Beszámoló
az MBSZ TB és az MBSZ CMAS Búvároktatói Kollégium 2015 évben
végzett munkájáról


II. Magyar Technikai Búvár Találkozó 2015. január 31.
Az MBSZ és Nemzetközi Technikai Búvár Szervezet magyarországi képviseletével

közös rendezvény mintegy 50 fő részvételével sikeresen zajlott le.
Előadók voltak: Miklós Tamás NAUI, Kuti András GUE, Illés Márton UTD, John Robert SSI,
Nagy T. TDI-SDI, Tóth István TDI-SDI, Bartók János IANTD, Czakó László, CMAS.
A szervezés csapatmunkában zajlott (Miklos Adrienn, Nagy T. János és jómagam).
Színvonalas és szakmai eszmecserére alapot adó előadások és kifogástalan
kiszolgálásnak köszönhetően nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől.
Nyilvánvaló, hogy az ehhez hasonló rendezvényekre van igény, és akár jelentősebb
közönséget is el tudunk velük érni. Ezeken a rendezvényeken keresztül tudjuk a szövetség
társadalmi és szakmai elismertségét országosan javítani.


Barlangi Búvárok II. Országos Találkozója 2015. február 21. Szentendre V8
A 2015. év második országos rendezvénye a Barlangi Búvárok Országos Találkozója

volt, mely második alkalommal került megrendezésre. Az idén még az előző rendezvénynél
is többen, mintegy 80-an vettek részt az eseményen. Magas szakmai színvonalú
prezentációkat láthattunk: Szebeni Lehel IANTD, Meixner Zsolt CMAS Amphora, Kuti András
GUE, Balász Gergely CMAS Amphora, Nagy Gyula IANTD BBBT, Czakó Ádám NAUI Karsztvíz
SE, és Szabó Lénárd előadásában. Számos és minden esetben pozitív visszajelzést kaptunk
a résztvevők és az előadók részéről, mindenki az elégedettségének adott hangot és
szorgalmazták az ilyen és ehhez hasonló szakmai rendezvények szervezését és a meglévők
bővítését.
A fenti két rendezvényen szerzett tapasztalatok alapján kívánatosnak látszik a két esemény
összekapcsolása és egy esetleg már nemzetközivé bővített találkozó megrendezése a jövő
évben.


Szakértői munka rendőrhatósági felkérésre
A Veszprémi Városi Rendőrkapitányság, nyomozást folytat egy 2013 júniusában

bekövetkezett búvárbaleset ügyében. Az eseményben érintett tagszervezetünk vezetője,
mint érintett ügyében a rendőrhatóság és a sértett is kezdeményezte szakértő bevonását.
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Az MBSZ Technikai Bizottság ad hoc bizottsága már vizsgálta az ügyet, de a balesetet
szenvedett búvár meghallgatására annak ettől való elzárkózása miatt nem volt lehetőség. A
balesetben érintett oktató a Merülési Szabályzat előírásainak megfelelően, eljutatta a
Búvárbaleseti Bejelentőt és szóbeli beszámolót is tartott az Oktatói Kollégium ülésén.
A hatóság által küldött megkeresésre az ad hoc bizottság álláspontja alapján megküldtük
az MBSZ TB válaszát és szakértőként az esetben Roith György CMAS 3 Csillagos
búvároktatót kértük föl. A további kapcsolattartást ő végzi a Veszprémi
Rendőrkapitánysággal.


CMAS Búvároktatói Tanfolyam és Felkészítő
Az idei évben 2013 után ismét CMAS Búvároktatói Tanfolyamot tudunk rendezni,

négy fő CMAS 1 Csillagos, kettő fő CMAS 2 Csillagos és 3 fő átminősítő tanfolyami
résztvevővel. 2015. március 7-8-án már meg is kezdtük az Oktatói Tanfolyam Felkészítőjét.
Az idei évben változtatni szeretnék a „hagyományos eljáráson” és már a tanfolyamot
megelőzően a tanfolyami felkészítés során pótoljuk a jelentkezők hiányosságait, hogy a
tanfolyam érdemi részében az oktatói ismeretekre tudjunk majd koncentrálni.


