50 éves vagyok, feleségemmel és nevelt fiammal Budapesten élek. Közlekedésmérnök,
CMAS Technikai Búvároktató Tréner és okleveles búvár sportoktató vagyok. Az MBSZ
munkájában több mint 14 éve veszek részt. Az MBSZ-ben végzett feladataim mellett saját
vállalkozásomat vezetem. 9 éve vagyok a CMAS Technikai Bizottságának tagja, ahol számos
szabvány kidolgozásának voltam részese. 2017-ben ismét bizalmat kaptam, így a jövőben is
részt vehetek a CMAS búvároktatás formálásában. 12 évig vehettem részt aktívan a hazai
barlangibúvár-életben, és számos nemzetközi barlangibúvár- és roncsmerülő expedíció tagja
és szervezője voltam. A Szt. István csatahajó elsüllyedésének 90 éves évfordulóján az első
magyar TMX búvárexpedíció vezetője lehettem. A munkát 2018-ban már a CMAS és az
UNESCO támogatásával folytathatjuk. Az expedíció során a Magyar Honvédséggel is jó
kapcsolatot sikerült kialakítanunk. A jövőben is kiemelten kell kezelnünk az állami és
társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartást, és új területeket kell keresnünk az
együttműködésre. 2004 óta az MBSZ CMAS Búvároktatói Kollégiumának elnöki feladatait is
ellátom. Azóta kollégáim segítségével számos hazai CMAS Oktatási Programot indítottunk
el, melyekhez oktatási anyagokat is készítettünk. Adoptáltuk a CMAS regisztrációs
rendszerét, és a CMAS búvároktatásban közel megkétszereztük a kiadott minősítések számát.
A következő lépés a korszerű elektronikus oktatási anyagok kidolgozása és az e-regisztráció
bevezetése, valamint a Hátránnyal élők Búvárképzési Programjának elindítása. 2007 óta
szervezünk MBSZ búvártalálkozókat, ma már külföldi előadókkal és nemzetközi
hallgatósággal. Szeretném, ha folytatódna ez a sorozat és évről évre rendezői lehetnénk a
mind rangosabb búvárkonferenciának. 2017-ben az MBSZ-ben is megkezdte munkáját – adhoc bizottságként – a Tudományos Bizottság. Szeretném, ha a Közgyűlés támogatná az
állandó bizottság a létrehozását.
A búvár sport minden területén rövid- és hosszútávú terveket kell készítenünk.
Gondoskodnunk kell az új és a hagyományos szakágaink, tagszervezeteink, versenyzőink és
felkészítőik egységes, átlátható rendszerben történő támogatásáról. Segítenünk kell a
fiatalokat munkájukban, és gondoskodnunk kell utánpótlásukról is. A Sport Búvár szakág
elindítása is komoly tömegbázist jelenthet az MBSZ számára, remélem, ez a sportág is
bekerül az MBSZ versenynaptárába. 2015-ben elindítottuk a CMAS Apnoe Búvároktatást, és
hamarosan versenyeket is szervezhetünk itthon, és indíthatjuk atlétáinkat külföldön is.
A tervek megvalósításra várnak. Minden, amit már elértünk, és amit még nem, a közösség
munkájának eredménye.

Egyetlen vezető sem lehet eredményes egy elkötelezett csapat

nélkül. Közös gondolkodásra, együttműködésre, együttdolgozásra, csapatra van szükségünk!

