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(A közgyűlés kezdetének időpontja: 11 óra) 

A közgyűlés megnyitása  

PAPP GÁBOR, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szervusztok! Mindenkit üdvözlök újfent. Kapcsolódjatok be! Elkezdjük, 11 óra van.  

Ugye, 10 órakor, illetve 10 óra után pár perccel nem voltunk határozatképesek, 
úgyhogy az előzetes kiírásnak és a meghívónak megfelelően 11 órakor el tudjuk 
kezdeni a közgyűlést.  

Azt már meg tudom állapítani, hogy a szavazásokat meg fogjuk tudni tartani, 
hiszen a jelenlévőkkel, ahányan vagyunk, így fog lebonyolódni a közgyűlés.  

Akkor megyek szépen a napirendi pontokon, illetve a forgatókönyv szerint. 
Megnyitom a Magyar Búvár Szakszövetség 2022. évi rendes közgyűlését.  

Nyitóbeszédet nem tartanék hosszan. Köszöntök minden résztvevőt. 
Köszönöm mindenkinek, hogy aki akár online, akár személyesen részt vesz a 
közgyűlésen, és majd aktív szavazatával segíti a gyors és hatékony lebonyolítást. 
Természetesen majd minden egyes pont esetében lehetőség van arra, hogy 
kérdezzünk, hozzászóljunk, bárki, jelezzétek egyértelműen, és akkor meg fogjuk adni 
a szót.  

A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv–hitelesítők 
megválasztása 

A jegyzőkönyvvezető nincs személyesen jelen. Egyébként ezúton is szeretnék 
mindenkit tájékoztatni, hogy felvétel készül a közgyűlésről, hangfelvétel is, az 
alkalmazás hang- és képfelvételt is készít, a jegyzőkönyvvezető ez alapján fogja 
elkészíteni a jegyzőkönyvet. Úgyhogy csak tájékoztatok mindenkit, hogy ez a felvétel 
elkészül, ezzel, gondolom, senkinek nincsen problémája. Illetve, amikor majd 
felszólalások vannak, akár helyszínen, akár online, mindenki névvel, tagszervezet 
megnevezésével mondja el, amit szeretne, mert akkor így kerül be a jegyzőkönyvbe.  

Először is, javaslatot teszek szavazatszámlálóra, a jegyzőkönyvvezetőre, illetve 
a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Szavazatszámlálónak Dobák Tamás kollégát 
javaslom, jegyzőkönyvvezetőnek Bihariné Zsebők Erikát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
pedig Roith György és Miklós Tamás urakat. Ezeket előzetes egyeztettük, gondolom, 
most is mindenki elvállalja ezeket a feladatokat. Úgyhogy akkor szavazásra bocsátom, 
elfogadjuk-e az előbb elhangzott funkciókat betöltő személyeket. Szavazzon 
mindenki, aki ezzel egyetért! (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Aki 
nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag megszavaztuk.  
Bocsánat, a levezető elnök személyét nem szavaztuk meg. Akkor még azt is 

megtesszük. A levezető elnök én lennék, úgyhogy ez ügyben is kérnék szépen egy 
szavazást. Aki megszavazza! (Szavazás.) Tartózkodás van? (Senki sem jelentkezik.) 
Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) 

Megállapítom, hogy a levezető elnök személye Papp Gábor, azaz én leszek, a 
közgyűlést én fogom végigvinni. 

A napirendi pontok elfogadása 

A harmadik szavazás. Az előzetesen kiküldött napirendben felsorolt napirendi 
pontokon mennénk végig. Erről is kérnék szépen egy szavazást mind a jelenlévőktől, 
mind az online bekapcsolódókról. Kérném, szavazzatok a napirendi pontok 
elfogadásáról! (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Ellenszavazat? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a napirendi pontokat elfogadta a közgyűlés.  
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Az Elnökség beszámolója a Szakszövetség 2021. évi szakmai 
tevékenységéről, a beszámoló elfogadása 

A 3. napirendi pont. Az elnökség beszámolóját közzétettük, a honlapon ez 
elérhető volt a tagszervezetek, illetve minden érdeklődő számára. A közgyűlésnek el 
kell fogadnia a beszámoló különböző pontjait, kezdve az elnökség beszámolójával a 
2021. évi szakmai tevékenységről.  

Határozathozatal 

Ha ezzel kapcsolatosan van kérdés vagy van észrevétel, akkor annak 
elhangzására most lenne lehetőség. Ha nincs, és elfogadják a tagszervezetek, akkor 
erről is szavazunk. Van esetleg valakinek hozzáfűznivalója? Nem gondoltam ezeket a 
beszámolókat pontról pontra felolvasni, és végigmenni, hiszen ezért tesszük közzé 30 
nappal előtte, hogy erre legyen lehetőség. Egyébként egyeztetni vagy konzultálni is 
lehet előzetesen is, de ha itt a közgyűlésen még bárki szeretne, akkor kérdezhet. 
Kérdezem akkor a személyesen jelenlévőket, illetve az online jelenlévőket, hogy a 
szakmai beszámolóval kapcsolatban van-e észrevétel, van-e kérdés. (Nem érkezik 
jelzés.) Ha nincs, akkor megszavazza-e a jelen lévő tagság a beszámolót? Aki igennel 
szavaz, az most szavazzon! (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Megállapítom, hogy a közgyűlés a 2021. évi szakmai beszámolót elfogadta.  

A Felügyelőbizottság jelentése  

A Felügyelőbizottság jelentésével folytatjuk. Átadnám a szót a 
Felügyelőbizottság elnökének, Bácsi Krisztinának.  

Bácsi Krisztina Judit tájékoztatója  

BÁCSI KRISZTINA JUDIT, a Felügyelőbizottság elnöke: Sajnálom, hogy nem 
tudok személyesen részt venni, de a munkahelyi elfoglaltságom nem tette lehetővé.  

Tisztelt Közgyűlés! A felügyelőbizottsági jelentésben leírtak szerint rendes 
ellenőrzések során szabálytalanságot, súlyos mulasztást, hiányosságot nem találtunk. 
A kérdéseinkre tiszta és kielégítő válaszokat kaptunk a munkánk során, elsősorban 
Miklós Adrienn főtitkár segítségével. Ezúton is köszönöm a rugalmas 
együttműködését, főleg, mert a hétvégén történt. Az ellenőrzés során személyesen is 
jelen volt Adrienn, és így segítette a munkánkat.  

A tavalyi gazdasági évre vonatkozóan megkeresést nem kaptam semmilyen 
olyan ügyben, ami külön vizsgálat indítását indokolta volna, így a munkánk során 
sem derült fény olyan eseményre, amely soron kívüli vizsgálatot követelt.  

Ugye, a rendes évi ellenőrzéseket végeztük el a felügyelőbizottsági tagokkal. Az 
éves beszámolót ily módon elfogadásra javaslom a közgyűlés számára. Köszönöm 
szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor a felügyelőbizottsági jelentés elfogadására 
teszek javaslatot. Aki igennel szavaz, mellette van, kérem, most szavazzon! 
(Szavazás.) Van-e tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Van-e ellenszavazat? (Senki 
sem jelentkezik.)  

A közgyűlés a felügyelőbizottsági jelentést egyhangúlag megszavazta.  

Az Elnökség beszámolója a Szakszövetség 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásáról. A beszámoló elfogadása 

A következő napirendi pont az elnökség beszámolója a szakszövetség 2021. évi 
költségvetése végrehajtásáról, és a beszámoló elfogadása. Itt azért egypár szót 
szeretnék elmondani. Itt egyébként a szakmai beszámolóban foglaltakra is, de itt a 
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számok részben alátámasztják, részben megerősítik, hogy mi történt a tavalyi évben, 
és előre is mennék, mert a ’22-es évet is egy lendületből elmondanám, hogy mi 
várható ebben az évben, vagy milyen irányba megyünk, és utána tudjuk folytatni a 
szavazásokkal.  

