Zelenák József vagyok, az idén múltam 50 éves, és az idén 14 éve igyekszem szolgálni munkámmal az
MBSZ-t. Feleségemmel és 14 éves nevelt fiammal Budapesten élek. A BME-en szereztem Közlekedésmérnöki,
Hajózási üzemmérnöki diplomát. CMAS Technikai Búvároktató Tréner és okleveles búvár sportoktató vagyok.
Az MBSZ-ben végzett munkám mellett, 12 éve társtulajdonosként egy adriai nemzetközi búvárbázist irányítok.
2004 óta az MBSZ CMAS Búvároktatói Kollégiumának elnöki feladatait is ellátom. Az eltelt idő alatt
kollégáimmal lehetőségünk volt elindítani a hazai CMAS Gyermekbúvár-oktatást. Clement Károly barátommal
közösen elkészítettük a CMAS Nitrox Búvár oktatási anyagot. Oktató társaimmal teljesen átdolgoztuk és
kibővítettük az MBSZ Merülési Szabályzatát. 2006-ban a megújított CMAS Búvároktatási Szabványoknak
megfelelően megkezdtük az oktatási anyagok aktualizálását, de számos területen még adósok vagyunk. Ezeket
az új képzési programokat már modern, elektronikus oktatásra alkalmas formában kell elkészítenünk.
Megkezdtük a CMAS Nemzetközi regisztrációs rendszerének megfelelően kiadni a hazai CMAS búvár- és oktatói
minősítéseket. Elindítottuk a CMAS Technikai Búvár képzést, de itt is várnak még ránk új feladatok. Egyetértve a
CMAS TC elnökének elképzeléseivel a következő években különös hangsúlyt kell fektetnünk a Hátránnyal élők
Búvárképzés elindítására. Az új programoknak köszönhetően a CMAS búvároktatásban sikerült megfordítanunk
a nemzetközileg is jellemző csökkenő tendenciát és most évről-évre egyre több búvárt és oktatót csatlakozik
hozzánk. Nagyon fontos feladatunk lesz az MBSZ Merülési Szabályzat ismételt átdolgozásának befejezése és az
MBSZ Búvár Búvároktatók Minősítési Szabályzatának kidolgozása.
2007. óta minden évben búvároktatói-, barlangi és technikai búvár találkozókat szervezünk, az utóbbi
években külföldi előadók bevonásával – így már nem csak a színvonalas nemzetközi sport rendezvényeink
emelhetik az MBSZ tekintélyét. Szeretném, ha folytathatnánk ez a sorozatot és évről-évre rendezői lennénk egy
mind rangosabb búvárkonferenciának.
Számos nemzetközi barlangi búvár- és roncsmerülő expedíció tagja és szervezőjeként dolgozhattam.
12 évig voltam a Molnár János-barlang feltáró-kutató búvár csapatának aktív tagja, de aktívan kutatattunk a
környező országok barlangjaiban is. 2008-ban az első magyar-horvát trimix búvárexpedíció vezetőjeként
felméréseket és dokumentálást végezhettünk a Szt. István csatahajó roncsánál, ahol MH katonabúvárai is
társaink voltak, akiket lehetőségem volt felkészíteni az akcióra. Jogszabály módosításokban működtünk együtt
állami hivatalokkal, megállapodásokat kötöttünk állami intézményekkel. A jövőben is további kapcsolatépítésre
van ezeken a területeken is, hogy növeljük társadalmi szerepvállalásunkat.
9 éve veszek részt a CMAS Technikai Bizottságának tevékenységében, 4 éven keresztül vezettem a
Technikai Merülések Szakbizottságát. Ez idő alatt több szabvány kidolgozását vezetem vagy kidolgozásukban
közreműködtem, és részt vehettem a „CMAS Dive for Peace 2016” expedíció szervezésében. 2017-ben is
bizalmat kaptam, így ott is tovább folytatom munkámat.
Az idei évben a CMAS-hoz hasonlóan az MBSZ-ben is végre – egyelőre ad-hoc bizottságként –
megkezdte munkáját a tudományos bizottság. Szeretném, ha Közgyűlés támogatná az MBSZ Tudományos
bizottságának, mint állandó bizottságnak a létrehozását. Hiszen remek képességű fiatalok vannak körülöttünk
ezen a területen is, és tevékenységük segítése jelentősen növelhetné az MBSZ, mint társadalmi szervezet
elismertségét itthon és Világszövetségben is.
2015-ben elkezdtük CMAS Apnoe Búvároktatást, ami szép eredménnyel működik. Remélem, hogy
megkapom a támogatást és versenyeket szervezhetünk itthon, és versenyzőket indíthatunk külföldön a CMAS
legnagyobb hagyománnyal rendelkező sportágban is. Mint ahogy a Sport Búvár versenyek szervezése is komoly
tömegbázist jelenthet az MBSZ számára, ezért szeretném, hogy ez a sportág is felkerüljön az MBSZ
versenynaptárába.
Természetesen mindaz, amit elértünk, és amit még nem, a közösség munkájának eredménye, de számos terv
vár még megvalósításra. A legjobb vezető sem lehet eredményes magában egy kiváló csapat nélkül. Közös
gondolkodásra, együttműködésre, együttdolgozásra, igazi csapatra van szükségünk!

