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1. V. Magyar Búvároktató Találkozó
2014. január 25-én rendezte meg a Magyar Búvár Szakszövetség a mára már hagyományosnak
mondható egyik legnépszerűbb rendezvényét, az V. Magyar Búvároktató Találkozót. Ez
alkalommal egy új helyszínen, a Magyar Sport Házában találkozhattak egymással a búvároktatók,
búvárfelszerelés forgalmazók, búvár utaztatók. Az esemény a “Búvároktatás és búvártanfolyamok
napjainkban” főcímet viselte. A témák között szerepelt többek között egy történeti összefoglaló
Kollár K. Attila előadásában, amely a búvárszervezetek és a búvároktatás magyarországi történetét
foglalta össze. Közös, nyilvános beszélgetés zajlott (Sopronyi Richárd MBSZ Technikai alelnök
irányításával, dr Fülöp Zsuzsanna Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivő, Dóczy Balázs
PADI, Kiss Zoltán SSI, Nagy Sándor UEF búvároktatók) a jelenlegi hazai búvárképzés
helyzetéről, tapasztalatokról, továbbá az ehhez szorosan kapcsolódó kuponos tanfolyamokról.
Egy megtörtént búvárbaleset izgalmas, tanulságos, filmmel illusztrált részleteit tárta fel Cseh
Attila, CMAS búvároktató. Szó volt az OKJ-s Búvár Sportoktatói tanfolyamról, amelyet egy
résztvevő oktató és egy vizsgáztató szemével mutattunk be. Meghívást és ezáltal bemutatkozást
biztosítottunk a Baromedical Hiperbár Centrum részére, melyet Dr. Szolnoki Nikolett képviselt. A
rendezvény keretein belül került sor az év búvár sportolóinak díjátadására is.
2. CMAS búvároktatói kollégium
2014. május 31-én került megrendezésre a 2014/I. CMAS búvároktatói kollégium Zelenák József,
CMAS búvároktatói kollégium elnökének vezetésével. Az ülésen többek között szó esett a CMAS
Búvár és Oktató szabványokban bekövetkező változásokról. Beszámolók hangoztak el az V.
Magyar Búvároktató Találkozóról, az I. Barlangi Búvár Találkozóról, illetve a CMAS Technikai
Bizottság üléséről. Ebben az évben kisebb átalakításra és frissítésre került sor a CMAS
egycsillagos búvártankönyv tekintetében. Ennek köszönhetően már könnyebben kezelhető, a
CMAS kétcsillagos tankönyvvel megegyező külsővel rendelkezik. Az oktatóknak lehetősége nyílt
jelentkezni az összes új CMAS szakbúvároktatói tanfolyamokra.
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2014. december 6-án zajlott le a 2014/II. CMAS búvároktatói kollégium Zelenák József, CMAS
búvároktatói kollégium elnökének vezetésével. A programok között szerepelt a 2015. évben
tervezett rendezvények bemutatása, mint pl. a Búvár Expo, a Magyar Búvároktatói Találkozó, a
Technikai Búvár Konferencia, illetve a II. Barlangi Búvár Találkozó. További változások és
megújulások zajlanak a CMAS búvárképzésben. Ennek folyományaként az oktatói kollégium
elnöke mindenkit tájékoztatott, hogy az új szabványok fordításai továbbra is zajlanak, és
hamarosan elvégezhetőek lesznek az új CMAS szaktanfolyamok is, amennyiben a feltételek
biztosítottak lesznek.
3. CMAS búvároktatói tanfolyamok
Ebben az évben ismét alacsony érdeklődés jellemezte a CMAS egy és kétcsillagos búvároktatói
tanfolyamokat, ennek okán nem került megrendezésre. A CMAS búvároktatói minősítésüket
megújító kollégákkal egyeztetve a megerősítésük 2015. évre lett elhalasztva, addig is folytathatják
oktatói tevékenységüket. CMAS szakbúvároktatói tanfolyamok közül Cave (barlangi)
búvároktatói tanfolyamot egy fő végzett el sikeresen.

4. CMAS búvárképzés
Az év során jellemzően a május-június-július hónapok hozták a legtöbb regisztrációt, de sajnos a
mennyiség még mindig kevesebb, mint a korábbi időszakokban. A 2013-ban elfogadott új CMAS
búvároktatói minősítések megerősítésének rendje lehetővé tette az aktív és passzív CMAS
búvároktatók pontosabb meghatározását. Ennek köszönhetően kezd letisztulni a valós aktív
CMAS búvároktatói létszám. 2014-ben közel 40 CMAS oktató tevékenykedett aktívan, akik
összesen 245 búvár, illetve szakbúvár minősítést adtak ki. Ebben az évben a legtöbb búvár, illetve
szakbúvár minősítést Cseh Attila CMAS kétcsillagos oktató és Sopronyi Richárd CMAS
háromcsillagos oktató adta ki. Jellemzően CMAS egycsillagos és CMAS gyermekbúvár
minősítésekből került ki a legtöbb.
5. 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.
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.
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A hatóság által küldött megkeresésre az ad hoc bizottság álláspontja alapján megküldtük az MBSZ
TB válaszát és szakértőként az esetben Roith György CMAS*** búvároktatót kértük föl. A
további kapcsolattartást ő végzi a Veszprémi Rendőrkapitánysággal.

6. Egyéb rendezvények
2014. június 7-én a Magyar Sport Házában került megrendezésre a CMAS soron következő
Technikai Bizottsági ülése. Ez jelentős esemény, hiszen nagyon régen volt hasonló nemzetközi
CMAS esemény Magyarországon. A megbeszélés 7 órán keresztül zajlott, ahol a napirendi pontok
közül, kiemelten kaptak szerepet az új szabványok.
7. 2015. évi tervek














II. Magyar Technikai Búvár Találkozó 2015. január
Barlangi Búvárok Országos Találkozója 2015. február
CMAS Búvároktatói Tanfolyami Felkészítő
CMAS Búvároktatói Megerősítés
Változások a CMAS Búvároktatói Szabványokban – Oxigénadó és Mentőbúvár
minősítés
CMAS Szakbúvár-és Szakbúvár Oktatói Minősítések kiadása
CMAS Haladó Nitrox Oktató Tanfolyam
Kapcsolatfelvétel a Magyar Búvárorvostani Tudományos Egyesülettel
Az Országos és az érintett Területi Vízügyi Igazgatóságok és Nemzeti Parkok
megkeresése a barlangi merülésekkel kapcsolatos engedélyek kiadása ügyében
Új tagszervezet és Oktatói Kollégiumok az MBSZ-ben
Közvetlen szerződéses kapcsolat a szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidő Központtal
CMAS Búvároktatói Tanfolyam
CMAS Technikai Bizottsági ülés, Brüsszel
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