Az elnök tájékoztatója  

Az elmúlt két év, és onnan kezdeném, és nemcsak azért, mert 2020 óta vagyok 
az elnök, hanem azért, mert a Covid-helyzet rendesen rányomta a bélyegét a 
szövetségi munkára, nyilván a sportág, a búvárkodás, a búvárképzés és minden egyéb 
vonatkozásában a tevékenységünkre. Ezért az évek összehasonlítása elég nehéz, 
illetve igényel magyarázatot, hiszen ha a 2020. és a 2021. évet összevetjük, akkor 
amíg 2020-ban szinte leállt minden, a versenyzéstől kezdve a búvároktatás, a 
búvárképzés, utazások, bármi egyéb, fejlesztések leálltak, illetve nagyon hullámzóan 
teljesítettek, hiszen márciusban ütött be a Covid, az első hullám, utána volt egy 
nagyon komoly leállás nyár közepéig, utána egy kis lélegzetvétel, majd ősszel megint 
jött a második meg a harmadik meg a negyedik meg az ötödik hullám. Tehát ha 
összevetjük a mérlegben, illetve az eredménykimutatásban lévő számokat, 2020, 
2021 - 2021-ről beszélünk, de érdemes összevetni a korábbi évekkel -, akkor látható, 
hogy mind költségvetésben, mind bevételben óriási különbségek vannak, majdnem 
duplázódott a 2020-tól kezdve, 2021-hez képest, mind a bevételek, mind a költségek 
is, de ez indokolható mindezekkel a lépésekkel, hiszen elmaradtak versenyek, 
elmaradtak események, elmaradtak beruházások az élet alakulásával egyetemben. 
Mindenesetre egy konszolidációs folyamat elindult, és igyekeztünk a gazdálkodást, az 
átláthatóságot, a tervezhetőséget egy sokkal tisztább, egyszerűbb platformra helyezni. 
Egyébként ebben én is szeretném megköszönni mind az iroda, mind a 
Felügyelőbizottság és minden olyan közreműködő munkáját, aki ebben részt vett.  

Igyekeztünk azokat a sajátosságokat is jól kezelni, amit minden közgyűlésen 
szerintem minden elnök vagy minden közgyűlést levezető elmondott, hogy a sportági 
szakszövetség elszámolása nem január 31-december 31. időszakra vonatkozik, holott 
számvitelileg ezt az időszakot kell néznünk, hanem március 1-től következő év február 
végéig tart az az elszámolási időszak, amivel a szövetségbe beérkező támogatással, 
illetve minisztériumi vagy a központi pénzekkel nekünk el kell számolni. Ezért nagyon 
sokszor okoz adminisztratív pluszfeladatot ahhoz képest, mint amikor egy cégnek 
elkészítjük az éves mérlegét, illetve az éves beszámolóját. Hovatovább az is 
nehézséget szokott okozni, és a számok különbségében az is jelentkezik, amikor egy-
egy támogatás nem az adott évben érkezik vagy egy bizonyos nagyobb költségelem, 
mert már adott évben el kell költeni, hiszen egy versenyt meg kell rendezni például, 
de a támogatás csak utólag érkezik meg, vagy fordítva. Úgyhogy ezért a mérlegben és 
az eredménykimutatásban ezek a különbségek láthatók. 

Ami viszont biztos, hogy míg a 2020-as évet egy nagyon-nagyon szolid mínusz 
eredménnyel zártuk, ami nem azt jelenti, hogy veszteséggel működik a szövetség, csak 
pont ebből a számviteli helyzetből adódóan így kellett zárni az adott évet, azt 2021-
ben egy 2,5 millió forint körüli pluszeredménnyel zárta szakszövetség, azzal együtt, 
hogy a tartalékképzésben a korábbi gyakorlatot követve még erőteljesebben és még 
szigorúbban, úgy mondanám, fegyelmezettebben gazdálkodtunk, hogy minden évre 
egy kellő tartalékkal tudjunk ráfordulni, hiszen a kötelezettségeinket teljesíteni kell, 
tehát nem maradhatunk cash-flow nélkül, a nincsből nem tudunk fizetni, hitelből és 
előre bemondásra nem fizetünk, tehát azt valósítjuk meg, amire megvan a fedezetünk, 
megvan a forrásunk. Így is azért azt el kell mondanom, hogy a 2021-es év vége 
komoly erőfeszítést igényelt, mert az előbb is említett támogatásokat késedelmesen 
kapta meg a szövetség, olyannyira, hogy a tavaly megrendezett világkupaverseny 
állami pluszforrását talán idén márciusban kaptuk meg. Tehát ott nagyon ügyesen 
kellett, és egyébként nagyon jó, hogy a tavalyi év elején tartalékkal tudtunk fordulni, 
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mert ez mentett ki minket gyakorlatilag. De egy percig sem forgott veszélyben a 
gazdálkodás meg a likviditás sem, de ügyesen kellett. Úgyhogy ezért fontos az, hogy 
ezt a fajta szigorú pénzügyi vagy számviteli politikát folytassuk.  

Azért azt még el lehet mondani a számok szintjén, hogy sajnos a búvársport, 
illetve a búvártevékenység, illetve a szakszövetség egyelőre abból a skatulyából nem 
tudott előrelépni, amiben sok más szövetség is benne van. Ugye, vannak a 
látványsportágak, vannak a kiemelt sportágak és vannak a felzárkóztatandó 
sportágak. Mi az eredményeink és a népszerűség - és ebbe a szabadidős búvárokat is 
beleszámítva, tehát a sportban aktívan, látható létszámot tekintve is, azért 
összehasonlítva egyébként tradicionális sportágakkal, sokkal jobb helyzetben vagyunk 
meg sokkal eredményesebbek is vagyunk. Ezen a tavalyi évben sokat dolgoztunk, 
illetve ’22-ben is sokat dolgozunk. Új sportirányítása van a magyar sportnak, tudjuk, 
hogy más minisztériumhoz tartozik a sport mostantól, új államtitkár van, én azt 
gondolom, hogy ez bizakodásra adhat okot. Nagyon jó a kapcsolat az új 
szakemberekkel is, a régivel is egyébként. Nem tudtunk előrelépni, nagyon bizakodó 
vagyok, hogy ettől az évtől sok minden meg fog változni, aminek ha nem is idén, de 
jövőre már az előnyeit élvezhetjük.  

A Covid egyébként ezekre a törekvésekre sem volt jó hatással. Igazából rosszal 
sem, de jóval sem, tehát nem tudtunk előrelépni. Ez egy stagnáló állapot volt, innen 
inkább csak előre lehet majd menni, és örüljünk annak, illetve én ezt örömmel is 
tudom elmondani, hogy a szövetség az elmúlt két évben, de mondjuk, ’21-ről beszélve, 
az előbb említett nehézségek ellenére is stabilan, kiszámíthatóan és átláthatóan, tehát 
transzparensen működött, döntések tudtak születni, ahol döntési helyzet volt. Én azt 
is gondolom, hogy építő a közeg, ez akár a sport akár a technika, akár még a 
tudományos területet és a sportot, illetve a sportági szövetséget körülvevő partneri 
kört is figyelembe véve elmondható. Úgyhogy ez egy nagyon jó alap lesz arra, hogy ezt 
az évet sikerrel végigvigyük. Vannak eseményeink erre az évre is és terveink a jövő 
évre is, újításaink is vannak, sok restanciát is le fogunk dolgozni az idén, a 
digitalizációban fogunk előrelépni, néhány ilyen régóta húzódó szerződéses viszonyt 
is megújítunk, korszerűen és megfelelően kezelve a helyzetet.  

Határozathozatal 

Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Most a 2021. évi költségvetés 
végrehajtásáról és a beszámoló elfogadásáról szeretnék szavazást kérni. Ki az, aki a 
jelenlévők közül igennel szavaz? (Szavazás.) Van-e tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Van-e ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) 

Úgy látom, hogy egyöntetű a szavazás kimenetele.  

