Elnökségi ülés
2022. március 22-én 15:00 órakor
Helyszín: Magyar Sport Háza II. em 216-os terem.
+ZOOM platform
Jelenlévők:
Papp Gábor elnök
Kövy Bence sport alelnök
Zelenák József technikai alelnök - ZOOM
Balázs Péter elnökségi tag
Paár György elnökségi tag
Veress András elnökségi tag - ZOOM
Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár
Az elnökség határozatképes.
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Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás
2022. évi hazai és nemzetközi versenyek
Világjátékok 2022
Tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokság 2022 - Gyékényes
Technikai Bizottság beszámoló
Sportbizottság beszámoló
Tudományos bizottság beszámoló
CMAS Oktatás
Egyebek

Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás
ZMA: Iroda működés




Anikótól közös megegyezéssel elköszöntünk. - A feladatok felosztása zajlik. A támogatási
szerződések előkészítése folyamatban van.
CMAS oktatói tanfolyam – folyamatban van
A 2022. évi költségvetés elkészítése zajlik.

A támogatási összegek nem érkeztek meg – remélhetőleg minél hamarabb megtörténik. A működés
zavartalan.
PG: A következő elnökségi ülést április közepe környékén kell tartani, hogy a közgyűlésre el tudjuk
fogadni az anyagokat.

Utánpótlás edző program
PG: Fontos, hogy aktivitást várunk el a megbízottaktól. Értékelni kell az utóbbi évet. Gurisatti Róbert
komoly munkát végzett több búvársportágban is. Kókai Dávid évente komoly tehetségeket fedez fel
és dolgozik velük. A ciklus felében azonban volt egy eset, aminek következtében a tevékenységét
abbahagyta a programban.
Két név merült fel a következő ciklusra: Gurisatti Róbert, Ludvigh Zoltán
Ludvigh Zoltán feladatköre a követklező: hagyoményőrzés, utánpótlás ösztönzés, országos
búvársport bázisok erősítése, újak elindításának ösztönzése
-

járja végig azokat a városokat, ahol van búvársport.
ahol van infrastruktúra búvársportokhoz,
térképezze fel a lehetőségeket.
A hazai versenyek előkészítésében és ellenőrzésében is részt vehetne.

KB: Zoli bácsinak jó a feladat, csak kellenének hozzá anyagok. Nincs összefüggő ismeretanyagunk,
amivel promózhatná a sportágakat. Szakágakra lebontott anyagra lenne szükség, amit akár ebből a
támogatásból lehetne finanszírozni.
VA: Egyetért a nevekkel: Zoli bácsi írjon egy feladattervet. Az uszonyosúszás tananyagon dolgozik.
PG: Zoli már küldött programtervet
ZMA: A tananyag készítésre kiírhatunk pályázatot is, nem kell ebben a programban szerepelnie
feltétlenül.
2022/8 (2022.03.22)
A 2022. évi Utánpótlás Edző Életút Programban résztvevő edzők Gurisatti Róbert és Ludvigh Zoltán
1 tartózkodás 4 igen mellett elfogadva

Edzőképzés
VA: Bemutatta (ZOOM-on) a programkövetelményt az edzőképzésről. A búvársport szakmai modul
elkészítése, nagyon nehéz mert nincs egy ember, aki összeollózza az összes sportágat. Nem

támogatná azt, hogy egy emberre legyen bízva, mert nem lesz olyan a tartalma, hogy utána azt egy
szakmai bizottság elfogadja. Szeptemberre lehet egy olyan anyag összerakva, amiből az akkreditált
központok ki tudják írni a képzést. Ebben segítséget kérne az irodától.

Tájékoztatás
PG: Révész Máriusz kormánybiztossal eygeztetve az MBSZ pályázhat támogatásra a gyékényesi
Búvárbázis fejlesztésére. Az adminisztráció folyamatban. Sok nehézség van a helyszínnel
kapcsolatban, pl.: az épület, ami elkészült, de nincs használatbavételi engedélye. Gyékényes
önkormányzattal kell egyeztetni.
BP: Csónakok, a stég, bóják, kötelek, kompresszor – ezek mind segítenének – mentőmellény stand.

MBSZ díjszabások:
PG: 15 éves árak, amivel dolgozunk és szükség lenne ezek korrekciójára. Az értékét sem adja meg,
annak amit képviselnek (versenyengedélyek, igazolások, versenyek nevezési díja).
Két lépcsőben javasolja növelni a versenyengedélyek díját, elsőre 3000 Ft-ra.
2022/9 (2022.03.22)
A 2022. évi versenyengedélyek 2000 forintról 3000 forintra változtatja az elnökség 2022. március 1től.
Szavazás: 5 igen – nem szavazott Zelenák József (offline volt éppen)
2022/10 (2022.03.22)
Az elnökség a leigazolások valamint az átigazolások díját 2000 forintról 5000 forintra változtatja.
szavazás: 4 igen 2 nem
2022/11 (2022.03.22)
Sürgősségi díjat kell fizetni abban az esetben, ha 1 munkanapon belül kell elintézni a szövetségi
irodába beérkezett kérvényt, igazolást, adminisztrációt. Sürgősségi díj összege 10 000 forint.
szavazás 6 igen
A versenyek nevezési díjai később kerülnek szavazásra