CMAS Búvároktatói Megerősítés
A CMAS búvároktatók számára kötelező 5 évenkénti megerősítésre 2015. évben a

CMAS Búvároktatói Tanfolyam keretében és annak ideje alatt kerül sor. Ez kettős előnnyel
is jár: az aktív CMAS búvároktatók bekapcsolódhatnak az oktatójelöltek képzésébe,
felkészítésébe és az oktatói tanfolyam idejére szükséges infrastruktúrát is ki tudjuk
használni, amivel költséget takaríthatunk meg. Az CMAS Búvároktatói Megerősítés emellett
lehetőséget biztosít az oktatók megújult szabványoknak megfelelő továbbképzésére is.


Változások a CMAS Búvároktatói Szabványokban – Oxigénadó és Mentőbúvár
minősítés
Mint arról már több alkalommal tájékoztattalak benneteket, a végéhez közeledik a

CMAS Búvár és Oktatói Szabványok megújítása. Ez része a Világszövetség Technikai
Bizottsága által megkezdett átfogó megújulási programnak, versenyképességünk globális
javítása érdekében.
Ez a megújítás kettős feladatot ró a nemzeti szövetségekre: minél hamarabb
átültetni a saját nyelvünkre az egyébként kötelező szabályokat és szabályoknak
megfelelően felkészíteni az oktatókat és a búvárokat. Ennek a kötelezettségnek részeként
megkezdtük a már végleges a CMAS BOD által elfogadott szabványok magyarra történő
fordítását, aminek persze anyagi vonzata is van. Tehát ezzel számolnunk kell a 2015 évi
költségvetésünkben. Második lépésként pedig tanfolyamokon kell az előírt szükséges, de
esetleg még hiányzó tudást és ismeretet elsajátíttatni az oktatóinkkal.
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Ennek részeként CMAS Oxigénadó és Oxigénadó Oktatói tanfolyamot valamint
CMAS Mentőbúvár – és Mentőbúvár Oktató tanfolyamot szervezünk és megkezdjük az
ehhez szükséges eszközök beszerzését, ami szintén anyagi eszközöket igényel, így a
költségvetésnél erre is gondolni kell. Ez a tanfolyam nem csak a CMAS búvároktatók
számára lesz elérhető, de a minősítések egyenértékű megfeleltetése alapján más oktatási
szervezet oktatói és búvárai is elvégezhetik. Az EU irányelvek alapján, ezen minősítések
megszerzése kötelező lesz minden CMAS búvároktató számára.
A szükséges szakmai anyagok összeállítása, Brankovits István CMAS 2 Csillagos
oktató, Meixner Zsolt CMAS M2 és jómagam végezzük.


CMAS Szakbúvár-, és Szakbúvár Oktatói Minősítések kiadása
A szabványváltozások alapján megkezdtük a szakbúvár oktatói minősítések

megszerzését célzó tanfolyamok megszervezését. Minden, a CMAS búvár képzési
rendszerében elérhető szakminősítést szeretnénk Magyarországon is elindítani, illetve
folytatni. Az ehhez szükséges szakmai anyagok elkészítését folyamatosan végezzük. Az
alap szabványok fordítása befejeződött, jelenleg lektorálásuk folyik.


CMAS Haladó Nitrox Oktató Tanfolyam
Az előzőekben leírtakhoz kapcsolódóan adott szakoktatói minősítés

megszerzéséhez elindítottunk egy CMAS Haladó Nitrox Oktatói tanfolyamot is, melyet a
CMAS Búvároktató Tanfolyam gyakorlati részével fogunk lezárni. Természetesen további
szakoktatói tanfolyamokat is akarunk szervezni a búvároktatók lehetőségeinek javítása
érdekében.


Kapcsolatfelvétel a Magyar Búvárorvostani Tudományos Egyesülettel
Megkeresést kaptunk a fent nevezett egyesület vezetőjétől a kapcsolatfelvételre. A

múltban volt már próbálkozás a közös munkára, de a részünkről adott kritikai
észrevételeknél nem jutottunk tovább. Mivel az egyesület működik és képzését a SZOTE
már akkreditálta, így célszerűnek tartanám a szervezettel való együttműködést és
munkájukhoz részünkről nyújtott szakmai segítség adását. Ezzel elejét vehetnénk a
hiányos vagy rossz búvárszakmai képzésnek. Ennek az együttműködésnek részét
képezhetné a remélhetőleg az MBSZ gondozásában megjelenő „Búvárorvoslás” könyv is.