Az Elnökség beszámolója a Szakszövetség 2021. évi számviteli, 
közhasznúsági és szakmai tevékenységéről. A számviteli törvény 
szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés (melléklet) elfogadása 

Határozathozatal 

A következő: a számviteli, közhasznúsági és szakmai tevékenységről szóló, a 
számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szeretnék egy szavazást kérni. 
Ugye, ezek az anyagok is mind elérhetők voltak a honlapon is, illetve előzetesen erről 
tájékoztatást küldtünk. Kérem, aki elfogadja, most emelje a kezét! (Szavazás.) 
Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.)  
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A Szakszövetség 2022. évi szakmai terveinek és feladatainak, 
valamint pénzügyi tervének ismertetése. A 2022. évi szakmai 
tervek, feladatok és a pénzügyi terv jóváhagyása 

Az elnök tájékoztatója 

A 2022. évi szakmai tervekről és feladatokról részben beszéltem, illetve 
előzetesen elérhető volt az anyag. Amit erről az évről el lehet mondani kronológiai 
sorrendben, hogy egyrészt sikeresen szerveztünk világkupaversenyt Egerben. Ezzel 
kapcsolatban voltak más elképzeléseink, de az élet még nem érett meg arra, hogy ezt 
meglépjük. Rányomta a bélyegét az ukrán helyzet a versenyre, hiszen csökkentett 
létszámban érkeztek az érintett országokból sportolók, de még így is sikeresen tudtuk 
megszervezni az eseményt. Nyilván, a helyszín, a helyszíni csapat, az infrastruktúra 
hibátlanul teljesített, mondjuk, nem is vártunk mást. Reménykedtünk, hogy egy nagy 
létszámú világkupát fogunk rendezni, de a kötelező jót hoztuk most is.  

Ezenkívül az eddigi versenyek, amelyik szakágban voltak, azok sikeresen 
zajlottak, illetve lezajlottak. Nyilvánvalóan a versenyzői létszám növekedése sokkal 
jobbat tenne a sportágnak, ebben nem tudtunk jelentősen előrelépni, bár vannak 
azért új versenyzők, sőt új klubokat is üdvözölhetünk a szövetség tagjai körében.  

Minden szakág esetében szerintem egy eggyel szorosabb párbeszéd van, vagy 
eggyel szorosabb a kapcsolat, mint a korábbi években, akár az Apneát is 
említhetnénk, de a csapatsportágakban is elindult, most nem azért, mert itt 
beszélgettünk az előbb, de a hokisok kapcsán is meg a rögbiben is… Apneaverseny is 
volt a tavalyi évben Magyarországon, igaz, hogy medencés szakágban. És erre az évre 
is ezek a tervek megvannak, és ezeket a versenyeket szeretnénk meg is rendezni.  

Világversenyeken vesznek részt a válogatottak idén is. Nagyon fontos, hogy a 
tavalyi évről elhalasztott világjáték az idén kerül megrendezésre az olimpiai 
ciklusokat követve. Kicsit nehezítő körülmény, hogy rá 10 napra a világbajnokság 
Kolumbiában lesz, szintén a tengerentúlon, tehát egy komoly logisztikai és szervező 
munkát igényelt, hogy ki mikor tud utazni, milyen költségvetésből, vagyis milyen 
költségszinten, hiszen a költségvetésünk nagyságrendje nem változott erre az évre, 
azonban ezekre a versenyekre elutazni jelentősen többletforrást fog igényelni. 
Egyelőre a szervezéssel viszonylag jól állunk.  

Tájékozódási Európa-bajnokság lesz augusztus végén Gyékényesen.  
Szurkolunk Fatimának, hogy jól szerepeljen az idei évi versenyeken.  
Remélhetőleg az Apneának a medencés versenyét az ősszel meg lehet rendezni. 

Ugye, a nOxygen ambicionálta ezt. Nemsokára lesz Szerbiában szintén apnea-
világbajnokság, medencés, oda utazik ki egy viszonylag kis létszámú magyar 
válogatott.  

Amit még erre évre - és erről az előbb említést tettem néhány szóban, és most 
is csak néhány szóban fogok - fontos lesz elérnünk, és az év végéig megvalósítani, 
egyrészt a digitalizációban tovább szeretnénk javulni. Most is vannak olyan felületek 
és alkalmazások, amiket használunk, akár a versenyzés, akár a nyilvántartásra, akár 
valamilyen formában a búvároktatás kapcsán is, de mindegyik területen folyik egy 
egyeztetés, illetve a továbblépésnek a következő fázisait már látjuk, hogy ebben az 
évben mindegyik területen tudjunk előrelépni. A versenyzés esetében csak annyit 
mondanék, hogy ott több rendszert kell integrálni, bizonyos olyan funkciókat is 
gyakorlatba kell ültetni, és azt kell használniuk az egyesületeknek, illetve a 
versenyzőknek, a versenyszervezőknek és a szövetségnek is, ami megkönnyíti, 
hatékonyabbá teszi a munkát.  

A búvároktatás kapcsán pedig egyrészt a jelenlegi honlap, a cmas.hu 
megújításáról is szó van, de leginkább az oktatási anyagoknak a digitális megújítására 
van törekvés. Ennek első lépéseként bizonyos jogi viszonyokat rendezni kellett. Nem 
azért, mert nem működött a gyakorlatban, hanem egyáltalán ez volt az első lépés. És 
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itt is több egyeztetés zajlott, hogy milyen módon, milyen eszközökkel, milyen 
ütemben és milyen költségvetéssel lehet ezeket a digitális tananyagokat egyrészt 
elkészíteni, amelyiket megújítani, azt meg megújítani kell. A CMAS-ban is folyik erre 
egy párhuzamos munka, illetve a CMAS Europe-ban is folyik erre egy párhuzamos 
munka. Célszerű ezeket összehangolni, vagy legalábbis, amit nem kell kitalálni, azt ne 
találjuk ki, hanem csak alkalmazzuk. Úgyhogy ezt a magam számára is meg a 
szövetség számára egy fontosnak célnak tűztem ki, hogy ebben az évben ebben 
lényeges és számottevő eredmény szülessen.  

Egyébként az irodai munkával kapcsolatban is sok-sok ilyen digitalizációs célt 
tűztünk ki vagy feladatot, amit meg kell valósítani. Egyébként, csak hogy az élet ne 
legyen olyan könnyű, még az EMMI kezdeményezésére vagy felügyeletével elindult 
egy ilyen központi adatnyilvántartási rendszernek a fejlesztése, amelyhez minden 
sportági szövetségnek csatlakoznia kell - ez a versenysportot érinti egyébként -, és a 
szövetségek által használt rendszert, már akinek van, azt ezzel a központi rendszerrel 
össze kell kapcsolni. El tudjátok képzelni, hogy a sok tucat sportági szövetség, ahány 
szövetség, annyiféle rendszert használt; hogy hogyan lehet majd ebben a központi 
adatnyilvántartóban az adatszolgáltatást megvalósítani… Szerintem tudásban, 
szakemberanyagban és a saját rendszerünkkel nem állunk rosszul. Ezzel az 
összekapcsolódással viszont nem állunk jól, de ez nem a mi hibánk, hanem a 
minisztérium hibája. Tehát amit mi tudunk, megteszünk. Tehát ilyen finomságokkal 
azért zajlik az élet.  

Mit nem említettem? Szerintem nagyjából mindent, amit akartam.  
A 2022. évi szakmai tervek és feladatok, illetve pénzügyi tervről majd 

jóváhagyást szeretnék kérni a közgyűlésen jelen lévő tagszervezetektől. Aki igennel 
szavaz, kérem, most szavazzon! (Szavazás. - Medek Miklós: Hozzászólni is lehet?) 
Bocsánat! Előtte kellett volna, elnézést! Akkor majd utána szavazunk még egyszer.  

Hozzászólások 

MEDEK MIKLÓS (Újbuda BHG): Nem a tervekkel van gond, illetve némi 
hiánnyal. Nem tudom, eddig Magyarországon én rendeztem egyszer egy ilyen klasszik 
tájékozódási versenyt, amely nem a versenysport, versenyzők új sportágát támogatná, 
hanem a szabadidősportot. Márpedig én úgy tudom, hogy a szabadidős 
búvársportolók jóval többen vannak, hiszen a versenyzők is egy idő után szabadidős 
sportolókká válnak, legalábbis egy jó része. Én többször próbálkoztam tavaly is, 
minden évben, sőt én tudom, hogy országosbajnokság-kiírás is volt, és gyakorlatilag 
nem volt rá jelentkező, hogy ebben valami előrelépés legyen, mert ebben az anyagban 
meg a kiküldöttben sem láttam, hogy ebben az irányban lenne valami próbálkozás.  