Díjátadó
PG: Időpont javaslatok:
Április 19-én év sportolója díj átadása 16 órától
Éves közgyűlés május 26. 14 óra
Díszokleveket adnánk át 3 főnek, megköszönve a munkájukat.
2022/12 (2022.03.22)

A Magyar Búvár Szakszövetség 2022. május 26-án 14 órától rendezi éves rendes közgyűlését a
Magyar Sport Házában.
szavazás: 6 igen

2022/13 (2022.03.22)
A Magyar Búvár Szakszövetség 2022. április 19-én 16 órától rendezi az Év Sportolója díjátadót a
Magyar Sport Házában.
szavazás: 6 igen
ZMA: Lesz-e olyan nemzetközi közgyűlés, amit a költségtervbe bele kell tenni?
BP: Hazai nemzetközi verseny lesz (EB) és ott szeretné megrendezni a tájolós ülést.
PG: Beszámolt a CMAS álláspontjáról az orosz/ukrán háborúval kapcsolatos eseményekről
VA: Tájékoztatta az elnökséget, hogy két ukrán versenyző velük készül, és szeretnének menni
Világjátékokra – azt kérdezte, hogy a szövetség tud-e segíteni az ügyintézésben.
ZMA: Utánanézünk

Világversenyeken való részvétel
PG: A világversenyeken az országok beutazási feltételeit be kell tartani a sportolóknak, edzőknek –
főleg a koronavírus oltással kapcsolatos feltételekre gondol.
A szövetség nem tud felelősséget vállalni az egyéni ügyeskedésekért – mindenki egyéni felelőssége a
beutazási feltételek betartása. Azt szeretné, ha be lenne kérve a külföldre utazóktól az összes
vonatkozó dokumentum vagy nyilatkozzanak.
VA: Abban a levélben, amelyben be lesznek kérve a dokumentumok - legyen leírva, hogy melyik
országba milyen követelmények vannak, minek kell megfelelni.
ZMA: A hozzánk érkezőknél a hazai beutazási feltételeknek kell megfelelni

Regionális verseny
KB: Regionális verseny – senki nem vállalja a rendezést – kérdés, hogy mi legyen vele? – A tavaszi
versenyt szerinte engedjük el.
BP: Elvesztette az értelmét a verseny – mert a közösségformáló erő nincs benne, amiért indult –
csökkentett szakmai tartalommal lehetne megrendezni
2022/14 (2022.03.22)
A 2022. április 22-24-re kiírt Regionális válogatott verseny törlésre kerül a versenynaptárból, helyette
az őszi eseményre koncentrálunk, amelyben már lehetőleg az összetartás is helyet fog kapni.
Szavazás: 6 igen mellett elfogadva

VA: A diákolimpia egy nappal átkerülne a versenynaptárban, szombaton még úszó országos
bajnokság van
2022/15 (2022.03.22)
Diákolimpia eredeti időpontja 2022. június 5-re módosul.
6 igen szavazat

Technikai Bizottság beszámoló
ZJ: Fotós VB - Kialakult a szervezőbizottság a legfontosabb, hogy szponzorokat szerezzenek – illetve
meg kell lennie a kiírásnak. Október közepe lenne a praktikus időpont.




Nyílt magyar bajnokságot szeretnének rendezni.
35-50€ részvételi díjakkal kalkulálnak.
ifj. Lőrincz Ferenc elkészíti a kiírást.

Oktatói tanfolyam és megerősítés április végén lesz, holnapi napon megtörténik a kiírás, helyszín Baja
A licenc díjak változtatása fontos, ezzel kapcsolatban vár egy táblázatot a kártyák beszerzési díjáról.
Annak függvényében alakítaná ki az új árakat.
Merülési szabályzat készen van – hónap végig kell, hogy beérkezzenek a véleményezések
PG: cmas.hu fejlesztésről további megbeszélés szükséges – legyen elindítva – szeretne továbblépni
ZJ: Április 11-i héten lehetne megbeszélés erről
PG: Oktatói kollégium vezetőjéről mikor lesz döntés?
ZJ: Az első idei oktatói kollégiumi ülésen tesznek majd jelöléseket a jelenlévők és ennek alapján lehet
az elnökség elé terjeszteni a nevet.
VA: A légzőcsöves búvároktatással mi a helyzet?
ZJ: Szarvas Gábor és Danyi Gábor elvállalták, hogy elkészítik az anyagot, ez gyakorlatilag készen van.
Csak erre várunk, hogy elkezdhessük.
PG: Bacskó Lászlóval volt már megbeszélés, hogy ők CMAS rendszerben lehessenek oktatók – itt
stagnáló állapot állt be.
ZJ: Erre teljesen nyitott – nincs adminisztratív vizsga – nem kell tanfolyamot végezniük csak le kell
vizsgázniuk. El kell készíteni egy oktatási anyagot.
Kövy Bence távozott

Tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokság 2022
BP: El kell kezdeni a munkát. Le kell foglalni a szállásokat
PG: Legyen időpont, amikor a kijelölt emberek leülnek és elkezdik szervezni az eseményt két-három
héten belül
Paár György távozott
Vége az ülésnek.

