
  

 

 

 

 

 

Elnökségi ülés  

2022. november 16-án 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 

Balázs Gergely tudományos alelnök 

Balázs Péter elnökségi tag - ZOOM 

Paár György elnökségi tag   

Veress András elnökségi tag   

 

Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár 

Miklós Tamás 

 

Az elnökség határozatképes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stratégiai anyag 
 

PG: A következő két évet vettük alapul a stratégiában. Talán objektívebben tervezhető, mint a 
megelőző két év. 
 
Három dolgot emelne ki.  
 

1. Attitűd megváltoztatása (elmélet-> cselekvés) 
2. Kommunikáció – szabadidősbúvár sokkal több van, mint versenyző – őket kell célozni. 
3. Honvédelmi vonal – erősíteni a kapcsolatot 

 
A versenysportot is fejleszteni kell – minőséget javítani  
Szabadidő sport – tömegbázis, ismertség 
Honvédelem, rendvédelem – programok kialakítása – Honvédelmi bizottság alakítása 
 
Taktika: Meglévő bázisokat (célcsoportoka) bővíteni – oktatók, búvárok, versenyzők  
 
Honvédelmi bizottság létrehozása – jó ötletnek tartja – kinyílvánít egy szándékot a részünkről 
 
Janárban összehívnánk egy rendkívüi közgyűlést – ahol az alapszabályváltozás mellett az év 
sportolói díjak átadása is megtörténne. 
 
ZJ: Van egy kapcsolattartó Török László – aki tűzszerészbúvár, akit javasolna az oktatói kollégium 
elnökének.   
 
ZMA:  A Honvédelmi Minisztérium alá került a sport. Új sportirányítási rendszerben csak olimpiai 
sportágak szerepelnek. 10 év óta először nem kaptunk támogatást az egri uszonyosúszó világkupára 
Emiatt látja szükségesnek a szemléletváltást.  
 
PG: A Honvédelmi Sport Szövetség, Nébald György elmonda, hogy szívesen működne együtt az 
MBSZ-el, búvársport eseményt nem tudnak támogatni – versenyzést tehát nem – az eseményekre 
viszont tudnának erőforrást biztosítani. (Toborzás, bemutató) 
Emellett más jellegű együttműködésbe is bekapcsolódhatnánk:  búvárképzés – kadétprogram.  
 
ZJ: Két éve készül egy együttműködési megállapodás melyben az szerepel, hogy kölcsönösen 
együttműködünk a Honvédségével, célzottan anyagi eszközt nem fognak tudni adni. Toborzás egy 
sarkalatos pont.   
 
PG: Későbbiekben lesz a programban, hogy keressünk új sportágakat. 
CMAS-os versenyek vannak, amik nálunk még nincsenek (Target shooting, aquathlon). 
 

 

 

 



 

 

További stratégiai célok 
 

 Versenysportolók számát növelni kellene – objektív mérőszámokkal mérni. 

 Az utánpótlás létszám növelése kimutatható szám alapján. – ezt el kell dönteni mi alapján 

 CMAS oktatásban szereplők körét növelni  

 Búváreszközt vásárlók megcélzása – egy csatornát kialakítani hozzájuk.  

 légzőcsöves búvárok, snorkeling fejlesztése, hype-olása -> képzés, kártya  
 
 
ZJ: A búvárpiacon az új belépők többsége vagy öreg vagy gyerek.  
Szarvas Gáborék elkészítették a Légzőcsöves búvárkodást oktató anyagot. Arra kellene kitérni a 
stratégiában, hogy ezt hogyan kívánjuk finanszírozni. Ez egy jó anyag. Más nemzeti szervezeteknél 
ez a kártyakibocsátás többezres számot ér el. 
CMAS oktatásban akkor tudunk előrelépni, ha van megfelelő oktatási anyag, megfelelő platformon.  
Tehát fontos az oktatási anyagok megújítása (elektronikus oktatás, e-learning) – erre áldozni kell.  
 

Finanszı́rozás 
 
PG: Megújulás szempontjából fontos a finanszírozás.  A költségvetés 90%-a támogatás, ezért fontos 
lenne pályázatokat is bevonni. 
 