Én idén is meg fogok hirdetni egy klasszik versenyt, annál is inkább - és 
kérdezem, hogy a HSZ-szel van kapcsolata a búvárszövetségnek, most jelent meg 
nemrég egy pályázati felhívás… 

 
ELNÖK: A Honvédelmi Sportszövetség? 
 
MEDEK MIKLÓS (Újbuda BHG): A Honvédelmi Szövetség, hát 

Sportszövetség. Szeptemberre tervezek egy ilyen - addig nem akartam, amíg itt a 
szövetséggel nem beszélek - klasszik versenyt, lehet pályázni, mert itt vannak 
információk, hogy most, hogy a honvédelmi tárcához került a sport, talán több 
eséllyel tudunk. Hogy ebben a szövetség lép-e? Én egyesületként meg budapesti 
szervezetként megpróbálok erre pályázni a jövő héten, de (…) gyűjt pénzt, de csak 
majd egyszer valamikor lesz ebből pénz. Csak ehhez szerettem volna hozzászólni. 
Köszönöm szépen. 

És még egyet. Gyurival szombaton voltunk az oktatói értekezleten, és 
szomorúan tapasztaltam, hogy a szóbeli tájékoztatáson kívül, mármint hogy mikor 
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lesz, mert én már egy héttel korábban is voltam, és kiderült, hogy én eltévesztettem a 
dátumot, vagy félrehallottam, tehát az oktatói kollégium működése nem igazán van, 
mert ebben azt is látom, hogy én legalábbis nem kaptam értesítést, mármint az 
egyesület, hogy ilyen lesz, és kevesen voltunk sajnos ott. Mint ahogy, és ezt így (…) 
látom, hogy a tagszervezetek 20 százaléka részt vesz. Ebben valamit kellene javítani, 
vagy hogy lehet a tagszervezeteket aktivizálni erre a dologra, vagy ha nem érdekli 
őket, akkor vegyék tudomásul, amik itt döntésre kerülnek. Köszönöm szépen.  

 
DR. ZAKARNÉ MIKLÓS ADRIENN főtitkár: Ehhez hozzá lehet szólni?  
 
ELNÖK: Persze! 
 
DR. ZAKARNÉ MIKLÓS ADRIENN főtitkár: (A hozzászólás rosszul hallható.) 

Amiről beszélsz, ez a sportági szabadidős tevékenység. Én azt gondolom, hogy nem 
feltétlenül a versenysportot érintő klubokat kellene megszólítani, mert ők inkább 
tájolni fognak vagy uszonyos úszni vagy hokizni, rögbizni, hanem ténylegesen a 
szabadidős búvárokat. Viszont akkor pedig majd a technikai alelnök úrhoz fordulnék, 
hogy részben az ő segítségére is szükség lenne, mert ugye a CMAS-oktatók 
megszólítása ehhez. Amúgy ilyen tervünk a tájolós Európa-bajnokság kapcsán is 
felmerült, hogy a létszámot hogyan lehetne az esemény kapcsán is egy kicsit bővíteni. 
Még nem született erre vonatkozóan konkrét elképzelés, de már foglalkozunk vele.  

A másik pedig a CMAS oktatói kollégium (…) de nem feltétlenül a 
tagszervezeteket érinti, hanem a búvároktatókat. Szerintem van itt pár CMAS-oktató, 
aki jelenleg (…) Kiment az értesítés, de nehéz úgy kezelni, hogy a CMAS-oktatás 
mennyire legyen (…) mert a legtöbb szervezet pedig pont ez ellen ágál, hogy annyira 
közös és szoros a kapcsolat mint CMAS-oktatás mint Magyar Búvár Szakszövetség 
között. Ugye (…) meg kell eltalálni ezt az egyensúlyt, hogy (…). 

De visszatérve a honvédelmi vonalra, ez (…) Hiszen azt gondolom, a 
Honvédelmi Minisztérium alá került a sport, én bízom benne, hogy nemcsak a 
versenysport, hanem tényleg a búvársportnak (…) ennek most előnyét fogjuk élvezni. 
Talán pont azokban a sportágakban, amelyek nem kimondottan a világjátékokon 
érintettek, hanem a tájékozódási (…), ami lényegesen szorosabban kapcsolódik a 
honvédelmi tevékenységhez vagy (…)  

 
BALÁZS GERGELY tudományos alelnök: Én is… 
 
ELNÖK: Igen, persze.  
 
BALÁZS GERGELY tudományos alelnök: Azt tudom mondani, Miklós, hogy 

történt a szövetség részéről előrelépés ebbe az irányba olyan szempontból is, hogy a 
magyar nyelvű versenyszabályzat eddig nem tartalmazta a klasszik búvárszabályzatot, 
megvan lefordítva, és a versenybírói képzésnek része volt már a klasszik 
versenyszabályzat is, akik készültek, láthatták (…) Eddig ez teljesen hiányzott a 
magyar nyelvű versenyszabályzatból, de ez megszületett. 

 
MEDEK MIKLÓS (Újbuda BHG): A versenyszervezésnél kaptam egy ideiglenes 

fordítást, úgyhogy a szerint rendeztem én is a versenyt. Ha ez fent van a honlapon, 
akkor letöltöm ezt is.  

 
BALÁZS GERGELY tudományos alelnök: (A hozzászólás rosszul hallható.) 

Nem tudom, hogy végső verziót küldtünk-e már (…) és azt gondoltam, a legjobb az, 
ha ezeken a tanfolyamokon kiosztásra kerülnek az új belső szabályzatok, bevezettük a 
legfrissebb változtatásokat is, klasszik búvár teljes versenyszabályzatát, és aztán arra 
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kértem a tanfolyam résztvevőit, hogy reflektáljanak és szóljanak, ha valamit 
elrontottunk, nem egyértelmű a megfogalmazás, hiányzik belőle valami, ezért nem 
került ki még a honlapra a végleges verzió. De ezt mielőbb meg fogjuk csinálni, és ha 
ezek a tanfolyamok lezajlottak, megkaptuk a visszajelzést, aki hajlandó volt 
foglalkozni ezzel ezen a szinten. Úgyhogy ebből lesz végleges verzió, ami 
tulajdonképpen (…) versenyszabályzatnak tekinthető, és teljes mértékben lehet (…) 

 
DR. ZAKARNÉ MIKLÓS ADRIENN főtitkár: (A hozzászólás rosszul hallható.) 

Igazából most azt mondhatom, hogy ezt akár a Honvédelmi Sportszövetség-
pályázatnál is vagy -tevékenységben lehet ezeket közös szervezés (…) segít vagy 
támogat, illetve (…) a szövetség, és akkor nézzük meg, hogy - mert tényleg azt látom, 
hogy kiküldjük ezt a versenysportokban érintett kluboknak, nem lesz olyan aktív a 
részvétel. Ezért a szabadidős búvárokat kell megszólítani. Én így látom.  

 
MEDEK MIKLÓS (Újbuda BHG): Az első versenyemet sem, a saját 

tanfolyamomat sem tettem kötelezővé, mint a három (…) egyfajta gyakorlati 
foglalkozása. És néhány embert, akit meg tudtam szólítani, de ők is a saját klubomból 
voltak, és a kedvemért jöttek el. A tanfolyamosoknak meg kötelező volt, mert valamit 
(…) kell.  