Az Országos és az érintetett Területi Vízügyi Igazgatóságok és Nemzeti Parkok
Megkeresése a barlangi merülésekkel kapcsolatos engedélyek kiadása ügyében
Tagszervezeteink és a szövetséghez más módon kapcsolódó szervezetek és

magányszemélyek részéről is több megkeresés érkezett hozzám a barlangi
búvártevékenységekhez szükséges engedélyek kiadásával kapcsolatos anomáliák miatt.
Magyarul a fenti hatóságok nincsenek tisztában a barlangi búvármerülésekkel kapcsolatos
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szabályokkal. A helyzet tisztázása érdekében írásban adtunk segítséget a hivataloknak és
egyúttal felhívtuk a figyelmüket a követendő eljárásra. A csatolt anyagban megtaláljátok a
levél másolatát.


Új tagszervezet és Oktatói Kollégiumok az MBSZ-ben
Örvendetes, hogy Miklós Adrienn főtitkárunknak az egyesületek részére nyújtott

segítségével bővülni fog az MBSZ tagszervezeteinek száma: Pilis Extrémsport Egyesület, és
a szakbizottsági státuszban, szavazati jog nélkül önálló oktató kollégiumként az MBSZ
Technikai Bizottságához csatlakozó oktatási szerveztek: GUE Magyarország és TDI-SDI
Magyarország. Véleményem szerint komoly jelentőséggel bír és az MBSZ szakmai
elismertségének növekedést jelenti az oktatási szervezetek csatlakozási szándéka.
Véleményem szerint bátorítani kell a többi búvároktatással foglalkozó szervezetet is a
csatlakozásra, hogy ezzel is növelhessük az MBSZ szakmai „súlyát”.


Közvetlen szerződéses kapcsolat a szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidő
Központtal
Az eddigi évek óta meglévő eseti szerződésekkel támogatott kapcsolatunkat a fenti

intézménnyel most várhatón hosszú távú együttműködési szerződéses formába öntjük. A
szerződés célja, hogy az MBSZ-hez kapcsolódó szervezetek, oktatók és sportolók ne egy, az
intézménnyel üzleti kapcsolatban álló harmadik személyen keresztül tudják igénybe venni
az intézmény szolgáltatásai, hanem közvetlenül. Ez egy olyan országos szervezet esetében,
mint az MBSZ jogosan elvárható


CMAS Búvároktatói Tanfolyam 2015
Az előzetes terveknek megfelelően folyamatban van a CMAS Búvároktatói

Tanfolyam. A tanfolyamon hallgatóként négy CMAS 1 Csillagos, kettő CMAS 2 Csillagos és
három átminősítő oktató jelölt vett részt. A tanfolyamon évek óta nem látott létszámú
huszonnégy CMAS oktató vagy oktató jelölt közreműködésével zajlott le.


CMAS Technikai Bizottsági ülés, Brüsszel

Április 10 -12 között lezajlott az idei év első TC ülése. Az ott történtekről röviden:
o 2014 statisztikája
o Igazgatói beszámolók
o Új specialitások a CMAS Oktatásban
o CMAS Barlangi Búvár Oktatói tanfolyam – Budapest
o CMAS Fogyatékkal élő Búvár Oktatói tanfolyam – Budapest
o Szabványváltozások


Teljes Barlangi Búvár Szabvány – Felelős igazgatóként a kidolgozást
befejeztem
4
Éves rendes közgyűlés
2016. május 25.
Budapest



CCR Barlangi Szabvány – Kidolgozás alatt



P4 szabvány elfogadásra megküldve



M3 javaslat B. Lee - elutasítva

o CMAS honlap működése
o CMAS kártyaárak
o CMAS oktatói kártyák érvényessége – új kártyát kell kiadni 5 évente
o TC Hírlevél kiadása
o Apnea szabványok - Levent Ucuzal az Apnea Bizottság elnöke
o „CMAS on the map” – Stef Teuwen javaslata egy nemzetközi CMAS akcióra
A CMAS TC munkájában közreműködő kollégáimmal folytatott beszélgetések alapján
kijelenthetem, hogy a CMAS bizottságaiban végzett munkánk mellett, a Világszövetségben
zajló változások miatt, rendkívüli fontossággal bír a CMAS Európa munkájában való
közreműködésünk és a pozíciónk erősítése a személyes részvétellel.