 Pályázatok (keresni) 

 Szponzorok – ehhez jól kommunikálható felületek kellenek 

 Költségstruktúra átalakítása – ténylegesen jusson forrás a fejlődésre 

 Működés reformja – szövetségi audit szükséges 
 
VA: Egy volt uszonyosúszó Goszták Evelin pályázatokkal foglalkozik, érdemes lenne vele beszélni. 
 
PG: Át kell gondolni az árazásunkat (tagdíj, igazolás, nevezés) – minden extra bevétel elősegíti a 
fejlődést. 
 
Meg kell mérni a versenyeztetés és a versenyek reálértékét, hogy tisztán lássunk.  
 
55 éves MBSZ – fontos eleme lesz a jövő évnek - Az egész év legyen így kommunikálva.  
 

Stratégia észrevételek 
 

KB: Minden pontját helyénvalónak tartja. A célokhoz jó lenne, ha lennének források rendelve. 
Számoljunk a buktatókkal (pl. vízfelületek). 
 
VA: A honvédelmi csatlakozásnak nagyon örül, az UP neveléssel kapcsolatban a diáksportot 
erősítené (szabadidős búvártevékenységre is érti).  
A maszk-uszony-légzőcső hármas köti össze az összes sportágakat. 
Légzőcsöves oktatás – ott ütni kellene a vasat. Testnevelés órákra is érdemes lehet bevinni, ahol 
van uszoda. 
 



 

 

 
 
 

 
 
BG: egy független platformot javasolna – ha a honvédelmi irányba megyünk ki kellene találni egy 
olyan formát, ami se nem CMAS  se nem sport. Ezeket egyesítő alapprogram. Nekünk kell vinni az 
ötletet.    
 
BP: Új tagok bevonását nagyon fontosnak tartja, nem csak a meglévőkre koncentrálni. 
Tisztába tenni a számokat, amikkel rendelkezünk. – Egy ilyen felmérést kell készíteni.  
 
Aktív-passzív versenyzők rendbetétele  
 
KB: Legyen leírva egy levélben, hogy a stratégiában kinek mely részeken kell dolgozni és mik a 
határidők.  
 
ZJ: November 26-án két előadás lesz a Magyar Sport Házában.  

Dobó kupa 
 

2022/28 (2022.11.16) határozat 

 Az elnökség döntése alapján az alábbiakban változik az uszonyos szakág versenynaptára: Dobó 
kupa bekerül a versenynaptárba 2022.12.18-án.  
Elfogadva egyhangúlag 

Uszonyosúszó EB 
PG: Kaposváron örömmel fogadták. Az időpont 2023.07.17-23. átfedésben van az Úszó VB-vel – 
CMAS nem engedi elhalasztani az időpontot, és nem is igazán indokolt. 
 
Szervező bizottság felállítása szükséges: MBSZ Iroda, Papp Gábor, Kaposvári tag Kovács Zsófia, Kövy 
Bence – javaslat 
 
Világkupa – a februári világkupa nem lehetséges Egerben emiatt el lesz halasztva. A következő 
időpont 2023.04.14-16. és 2023.04.21-23 (de az CMAS közgyűlés) 
 
KB: Beszél Kovács Zsófiával erről, mert az ő versenyük időpontjának keresztbe tehet. Abban 
partnerek vagyunk, hogy kiajánlunk egy edzőtábort ami a verseny előtt van. 
 
PG: A világkupának kell prioritást élvezni. 
 
VA: Legutolsó válogató versenyt május környékén meg szokták rendezni. Ha így gondolkodunk 
április közepe megfelelő lehet vagy az április 1-2.  
 
PG: Felmerült, hogy legyen Budapesten – Gödöllőn a VK – viszont drága az uszoda. Meg fogjuk 
próbálni, kérünk árajánlatot. 
Az elnökség arra ad felhatalmazást, hogy a versenyt 2023.04.14-16-ot kommunikáljuk a CMAS felé. 
 
Vége az ülésnek. 