 
ELNÖK: Még egy dolgot a szabadidősporthoz, jó is, hogy említetted. Most 

kicsit abba a hibába estem, hogy azt mondtuk, hogy rövid legyen, és ne menjünk bele 
pontokba, ezért csak csapongtam, de jó, hogy felhoztad a szabadidősportot, örülök 
neki, mert a búvárkodás, azon belül a sportág vagy a sportolás irány fejlesztésében a 
szabadidős vonal az, ami nagyon-nagyon potens és nagyon ígéretes tud lenni, hiszen 
ha megnézzük, hogy hány igazolt versenyzőt tart nyilván a szövetség minden szakágat 
figyelembe véve, akkor ezres nagyságrendről beszélünk, míg szabadidős búvár 
Magyarországon, aki aktív vagy legalább valaha már merült vagy vizsgája van, nem is 
feltétlenül a CMAS égisze alatt, ez meg százezres nagyságrend, száz-kétszázezer közé 
becsüli mindenki, de a százezer szinte biztosan kijelenthető. Tehát az arányokat 
figyelembe véve az, hogy megszólítsunk búvárokat és olyan aktivitásokat szervezzünk, 
amivel népszerűsítjük, további tevékenységre buzdítjuk őket, netalántán még bevételt 
vagy egyéb szempontokat is figyelembe véve, biztos, hogy a szabadidős vonalra sokkal 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Erre egyébként készültek is tervek, egyelőre csak 
kisebbek, akár így, hogy a tájolós EB-n is rendezünk ilyet. Ha téged ez ambicionál, 
akkor ebben a szövetség természetesen szívesen közreműködik, és amit tud, azt 
megtesz.  

A pályázatra visszatérve. A Honvédelmi Sportszövetséggel van kapcsolat, és 
voltunk is ott Adrienn-nel még a tavalyi év végén. Ott egy ilyen stratégiai 
szerződésben megállapodtunk, hogy ez majd előbb-utóbb bekövetkezik, hogy ezt alá 
is tudjuk írni. Nyilván, ráfordult erre az évre mind a Honvédelmi Sportszövetség, 
mind a honvédelem, mind a politika, és egyrészt a választás, aztán a választás utáni 
újraszervezés, úgyhogy ennek szerintem most lesz majd itt az ideje, hogy ezekben 
aktívan... De azokat a fejlesztési irányokat, amiben például a Honvédelmi 
Sportszövetséggel együtt tudunk működni, azokat ott elég jól tudtuk definiálni, és ez 
számunkra is sok-sok előnyt rejt majd. A nagy kérdés az lesz, hogy ezt meg tudjuk-e 
valósítani, tevőlegesen lesz-e, aki megcsinálja, és meg is csináljuk, mert az ígéretek 
meg a szerződés az szép dolog, de majd meg is kell csinálni. Úgyhogy erre majd 
hamarosan vissza is lehet térni.  

Egyébként azt is el tudom mondani, hogy a szabadidősport-versenysport 
aránya és akár a sportágak összevetése esetében is vannak azért különbözőségek. Elég 
sok helyen és sok szakember szájából, gyakorlatilag akár politikus szájából is 
elhangzott, sportpolitikus szájából is elhangzott az, hogy ez a törekvés, hogy a 
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szabadidősport - tehát a versenysport nincs szabadidősport nélkül, és fordítva is igaz. 
Tehát egyrészt nemcsak hogy a versenysport utánpótlását jelentette egy nagy bázisú 
szabadidősport, hanem egyáltalán az adott sportágaknak a népszerűsítését és 
elterjedését is ezen a vonalon lehet segíteni. Az egyéb, egészség meg életmód, 
életforma, tehát az egészséges társadalomnak szintén az alapköve, hogy aktív életet 
éljünk - ilyen messzire most nem is mennék, de ahogy említettem, sok politikus 
szájából is elhangzott az, hogy ebbe az irányba lépéseket kell tenni, mert bár 
aranyérmekben mérik a sportágak sikerességét, de egyrészt nem minden sportág 
váltotta aranyéremre azt a befektetett energiát és rengeteg pénzt, másrészt hiába 
nyert egy sportág sok aranyérmet, nem biztos, hogy például a szabadidősport vagy az 
utánpótlása ennek erre olyan hatással volt. Úgyhogy itt a sportpolitikában biztos, 
hogy lesz ebben változás. Tehát a szabadidősportnál nagyon figyelnünk kell mint 
szövetség. És egyébként biztatnám a tagszervezeteket is, hogy egyéb pályázati vagy 
önkormányzati vagy bármi egyéb vonalon ezekre most biztos, hogy sokkal több 
lehetőség lesz, mint a korábbi nem tudom hány évben, ez egészen biztos.  

De még itt az oktatói kollégium kapcsán szerintem, Dodó, megszólítottak, vagy 
nem tudom, akarsz-e reflektálni.  

 
ZELENÁK JÓZSEF technikai alelnök: Szervusztok! Üdvözlök mindenkit! 

Zelenák József technikai alelnök. Tisztában vagyok azzal, amit Miklós mondott, 
hiszen több órát eltöltöttünk most szombaton egymás társaságában.  

Amit mondott, hogy alacsony az érdeklődés, igen, ez sajnos így van. Nagyon 
kevesen vettek részt az oktatói kollégium ülésén. Ha adtok pár percet, akkor 
reflektálnék az előbb elhangzottakra, egyetértve Gáborral, elnök úrral is, illetve 
reagálva Miklós felvetésére.  

A szabadidősport, így van, valóban én abban látok egyébként potenciált. A 
szabadidősportba beletartozó nagy mennyiségű rekreációs búvár az, aki egyébként 
megszólítható lenne, és meg is kellene szólítanunk.  

Két dologra bontanám ezt a problémát, az egyik maga a CMAS búvároktatása, 
a másik pedig egyáltalán a Magyarországon szabadidős rekreációs 
búvártevékenységet folytatóknak a csoportja. Mind a két területen fejlesztésre van 
szükségünk. Az elmúlt években használtuk azt, ami a rendelkezésünkre áll; az elmúlt 
évek alatt az elmúlt tíz, tizenöt, akár húsz évet is értem, amikor jelentős fejlesztéseket 
hajtottunk végre a CMAS-búvároktatás területén. Ezek ma időszerűek, ahogy Gábor 
mondta, valóban az elektronikus oktatás, az e-learning és az ehhez kapcsolódó 
matériák összeállítása, illetve a megfelelő platformok elkészítése. Itt azért felhívnám a 
tisztelt közgyűlés figyelmét arra, hogy ez jelentős anyagi befektetést igényel, ha 
szeretnénk ezen a területen fejlődni, a későbbiekben majd bevételt produkálni, akkor 
ebbe invesztálni kell. Amint látjátok, a költségvetése a Technikai bizottságnak 
meglehetősen szerény, ugye, ebből ilyen fejlesztéseket nem lehet végrehajtani.  

Korábban elhangzott az elmúlt két szűk esztendő. Ez valóban így van, 
gyakorlatilag a 2020-as év konvergál a nullához, hogy úgy mondjuk. Ennek ellenére 
folyt búvároktatás. A 2021-es valamelyest jobb volt már, itt, ahogy a beszámolóban is 
látjátok, 15-20 százalékos fejlődésről beszélhetünk, de ez édeskevés. Tehát 
gyakorlatilag a korábbi sikeres évekhez viszonyítva a leoktatott búvárok száma olyan 
a 20 százaléka annak a számnak, amit realizálni tudtunk. Ebből nem lesz 
megélhetősége senkinek, gyakorlatilag ebből nem tudunk fejleszteni. Tehát most 
invesztálnunk kell, bele kell helyeznünk anyagi eszközöket ebbe a tevékenységbe, ha 
szeretnénk fejlődni. Ez a CMAS-búvároktatás. Az érdektelenség is ennek köszönhető 
gyakorlatilag: amíg nem tudunk az oktatók kezébe olyan matériát adni, amivel ők 
hatékonyan, jól tudnak dolgozni, népszerűsíteni tudják a CMAS-búvároktatást, addig 
ebben nem lesz előrelépés, az egészen biztos. Ez mindenkinek a házilagos 
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megoldásával minimálisan tudjuk növelni azt a létszámot, amit képesek vagyunk egy 
évben leoktatni.  

Az érdektelenséget mutatja az is, hogy az idei évben eddig gyakorlatilag 
huszonegynéhány búvároktató újított meg a közel 120-ból, azaz szeretne aktív 
státuszban lenni a búvároktatói kollégiumban.  