CMAS búvár oktatás honlapja – www.cmas.hu
o A megújult honlap a fenti címen már elérhető. A portál célja a CMAS
búvároktatók egyszerűbb és gyorsabb kiszolgálása, teljesen elektronikus
regisztráció bevezetése. Az oktatók naprakészen értesülhetnek a legújabb
szabványváltozásokról és rendezvényekről, valamint lehetőséget biztosít
minden CMAS oktató számára az egyéni személyre szabott megjelenésre is.
o Az oktatók számára nyújtott szolgáltatásokon túl cél a CMAS búvároktatás
népszerűsítése az érdeklődő nagyközönség számára. A búvárok és a leendő
búvárok számára tájékoztatás nyújtása az elérhető képzési lehetőségekről, a
különböző megszerezhető minősítések ismertetésével és a kapcsolódó
szabványok bemutatásával.



CMAS Búvároktatói Kollégium – 2015/2 ülés

2015.12.05

o Beszámoló a CMAS Technikai Bizottság 2015/2 üléséről
o Bemutató: CMAS Búvár- és Oktatói Honlap (Richter Miklós fejlesztő)
o Előadás: Merülések szárazruhában – szárazruhák előadás (Robert Korim
búvároktató tréner)
o CMAS búvár- és oktatói tanfolyamok 2016 (Zelenák József)
o Az MBSZ Merülési Szabályzat megújítása
o Oktatói fórum


CMAS Technikai Búvár Alapok - Búvár és Oktatói Tanfolyam, 2015. december 12-13.
19-20.
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o A tanfolyam 10 fő részvételével eredményesen zajlott le. Külön öröm volt,
hogy régi oktató kollégák is csatlakoztak hallgatóként a tanfolyamhoz.
o Az elméleti képzésre az MSH-ban került sor, a gyakorlati oktatás helyszíne a
százhalombattai uszoda volt.
o A technikai alapozó tanfolyamokkal cél a haladó technikai búvár tanfolyamok
népszerűsítése, ezzel új oktatási lehetőség teremtése az oktatók számára,
ami a kártya kiadások növelését hozza magával.


Retró Búvár Találkozó – Budapest 2016.02.27
o Az MBSZ TB szerény támogatásával megvalósult úttörő kezdeményezés,
mintegy 75 fő részvételével.
o Az érdeklődők számára lehetőség nyílt a ma már muzeális búvár eszközök és
felszerelések ellenőrzött körülmények közötti kipróbálására és tárlókban való
megtekintésére.



III. MBSZ – TDI-SDI Magyarország Technikai és Barlangi Búvár Találkozó –
Budapest 2015.03.05.
o Harmadik alkalommal került megrendezésre a találkozó, most először
összevontan a technikai és a barlangi búvár rendezvény közösen került
megrendezésre, mintegy 80 fő részvételével. A színvonalas és érdekes
előadások nagy sikert arattak. Az ilyen jellegű rendezvények kiemelkedően
szolgálják az MBSZ és a CMAS búvároktatás népszerűsítését
o Első alkalommal hívtunk külföldi előadókat, tervünk a jövőben tovább
fejleszteni a rendezvényt több és még színvonalasabb programot kínálni.
Külföldi előadók bevonásával Közép-Európai szinten is elismert nemzetközi
konferenciává bővíteni a rendezvényt.
o Külön öröm volt, hogy a CMAS TB tagját Steff Teuwen-t is az előadók között
üdvözölhettük, aki a CMAS Jütland Projekt-ről is beszámolt és sikerrel
invitálta a magyarországi technikai búvárokat az akcióban való részvételre.
Ehhez kapcsolódóan a projekt történelmi hátteréről Dr. Balogh Tamás
nemzetközileg is elismert hajózás történeti szakértő tartott előadást, aki a
projekt tudományos munkáját fogja segíteni.



