagjaira:
2021/43 (2021.12.14) határozat
Az MBSZ Technikai Bizottság tagjaira tett javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.
MBSZ Technikai Bizottság
1. Richter Miklós CMAS** Oktató; regisztráció, adatbázis
2. Paár György; informatika
3. Fejes László CMAS*** Oktató; oktatás
4. Medek Miklós CMAS*** Oktató; gyermek búvárkodás
5. Domján András r. alezds. CMAS*** Technikai Oktató; rendvédelmi szervek
6. Török László honv. honv. zls. CMAS** Technikai Oktató; katona búvárok
7. Szathmári Zsolt CMAS*** Oktató; katasztrófa védelem; közszolgálati búvárok
8. Irsai Sándor CMAS**** Búvár; zárttéri merülések
9. Vámosi Antal CMAS*** Oktató; ipari merülések
10. Roith György CMAS*** Oktató tiszteletbeli tag; hagyományőrzés
11. Engyel Ákos CMAS** Apnea Oktató; apnea
12. Meixner Zsolt CMAS*** Oktató;
13. Ifj. Lőrincz Ferenc; víz alatti fotózás
Technikai Bizottság társult búvároktatói kollégiumok
1. Nagy T. János Oktató Trainer; TDI‐SDI
2. Miklós Tamás Course Direktor; NAUI

3. Szabó Bálint Oktató Trainer; SSI
4. Papp Zoltán Oktató; IBOSZ

A javaslat egyhangúlag elfogadva.

12. Búvárfotós OB, Búvárfotós szakbizottság
ZJ: Ha OB-t rendez a sportág, az itt indulóknak is kell rendelkeznie CMAS licence-el?
MA: Versenyengedéllyel kell rendelkezniük. Melyet a nevezési díj tartalmazhat.
ZJ: Megalakulóban van a fotós szakbizottság. Az OB-t a Technikai Bizottság rendezi és felügyeli.
Sok kérdés van - ezeket előkészíti az elnökségnek szavazásra. Az OB egy komoly hazai és nemzetközi
verseny lehet.
PG: Beszámolt róla, hogy részt vett a Búvárfotós ülés jó hangulatú, építő jellegű megbeszélés volt.
ZJ: A búvárfotós munkacsoport vezetője Ifj. Lőrincz Ferenc búvárfotográfus. A megbeszélések
eredménye ill. a javaslatok az elnökség elé kerülnek megvitatásra.

13. Szabványok, szabályzatok
ZJ: Január hónap végére elkészül a Merülési Szabályzat. A CMAS szabványok követését folyamatossá
tudjuk tenni. A régi de megújuló szabványok módosításainak követése társadalmi munkában
megoldható, az új szabványok fordítása és szerkesztése költséget fognak jelenteni. Ezekhez a szükséges
anyagi eszközöket be kell tervezni a 2022 évi költségvetésbe.

14. Mentorálási rendszer
ZJ: Az oktatók érdekeltté tétele, hogy a következő generációt kineveljék, és valamilyen módon
honorálni azt, ha valaki eredményesen végzi az oktató tevékenységét.
A szakmai munka értékelése és támogatása: Kreditrendszer kialakítása a búvároktatóknak. A
kreditrendszer – ösztönzési program – kidolgozás alatt áll, a CMAS Búvároktatói Kollégium
bevonásával. A kész javaslat kerül majd az elnökség elé.

15. Együttműködési megállapodás a Magyar Honvédséggel - A módosított végleges anyag
a HM felelősénél.
ZJ: Lehetőséget biztosítunk a megjelenésükhöz a rendezvényeinken, pl. toborzás, molinók. A MH
részéről működési támogatásra számíthatunk. Együttműködés a képzésekben. Nyílt versenyeken való
részvétel lehetősége a HM állományába tartozók részére.
ZJ: Az együttműködési megállapodás végleges szövegét megküldtem a HM illetékesének. Várjuk a
visszajelzésüket az aláírással kapcsolatban.