Azt gondolom, ezen egyféle módon lehet segíteni, többször elmondtam, 
megfelelő anyagokat adni, megfelelő felületet adni az oktatók kezébe, hogy tudjanak 
korszerű, a többi oktatási szervezettel versenyképes minőségben ajánlani anyagokat, 
illetve oktatni. Itt nem szakmai felkészültségi kérdés van, hanem egészen egyszerűen 
a megjelenés, az, hogy mi az, amit tudunk használni, ezek az anyagok mennyire 
modernek, mennyire aktuálisak, mennyire emészthetőek a 2020-as évek közönsége 
számára, a fiatalok számára mennyire elfogadható, mennyire képesek ezt egyébként 
magukévá tenni.  

Generálisan, amit a rekreációs tevékenységről beszéltetek, illetve elmondtatok, 
azokkal is mindegyikkel egyetértek. Most már mondhatom, hogy több mint tíz éve 
ütöttük a vasat Miklóssal is meg másokkal is a sportbúvárkodással kapcsolatban, 
hogy igen, ezeket a versenyeket népszerűsíteni kell, hiszen ezzel aztán tényleg igazi 
tömegeket, ahogy Gábor mondta, lehet megszólítani.  

A másik, erre Gábor nem tért ki, de akkor én mondanám, mert hiszen ez is 
közös feladat, a búvárfotós tevékenység fejlesztése. A beszámolóban is szerepel, hogy 
egy nyílt magyar bajnokságot két csoportra bontva szeretnénk szervezni. Ebben ifjabb 
Lőrincz Ferencnek, a világbajnokunknak oroszlánrésze volt és van is. Ahogy Gábor 
mondta, az élsport és a tömegsport egymást támogatva kell hogy járjon, használjuk ki 
azokat a lehetőséget, amik vannak, számunkra léteznek, éljünk azzal, hogy van 
világbajnokunk, és próbáljuk népszerűsíteni ezt a sportot. A minél szélesebb tömegek 
bevonása érdekében pedig szükség van arra, hogy nyílt kategóriákat szervezzük, 
amiken bárki - ahogy Gábor mondta, körülbelül százezres nagyságrend aktívan, én 
azt gondolom, olyan 70-75 ezer emberről beszélünk, de valóban 100-120 ezer lehet, 
aki egyáltalán valamennyit is merül egy évben. Hogy ezeket az embereket 
megszólítsuk, olyan rendezvényeket kell szerveznünk, amiken részt tudnak venni, 
akár mint szabadidős versenyző, akár egy konferencia, amire el tudnak jönni, és ezzel 
egyébként a szövetség presztízsét emeljük, illetve megszólítjuk ezeket az embereket, 
és talán be tudjuk vonni a saját tevékenységünkbe szövetségi szinten is.  

Ennyit szerettem volna kiegészítőként mondani. Ha valakinek kérdése van a 
beszámolóval kapcsolatban vagy az általam itt elmondottakkal, akkor szívesen 
válaszolok rá.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Esetleg még valakinek hozzáfűznivalója vagy kérdése? 

(Jelzésre:) Parancsolj! 
 
KALÁCSKA ZOLTÁN (Új Hullám UWR SE): (A hozzászólás rosszul hallható.) 

… egy kicsit távolabbi, de illeszkedik a (…) Akár a digitalizáció, akár a népszerűsítése, 
akár a búvárfotózás. Az egyik (…) már a múltkori versenyen is szóba került, és ez nem 
(…) a szövetség részéről, esetleg vehetnénk kamerákat, sportkamerákat mint 
szövetség, szövetségi büdzséből. Mert ez talán több annál, mint ami egy klub számára 
(…) de amikor a verseny van, (…) az (…) vb-nél mennyibe került a közvetítés, amit 
fizetettek mint szövetség, az szerintem, ha jól emlékszem, olyan félmilliós 
nagyságrendnél több. Na most, félmilliós összegből már annyi kamerát meg lehet 
venni, amivel gyakorlatilag operatőrre nincs szüksége egy csapatsport közvetítéséhez, 
akár hoki, akár rögbi. Nálunk, mi speciális helyzetben vagyunk, de szerintem minden 
búvársport az, hogy ezek nem könnyen fotózható dolgok, azért is van külön kategória, 
búvárfotó (…) Tehát ha vissza akarjuk adni, hogy mi mit csinálunk a víz alatt, ha 
népszerűsíteni akarjuk bármilyen sportágat, szükségünk van azokra a technikai 
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feltételekre, ami ezt képes az emberek szeme elé tárni. És az is egy nagyon helyes 
dolog lenne, ha ezt nem csak technikailag oldanánk meg, hanem motiválnánk is az 
erre hajlamosnak tartott (…), hogy fotózzanak, videózzanak, gyártsanak tartalmat. Ez 
lenne az egyik lába szerintem, hogy ilyen közös videóbeszerzés sokkal többet tud talán 
dobni ezeken a sportokon, mintha nem tudom, mennyibe kerülne. 

A másik ága vagy lába ennek, az meg a tartalomgyártás utáni tartalomnak a 
szórása. Ha itt mindannyian végezzük a tevékenységünket, akkor annak lehetőség 
szerint, amekkora visszhangot tudunk egymásnak adni, azt tegyük meg. Olyanokra 
gondolok itt (…) a szövetségnek (…) pont egy ilyen fogyasztható mélységű, 
hosszúságú (…) Egy ilyen tartalom nagyszerű lenne, ha megjelenne a 
szövetségünknek a felületén (…) Annak nincsen költsége, hogy sokszorsítsuk az 
üzenetét, az egésznek a mondanivalóját, és megosszuk őket egymás között.  

Azt gondolom, ha abba az irányba megyünk, hogy víz alatti fotó, víz alatti 
videó, ahogy lehet, ezt támogatjuk, nemcsak magukat a fotósokat, hanem azt is, hogy 
(…) És a másik, ha ezen meg dolgozunk is, készülnek is tartalmak, azt meg lehetőség 
szerint próbáljuk eljuttatni az emberekhez. Azzal sose fogunk tudni versenyezni, ahol 
ez, mondjuk, túlreprezenálva van, hogy tényleg adott időszakban minden második 
(…) Tehát ilyen lehetőségeink nekünk nem lesznek. Tehát azzal kell főznünk, ami van, 
viszont az meg azt igényelné, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk a saját magunk 
reprezentálására.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Reflektálnék én is. A tavalyi évben ezzel a stratégiai céllal 

újítottuk meg az arculatunkat, készült új honlap, pontosan azért, hogy ezeket a 
tartalmakat sokkal könnyebben és hatékonyabban el tudjuk juttatni a 
célközönségnek. A honlap keretrendszere és a honlap struktúrája erre tökéletesen 
alkalmas.  

A tartalmak fel is kerülnek, ha eljut hozzánk, eljut a szövetségbe, megfelelő 
módon tálalva, a fotóanyag, a versenybeszámoló, akár szubjektív, akár 
jegyzőkönyvszerű, tehát a szakmai beszámoló. Van sajtósa a szövetségnek, aki elvileg 
egy megjelenési terv szerint posztol, illetve ír anyagokat, és ő is csak akkor tud 
dolgozni, ha a megfelelő anyagok eljutnak hozzá. Ezt most nem neked szánom 
konkrétan, hanem általánosságban. Tehát mindenkit biztatnék: ha van anyag, ha van 
fotó, akkor az kikerül, pláne videó. 

Egyébként köszönöm, Dodó, hogy a fotós ob-t mondtad, és elnézést, hogy ezt 
nem említettem. A fotós ob egyrészt megrendezése, másrészt megújítása - itt is 
megújításról beszélünk -, tehát a nagyközönség felé, az amatőr fotósok felé is nyitunk, 
pontosan olyan versenyszáma is lesz ennek a fotós ob-nak, ami egy hasonló jellegű 
célt fog elérni vagy kielégíteni, hogy minél nagyobb számban érkezzenek be 
pályaművek vagy érkezzenek be fotók, amiket utána szintén egy szakmai bizottság 
értékelni fog, és arra számítunk, hogy azok az önjelölt fotósok, akik beküldik az 
amatőr, egyébként lehet, hogy baromi jó minőségű képeiket vagy nagyon jó 
tematikájú képeiket vagy videóikat, majd a közösségi médiában vagy a felületeken 
tovább fogják posztolni, és ez szintén generál egy ilyet.  

