Balogh Tamás, Dr.: A Szegedi Tudományegyetem Jogi Karán 1999-ben jogi diplomát és európai
szakjogász minősítést, 2003-ban társadalombiztosítási szakjogász minősítést szerzett. 2007 decemberétől a TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület elnöke, az egyesület
Hírlevelének alapítója és szerkesztője. Az Amerikai Titanic Kutató Társaság (Titanic Research
Group) tagja. Több hazai hajózástörténeti munka, önálló kötet és cikk szerzője, az Egyesület kiállításainak rendezője, az elsüllyedt osztrák-magyar hadihajók kutatására alakult magyar búvárcsoport
történeti-műszaki szakértője, a roncsfeltárások tevékeny résztvevője. A levéltári dokumentum- és
archív képanyag beszerzésével, feldolgozásával, a helyszíni felmérések tervezésével, elemzésével,
a roncsmező és a hajóroncsok feltáró leírásával, elemzésével, rekonstrukciós rajzok elkészítésével
közreműködött a "Szent István" csatahajó, a "Zenta", a "Kaiser Franz Josef I." cirkáló és a
"Streiter" romboló feltárásában, illetve közreműködött a jütlandi csatatér egyes roncsainak elemzésében. Az MBSZ Tudományos Bizottsága megalakításától, s az MBSZ tisztújításának eredményétől függően a Tudományos Bizottság 2017/21 közötti munkatervére az alábbi javaslatot teszem.
Tervezett tevékenység:
1) Búvár-szakorvosi curriculum kialakítása (+ a szükséges kapcsolatfelvétel egy kiválasztott
orvos-egyetemmel és az illetékes minisztériummal)
2) Rendszeres búvárrégészeti publikáció az MBSZ honlapján (esetlegesen a Tudományos
Bizottság aloldalán) a régészet napjától kezdve (2018. május 27.).
3) Rendszeres (tenger)biológiai publikáció az MBSZ honlapján (esetlegesen a Tudományos
Bizottság aloldalán). (Javasolt a hazai és/vagy külföldi fotók, természetfilmek, dokumentumfilmek, webkamerák, stb. elérhetőségének biztosítása a jogtulajdonosokkal való megegyezés szerint – pl.: Selmeczi Dániel, Sásdi Zsolt, Molnár Attila Dávid, stb.).
4) A nemzetközi roncskutatásban való magyar közreműködés szervezése, kapcsolattartás a
CMAS-szal. Tudományos kutatás, anyaggyűjtés, szervezés, publikáció.
5) A fentieket segítő eszköz-tevékenység katalizálása: az MBSZ honlapján és/vagy
facebook-oldalán a publikáció lehetőségeinek bővítése (a szerkeszthetőség vagy a weboldal-adminisztrátori közreműködés folyamatos biztosítása), nemzeti és nemzetközi pályázatfigyelés (Új Széchenyi Terv, Nemzeti Kulturális Alap, stb.).
A felkérni tervezett tagok:
Balázs Gergely (biológus), Böszörményi Edit (Southamptonban végzett búvárrégész),
Brankovics Dávid (biológus), Domina Eszter (biológus), Hazai Balázs (orvos), Németh Szabolcs (biológus, az ELTE Tengerbiológia szak alapítója, vezetője), Szabó Dániel (Sorbonne-t
végzett búvárrégész), Szebeni Lehel (extrém terheléses pszichikai vizsgálatok szakértője),
Surányi Gergő (geológus, fizikus).