16. Együttműködési megállapodás a Készenléti Rendőrséggel
ZJ: A KR birtokában van olyan létesítmény, amit időnként igénybe lehetne venni ill. kérhetjük a
segítségüket rendezvények lebonyolításával kapcsolatban is. A KR állományába tartozók részvételére
lehőséget biztosítunk a képzéseinken.
ZJ: Az együttműködési megállapodás tervezetet megküldtem a KR illetékesének, várjuk a
visszajelzésüket.

Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás
MA: EMMI, NVESZ feladatok – szakmai beszámolók megküldése és a támogatási szerződések
előkészítése folyamatban.
Szakmai történések:





Kovács Zsófia által lebonyolított versenybírói képzés
Tájékozódási búvárúszó képzés lebonyolításának előkészítése
Tájékozódási búvárúszó EB szervezőbizottsági ülése
Év sportolója díjátadás szervezése

MA: Honvédelmi Sportszövetségnél voltak Elnök úrral, annak érdekében, hogy a jövő év első
negyedévében együttműködés valósuljon meg (kiemelt partner legyen az MBSZ) – nem a versenysport
támogatása a cél




Kadétok CMAS egy csillagos búvárrá képzése
Honvédelmi Sportcentrumokkal együttműködés
Nyári táborok (sportolásra ösztönzés)

Erasmus támogatás lehetősége (EU-s pályázat) – sporttevékenységekre vonatkozóan – szabadidős
búvárprogramokat projektként lehetne támogatni általa

SPORT
2021/44 (2021.12.14) határozat
Az Elnökség elfogadja a sportági szakbizottság javaslatát az év sportolója díjra az apnea szakágban:
2021. évben elért eredmények alapján a sportági szakbizottság az alábbi versenyzőket javasolja a
díjra.
• Felnőtt nő: Korok Faitma (nOxygen Apnea Club)
• Felnőtt férfi: Bagó Marcell (nOxygen Apnea Club)
Egyhangúlag megszavazva
2021/45 (2021.12.14) határozat
Az Elnökség elfogadja a sportági szakbizottság javaslatát az év sportolója díjra:
A 2021. évben elért eredmények alapján a sportági szakbizottság az alábbi versenyzőket javasolja a
díjra uszonyos úszásban.

•
•
•
•

Felnőtt nő: Senánszky Petra (Debreceni BK)
Felnőtt férfi: Bukor Ádám (Győri Búvár SE)
Utánpótlás leány: Pernyész Dorottya (Mátrai Erőmű BK)
Utánpótlás fiú: Kiss Nándor (Mátrai Erőmű BK)

Egyhangúlag megszavazva
2021/46 (2021.12.14) határozat
Az Elnökség elfogadja a sportági szakbizottság javaslatát a 2022. évi uszonyosúszó válogatott bő
keretére a csatolt 1. számú melléklet szerint
Egyhangúlag megszavazva

Uszonyosúszó versenynaptár
KB: A versenynaptár javaslatot a szakbizottság átdolgozza

Uszonyosúszó OB Beszámoló
KB: A versenyiroda lemaradása az előfutamokban elért eredmények közlésével rányomta a bélyegét a
hangulatra. Sok egyesület jelezte, hogy hosszú volt ez a 2,5 nap. Jobban szeretnék, ha szét lennének
választva a korosztályok a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Egyrészt a felnevezés miatt másrészt
nagyobb lenne a hangsúly fiatalabb korosztályokon.
PG: Az OB-ról legyen egy pro és kontra összefoglaló

2022. évi uszonyosúszó nemzetközi versenyek válogatási elvei
KB: Válogatási elvek nemzetközi versenyekre. Nem változott a tavalyihoz képest lényegében.
2021/47 (2021.12.14) határozat
Az Elnökség elfogadja a sportági szakbizottság javaslatát a 2022. évi uszonyosúszó nemzetközi
versenyek válogatási elveit a csatolt 2. számú melléklet szerint
Egyhangúlag elfogadva