CMAS TC Meeting – 2016/1 Düsseldorf
o Meghívott vendégek: Anna Arzhanova, Hassan Baccouche, Xavier Duran,
Marc Allemersch
o Projekt CLEAN PORT az algériai szövetség kezdeményezése az UNESCO
Világnap kapcsán a mediterrán kikötők megtisztítására
o Új egyiptomi szervezet (Egyptian International Diving School
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o Befejezésre kerültek a CMAS Barlangi Búvár és Oktatói Szabványok, az
elfogadásra a BOD következő római ülésén a GA-n kerül sor.
o Barlangi Búvár Oktatói Tanfolyam – Budapest (2016.04.18-27. és 2016.10.2111.1.)
o Oktatási anyagok – a belga szövetség felajánlja a meglévő anyagait szabad
hasznosításra. Az angol fordítást a CMAS HQ finanszírozza
o ISO Szabvány a medencei oktatásra
o Francia oktatói kártyák érvényessége
o Újra-légző búvároktatás fejlesztése (Steff Teuwen) RESA tagság
o Kötelező búvárorvosi vizsgálat. (Mohamed Saleh) Nem elegendő az
egészségügyi nyilatkozat.
o CMAS Hírlevél (Rezik Abdelaziz)
o Jütland Projekt beszámoló (Steff Teuwen) A tagszervezetek segítsék a
népszerűsítést.
o TC Meeting Egyiptom, Sharm el Sheikh 2016.04.16.
o TC Meeting Magyarország, Budapest 2016.10.22.
o CMAS Búvároktatói Tanfolyam és Megerősítés 2016.04.09 – 05.16
o Három fő CMAS 1 Csillagos, kettő fő CMAS 2 Csillagos, kettő fő CMAS 2
Csillagos átminősítő és tíz fő megerősítő oktató
o Tíz fő tanfolyamon közreműködő oktató


CMAS Búvároktatói Kollégiumi ülés 2016/1

2016.06.21.

o Magyar Sport Háza


CMAS Szabványok megújítása
o A megújított és az új szabványok 90%-ban lefordításra kerültek. Javításuk és
a honlapra történő feltöltésük folyamatban van.



CMAS Apnoea Oktatás
o A CMAS Apnoe oktatás a tavalyi év végén elindult, Engyel Ákos jóvoltából
27db minősítés került már kiadásra. Az oktatási anyagok elkészültek.
Elkezdjük az oktatók továbbképzésér is.
o Hasonló módon szeretnék elindítani a CMAS Légzőcsöves Búvárképzést is.
o Kérjük a sportért felelős kollégák támogatást, hogy oktatónkat és az
éremesélyes apnoea búvárokat nemzetközi verseny is indíthassuk!
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MBSZ Jubilumi könyv és film készítése
o Meglévő dokumentumok archiválása.
o Könyv és film készítése.
o A könyv és film elkészítéséhez pályázaton kívánunk támogatást szerezni.



MBSZ – DINPI természetvédelmi együttműködési megállapodás
o Az MBSZ felajánlja segítségét a DINPI kezelésébe tartozó víz alatti
barlangjáratokban végzett hasznosítási és kutatási tevékenység
ellenőrzéséhez.
o A megállapodás szerződéses formában kerül rögzítésre.



Együttműködés a környezetvédelmi hatósággal a magyarországi barlangi búvár
képzési és minősítési szabályok kidolgozásában
o Egységes minősítési és vizsga szabályzat kidolgozása a hatósággal
együttműködve.
o Vizsgáztatási jogkör az MBSZ kezében, ami a jogszabályban is megjelenik.



MBSZ Merülési Szabályzat megújítása
o Elsőként az illetékes hatóság kérésére a barlangi és zárttéri merülésre
vonatkozó szabályok kerülnek megújításra.
o A szabályrendszer kidolgozása és az egységes elfogadása a
Magyarországon, legitim módon működő búvároktatással foglalkozó
szervezetek bevonásával történik.
o A megújítás lezárásának határideje: 2016.07.01.



OKJ Sportoktatói Képzést helyettesítő MBSZ Búvároktatói Minősítési Szabályzat
kidolgozása
o Minisztériumi együttműködéssel lehetőség van az OKJ Képzést helyettesítő
MBSZ minősítések kiadására.
o Terv, ez év végéig elkészíteni a szükséges minősítés szabályzatot.

Budapest, 2016. április 20.

Zelenák József
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MBSZ CMAS Búvároktatói Kollégium elnök
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