Egyébként jó példa, ahogy Fatima a közösségi médiában megnyilvánul, hiszen 
ő is nemcsak a sportot, hanem az egész életformáját közvetíti, ezáltal egy olyan 
üzenetet is sugall, és ez minden sportágban és minden sportolónak egy jó példa, és 
vannak még jó példáink is, csak azért emeltem ki Fatimát, mert itt van a közgyűlésen. 
De azt is el kell mondjam, hogy sajnos nem mindegyik sportolónk, nem mindegyik 
egyesület, és nem is akarom nevesíteni, valahogy nem érez rá erre, vagy nem olyan 
nagyon kooperatív ebben a kérdésben. De igyekszünk, tehát abszolút egyetértek, 
szerintem szövetségi szinten is egyetértünk, és valószínűleg a tagszervezetek vagy a 
sportolóink vagy a közreműködőink nagy többsége ezzel egyet is ért. Ennek az 
összehangolása: nem elég a rendszer, kell hozzá a muníció is. Tehát ha beérkezik a 
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szövetségbe megfelelő időben, megfelelő formában, akkor cikk is lesz belőle, poszt is 
lesz belőle. És egyébként archívumunkat is akarunk fejleszteni, újszerűen, tehát 
modern, akár kép, akár eredmények archívuma.  

Egyébként az előbb említett digitalizációban az, hogy most eredmények 
vannak, a versenyeken elért eredmények, itt jegyzőkönyveken böngészhetünk, de 
adatbázisként nem elérhetők, meg nem is kereshető. Ez egy fontos cél, hogy akár 
versenyezői vagy klub vagy bármilyen profil alapján beírom, hogy Gipsz Jakab, és 
egyébként ott vannak az ő eddigi eredményei, netalántán közösségi megnyilvánulásai, 
fotóanyagai stb. Egyébként ez ügyben Ludwig Zoli egy komoly kutató vagy adatgyűjtő 
munkát végzett, épp nincs itt… (Közbeszólás: Elment egy másik…) Igen, az edzői 
társaság közgyűlésére. De most akkor is szembedicsérhettem volna, hogy az elmúlt 
évek elérhető, két szakág jegyzőkönyveit feldolgozta, papír alapú jegyzőkönyveit, és a 
historikus eredmények is elérhetők, nem csak a digitális kor eredményei. Úgyhogy 
amint a saját rendszerünk adatbázisa és a honlapok összhangja, mert nemcsak a 
buvar.hu hanem a cmas.hu is meg a használt eredmények, illetve a portál 
technológiai összhangja is meglesz, akkor ezek az adatok is rendelkezésre állnak. Adat 
alatt nemcsak az eredményt értem, hanem akár a fotóanyagot is vagy a beszámoló 
anyagait. 

Úgyhogy igen, ez egy fontos - gondoltam, hogy nem merülünk bele dolgokba, 
de akkor ez azt is jelenti. Úgyhogy zene füleimnek, és egyébként mindenkit csak 
biztatnék, hogy így tovább.  

Még egyet, mert erről sem lehet elég sokat beszélni, de már sokszor méltattuk a 
versenyzőinket, a 2021-esek kapcsán itt is hadd említsem meg a szavazás előtt, hogy a 
tavalyi év nagyon sikeres volt a versenyszakágaink szempontjából, hiszen ahány 
szakágban világversenyt rendeztek, mindenhonnan aranyéremmel tért haza a 
válogatott. Az uszonyos úszókra is, mind felnőttre, mind juniorra, a tájékozódási 
búvárúszókra is igaz - ez most nem sorrend, csak ahogy jön -, a fotósokra is igaz. 
Apneában is, ugyan nem CMAS, de egy másik szervezet világversenyén aranyérmet 
nyert Fatima, de egyébként a CMAS-versenyen is jól szerepelt. És a fotósokról már 
esett is szó. Nem sorolom fel őket, de ezúton is gratuláció, köszönet, és meg kellett 
említeni, hogy kívánni is nehéz egy ilyen évet. Reméljük, hogy ez az év is hasonlóan 
sikeres és eredményes lesz, nemcsak érmek számában, hanem az egyéb helyezések 
szempontjából. És reméljük, és ezen dolgozunk, hogy a szabadidős búvárokra, 
rekreációs búvárkodás fejlesztésére is tudjuk használni ezeket a szép eredményeket.  

Határozathozatal 

Esetleg még valaki kérdés, hozzáfűznivaló? Remélem, most már mindenről szó 
volt, én sem hagytam ki semmit, de lehet, hogy úgy kellett volna, hogy akkor 
ledarálom egy óra alatt az egészet, és nem marad ki senki. (Nem érkezik jelzés.) Jó, 
akkor most szavazunk. Aki a 2022. évi terveket, beszámolókat elfogadja, az most 
tegye fel a kezét! (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Ellenszavazat? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2022. évi szakmai 
terveket és feladatokat. A pénzügyi tervek számait pedig láttátok előzetesen a 
honlapon.  

Egyéb javaslatok  

Az egyéb javaslat kategóriában van valamink? Az egyéb javaslatban nem 
érkezett egyéb javaslat, de azért ez a pont itt van. Úgyhogy erről most nem kell 
szerintem szavaznunk, hogy egyéb javaslat. Én a magam részéről akkor mint levezető 
elnök, a közgyűlés hivatalos részét lezárom, köszönöm szépen a részvételt, a támogató 
szavazatokat is köszönöm, nemcsak azért, mert formálisan föltettétek a kezeteket, és 
támogatjátok ezzel a szövetséget, hanem azért is, mert ezek fontosak ahhoz, hogy a 
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munkát tudjuk folytatni. Nálamnál sokkal nagyobb ember mondta ezt, igazából a 
személye nem is érdekes, hogy vannak évek, amikor vetünk, meg előkészítünk, a 
következőkben pedig lehet aratni. Az elmúlt két év, a Covid rákényszerített arra, hogy 
sok mindent újragondoljunk, egy csomó mindent konszolidáljunk. Én azt gondolom, 
hogy már a ’22-es évben is látható és számosítható eredményekről tudok majd a 
következő közgyűlésen beszámolni, illetve azt megelőzően is, és a ’23 és az azt követő 
évek pedig szerintem fejlődést fognak hozni, legalábbis az alapok rendelkezésre 
állnak hozzá.  

A szövetség mellett természetesen a tagság aktív részvétele is fontos. 
Mindenkinek köszönöm, aki eddig is aktív volt és ezután is aktív lesz. Aki nem vagy 
nem annyira, azokat csak biztatni szeretném, mert együtt sokkal többet el tudunk 
érni, mint külön-külön.  

A szövetség nyitott mindenre, a szövetség munkatársai is, a magam személye 
is, az elnökség tagjai is. Csak dolgozzunk együtt, aki amit tud, azt tegye bele.  

Egyébként még annyit zárásképpen, hogy igyekszünk mindent nem csak az 
önkéntességre építve megvalósítani, mert ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog és 
nagyon becsülendő, és köszönet érte mindenkinek, aki az idejét, az energiáját, 
bármilyen erőforrását önkéntes alapon a szövetség rendelkezésére bocsátja, a 
szövetség és a sportágak fejlődésére fordítja. Igyekszünk mindent a profizmus 
jegyében olyan módon is megszervezni, hogy kiszámítható legyen a működés, és 
átlátható, mert az szintén nagyon fontos, hogy transzparens legyen.  

Köszönöm szépen a részvételt. Ha még valakinek így zárszóként van kérdése, 
mondanivalója, akkor az most ha nem, akkor köszönöm. (Jelzésre:) Miklós! 

 
MEDEK MIKLÓS (Újbuda BHG): (A hozzászólás rosszul hallható.) Egyet 

szeretnék, hogy megköszönjem a felzárkózási programra az én klubom nevében, hogy 
kaptunk némi támogatást. (…) Köszönöm.  