2022. évi uszonyosúszó versenyek kiutazási támogatása
KB: Ez sem változott a tavalyihoz képest lényegében.
BG: Egyértelműsíteni kéne, hogy a támogatás összegének a 100%-a
MA: Egy hozzávetőleges költségvetést készít VB utazásról (lelevelezzük a szervezőkkel IWGA és VB,
hogy van e külön ajánlatuk)
Kimondottan a VB utazásra vonatkozó támogatást kérünk majd az EMMI-től ennek függvényében.
2021/48 (2021.12.14) határozat
Az Elnökség elfogadja a sportági szakbizottság javaslatát a 2022. évi uszonyosúszó versenyek
kiutazási támogatásáról a csatolt 3. számú melléklet szerint ‐ a rendelkezésre álló forrás
függvényében.
Egyhangúlag elfogadva

Felzárkóztatási támogatási felosztási elve
BP: Azt kérte, hogy ne utólag derüljön ki a Felzárkóztatási támogatási felosztási elve
PG: Januárban legyen meg az elv

Tájolós EB megbeszélés
BP: Ötletbörze volt, minél szélesebb körű legyen, kísérő rendezvényekkel. Feladatokat generáltak.
Gyékényessel beszélt.
Februári dátummal lenne egy versenybírói tanfolyam és rá egy hónapra a következő – mindkettő
hibrid.
BP: Tájolós OB – javaslat a versenynaptárra 2022.06.22-24 legyen a dátum.

Tudomány
BG: Egy expedíciót szervez Csehországba – elnyertek egy támogatást - MBSZ support csapattal
mehetne, amit jól lehetne kommunikálni.
Vége az ülésnek.

1. sz melléklet

Válogatott keret 2022 - FELNŐTT
Név

Egyesület

Senánszky Petra
Varga Krisztina
Károlyi Csilla
Szabó Anita Petra
Suba Sára
Blaszák Lilla
Stadler Csenge

Debreceni Búvárklub
Egri BVSK
Eötvös DPSE Orosháza
Debreceni Búvárklub
Debreceni Búvárklub
Bácsvíz KVSC
Amphora Búvárklub

Bukor Ádám
Mozsár Alex
Pázmányi Sándor
Holoda Péter
Lengyeltóti Bence
Cséplő Kelen
Hamlin Matthew
Kanyó Dénes
Gruber Kornél

Győri Búvár SE
Mátrai Erőmű Bk
Debreceni Búvárklub
Debreceni Búvárklub
Kaposvári Adorján SE
Amphora BK
Kaposvári Adorján SE
Muréna UBK Szeged
Bácsvíz KVSC

Válogatott keret 2022 - JUNIOR
Név

Egyesület

Pernyész Dorottya
Szabó Száva Hargita
Szili Ágnes
Sztancsik Mária
Varnyu Anna Jadviga
Fügedi Réka

Mátrai Erőmű Bk
Kaposvári Adorján SE
Bácsvíz KVSC
Muréna UBK Szeged
Mátrai Erőmű Bk
Mátrai Erőmű Bk

Kiss Nándor
Lipők Larion
Béres Attila
Szilágyi Richárd
Kovács Megyer
Mayer Dávid

Mátrai Erőmű BK
Debreceni Búvárklub
Debreceni Búvárklub
Debreceni Búvárklub
Mátrai Erőmű Búvárklub
Vízi Sportok Egyesülete

2. sz melléklet

2022. évi uszonyosúszó nemzetközi versenyek válogatási elvei
A. CMAS Felnőtt Világbajnokság (2022.07.18-23., Santiago de Cali, Kolumbia)
A szintidő táblázat szerint (3. számú melléklet) 2021.10.08. és 2022.05.15. között szintidőt teljesítő
versenyzők alkothatják a kiutazó válogatott csapatot, azzal a kikötéssel, hogy:
 egyéni versenyszámonként 2 versenyző nevezhető;
 minimum 2, az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyen részt vettek a kvalifikációs
időszakban, amelyen legalább az egyiken teljesítették a szintidőt.
A kvalifikációs időszak végét jelentő, Hungarian Finswimming Open elnevezésű versenyt követően az
Uszonyosúszó Szakbizottság a válogatási elveknek megfelelően, 3 napon belül javaslatot tesz az MBSZ
Elnökségének irányába az utazó keretről. A végleges utazó keretet az Elnökség jelöli ki.

B. CMAS Junior Európa-bajnokság (2022.06.20-26., Poznan, Lengyelország)
A szintidő táblázat szerint (3. számú melléklet) 2021.10.08. és 2022.05.15. között szintidőt teljesítő
versenyzők alkothatják a kiutazó válogatott csapatot, azzal a kikötéssel, hogy:
 egyéni versenyszámonként 2 versenyző nevezhető;
 minimum 2, az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyen részt vettek a kvalifikációs
időszakban, amelyen legalább az egyiken teljesítették a szintidőt;
 minimum Titán szintidővel rendelkeznek;
 a váltó versenyszámok esetén az Uszonyos Szakbizottság jogosult eldönteni, hogy Titán szintidő
nélkül engedélyezi-e az adott versenyző indulását a váltó indíthatósága érdekében.
A kvalifikációs időszak végét jelentő, Hungarian Finswimming Open elnevezésű versenyt követően az
Uszonyosúszó Szakbizottság a válogatási elveknek megfelelően, 3 napon belül javaslatot tesz az MBSZ
Elnökségének irányába az utazó keretről. A végleges utazó keretet az Elnökség jelöli ki.

3. sz melléklet

2022. évi uszonyosúszó versenyek kiutazási támogatása
A. CMAS Felnőtt Világbajnokság (2022.07.18-23., Santiago de Cali, Kolumbia)
A 2021. évi nemzetközi versenyeken elért eredmények szerint a 2022-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.
Elnökségi kiegészítés: a fenti százalékos támogatások az MBSZ költségvetésében az erre allokált forrás
erejéig kerülnek figyelembevételre, amennyiben az MBSZ által kifizetendő támogatások meghaladják az
MBSZ 2022. évi költségvetésében erre a célra elkülönített forrást, úgy a fennmaradó összeget a kiutazó
válogatott keret valamennyi tagjának egyenlő arányban szükséges befizetnie.
Nevesítve ez az alábbi versenyzőket jelenti: 2021. évi felnőtt VB eredményei alapján a 2022-es részvételi
díj támogatás (2021/22-es szintidő teljesítés feltétel!)
 100%: Senánszky Petra, Varga Krisztina, Bukor Ádám
 50%: Mozsár Alex, Lengyeltóti Bence, Pázmányi Sándor, Cséplő Kelen
 25%: Blaszák Lilla, Károlyi Csilla, Stadler Csenge, Suba Sára, Szabó Anita, Holoda Péter
A 2021-es junior VB eredményei alapján, időközben felnőtt korosztályba lépett, támogatásra jogosultak
továbbá (2021/22-es szintidő teljesítés feltétel!):
 50%: Pázmányi Sándor
 25%:  12,5%: Borka Panna, Linzenbold Zsófia, Márton Balázs
Korosztály váltás esetén, az elért eredmények utáni %-os támogatásról a szakbizottság javaslata alapján
az MBSZ elnöksége dönt!
B. CMAS Junior Európa-bajnokság (2022.06.20-26., Poznan, Lengyelország)
A 2021. évi nemzetközi versenyeken elért eredmények szerint a 2021-es Európa-bajnokságra 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.

Elnökségi kiegészítés: A fenti százalékos támogatások az MBSZ költségvetésében az erre allokált forrás
erejéig kerülnek figyelembevételre, amennyiben az MBSZ által kifizetendő támogatások meghaladják az
MBSZ 2022. évi költségvetésében erre a célra elkülönített forrást, úgy a fennmaradó összeget a kiutazó
válogatott keret valamennyi tagjának egyenlő arányban szükséges befizetnie.
Nevesítve ez az alábbi versenyzőket jelenti: 2021. évi junior VB eredményei alapján a 2022-es részvételi
díj támogatás (2021/22-es szintidő teljesítés feltétel!)
 100%: Pernyész Dorottya, Kiss Nándor
 50%: Béres Attila, Lipők Larion
 25%: Szabó Száva Hargita, Szili Ágnes, Sztancsik Mária, Béres Attila