 
ELNÖK: Felzárkóztatási program ebben az évben is lesz, ’22-ben is. Nem 

számítunk nagyságrendileg többre, mint a tavalyi évben. Ez persze akkor 
megváltozhat, ha az új felállásban, az új államtitkárság az új minisztérium 
kötelekében valami mást döntést fog hozni. Erre azért nem építenék, de arra a 
nagyságrendre számíthatunk, ami az elmúlt években felzárkóztatási programra jutott. 
Ezeknek az elosztása mindig egy nagy fejtörés, hogy mivel fejlesztjük leginkább a 
sportágat, azzal, hogy működtetjük, vagy azzal, hogy olyanokba invesztálunk, és 
olyanokra költjük, ami majd a jövőben hozza meg az eredményt. Ezt nem akarom 
bemutatni, mert ezt végigéltétek az elmúlt sok-sok évben, én csak az elmúlt kettőben. 
De lesz felzárkóztatási program. 

Még annyi, hogy ígéret nagyon sok volt, a Nemzeti Versenysport Szövetségtől 
kezdve több helyen, hogy majd még plusztámogatások lesznek, pluszforrások lesznek, 
aztán nem lett belőle semmi. Már most is elhangzott, hogy mégiscsak lesz, nem annyi, 
mégiscsak lesz. De még nincs itt, tehát ezzel nem tudunk tervezni. De lesz 
felzárkóztatási program.  

 
KALÁCSKA ZOLTÁN (Új Hullám UWR SE): (A hozzászólás nem hallható.)  
 
ELNÖK: Minden sportágnak van egy szakbizottsága, amelybe az érintett 

egyesületek, a tagság delegál tagokat. A szakbizottság gyakorlatilag az adott sportág 
szakmai kereteit határozza meg, és terveit is. Tehát ahol van terv, ahhoz tudunk 
rendelni bármiféle összeget vagy erőforrást. Én azt is nagyon forszíroztam, és nagyon 
örülök is, amikor egy-egy szakággal is aktív a kapcsolata a szövetségnek. Az uszonyos 
úszókkal és a tájékozódási búvárúszókkal sokkal aktívabb, mint a csapatsportágakkal, 
ez tény, de például legutóbb az év sportolója díjátadáson is beszéltünk, hokisok, 
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rögbisek, hogy üljünk le mint szövetség és mint sportág, akár egyesület is, de akár 
sportág képviseletében, akár egyesület, hogy tudjuk, mi történik. Egyébként ezt 
mondtam neked is, vagy amikor beszélgettünk, akkor az apneásokkal is pont ugyanez 
kezdődött el, hogy anélkül nehéz - tehát ez nem osztogatás, ha van stratégia, van terv, 
és megfelelő eredményt meg erőforrást meg létszámot meg aktivitást meg 
miegyebeket hozzá tudunk rendelni, akkor tudunk a tervekben is, és a jövőbeni 
tervekhez tudjuk ezeket beépíteni. Az adott és kapott támogatást vagy felzárkóztatási 
programot azért kapjuk, mert egy múltban leadott terv alapján kapjuk meg. Abból 
persze le tudunk szalámizni kisebb részeket, de nagyon átstrukturálni nem tudjuk. 
Tehát most abból főzünk, amink van, azt tudjuk adni - nem adni, ezt nem én adom 
meg nem a szövetség, ezt a stratégia, akár a közgyűlés szavazása alapján adjuk. De ha 
megtervezzük, hogy igen, akkor ’22 második félév, ’23-ban ezt szeretnénk, ehhez ez 
kellene, nézzük meg, milyen erőforrás kell hozzá, milyen forrás kell hozzá, megvan-e 
ez házon belül, tenni kell érte csak, vagy pénz kell hozzá vagy akarat kell hozzá vagy 
valami CMAS-os licenc kell hozzá, azt kell képviselnem a CMAS-elnökségben.  

 
KALÁCSKA ZOLTÁN (Új Hullám UWR SE): (A hozzászólás alig hallható.) Ezt 

most egyébként szakbizottsági tagként is kérdeztem. És mi abszolút azt támogatjuk 
(…)  

 
ELNÖK: Ez objektív valami, igen.  
 
KALÁCSKA ZOLTÁN (Új Hullám UWR SE): (A hozzászólás alig hallható.) 

Meg azt gondolom, hogy a sportág abban a helyzetben (…) hogy milyen eredményt 
kellene hozni, tehát ilyen világverseny (…) Mi tíz éve vagyunk itt, annyira (…), 
egyszerűen folyamatosan fejleszteni kell. És ezek alapvetően a szabadidős sportágak 
(…) Tehát támogatnám azt, hogy (…) 

 
DR. ZAKARNÉ MIKLÓS ADRIENN főtitkár: A felzárkóztatási program alatt… 
 
KALÁCSKA ZOLTÁN (Új Hullám UWR SE): A leigazolt versenyzők száma. Az 

aktív (…) versenyzők száma. (…) 
 
DR. ZAKARNÉ MIKLÓS ADRIENN főtitkár: (A hozzászólás rosszul hallható.) 

De az alapfelosztás sportágak között létszám alapján van. Aktív versenyzők (…), és a 
szakbizottságok határozták meg, hogy az adott keretösszeget mi alapján osztják szét, 
osztották szét a klubok között. És teljesen más a (…) az uszonyos úszóknál, az 
apneánál, a hoki, rögbi, tájolás esetében, mert van, aki a nemzetközi versenyek 
eredményeit nézi, a csapatsportágaknál (…) veszik figyelembe. Tehát még (…) 
delegálni összegeket, és arra érkezik, annak a felosztására a szakbizottságtól javaslat 
az elnökség felé, és az elnökség általában azt jóvá is szokta hagyni, a szakmai kérdés 
(…) 

 
KALÁCSKA ZOLTÁN (Új Hullám UWR SE): (A hozzászólás alig hallható.) 

Tehát akkor (…) benyújtunk egy javaslatot az elnökséghez, hogy a fejlesztési terv (…)  
 
DR. ZAKARNÉ MIKLÓS ADRIENN főtitkár: (A hozzászólás rosszul hallható.) 

Így van. Ha meglesz a keretösszeg, amit az elnökség feloszt, ami felzárkóztatási 
programra a hat szakágakra vonatkozóan (…) beszélünk. A hat szakág megkapja a 
felzárkóztatásra a pénzt, és ti eloszlathatjátok szakág szinten.  

 
ELNÖK: Szakbizottság. 
 



19 

DR. ZAKARNÉ MIKLÓS ADRIENN főtitkár: Szakbizottság, igen. Hogy te 
versenyeztetésre fordítod, lehet, hogy valaki versenyt szervez belőle, valaki azt 
mondja, hogy ő most kamerarendszert akar belőle venni. Ez szakáganként egyedi, 
értelemszerűen meghatározott (…) 

 
ELNÖK: Egyébként a kamerára visszatérve csak egy mondat, hogy többször 

szóba került, hogy bizonyos olyan felszerelések vagy eszközök beszerzése központilag 
nagyon logikus lenne, és hatékony is lenne, amit akár a szakágak között is lehet 
vándoroltatni, mondjuk, a kamerarendszert igen, de volt szó mindenféle hajókról meg 
egyébről is, ami hatékonyabb, ha megvan, és nem kell minden alkalommal bérelni. 
De utána azt kezelni is kell, raktározni is kell, karban is kell tartani. Tehát nem 
minden esetben jobb megvenni. De állandó beszállítóval, állandó partnerrel dolgozni 
igen. Itt szó van a gyékényesi búvárbázis fejlesztéséről is, úgy néz ki, hogy egy 
pályázati pénz sikeredett, ebbe is beleférhet sok minden. Úgyhogy maga a szándék 
vagy az ötlet az jó, és ez támogatandó.  

 
DR. ZAKARNÉ MIKLÓS ADRIENN főtitkár: De vehettek belőle 

kamerarendszert. 
 
ELNÖK: De külön a sportág és az speciális. Köszönöm szépen még egyszer.  

(A közgyűlés befejezésének időpontja:        ) 

 Papp Gábor 
 a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke,  
 a közgyűlés levezető elnöke 
 
 

  Bihariné Zsebők Erika  
  jegyzőkönyvvezető 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 _________________ _________________ 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 
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Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név: ____________________ Név: _____________________ 
 

Lakcím: ____________________ Lakcím: _____________________ 
    
Aláírás: ____________________ Aláírás: _____________________ 

Melléklet: Jelenléti ív  


