BESZÁMOLÓ AZ MBSZ TECHNIKAI BIZOTTSÁGÁNAK 2018 ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
MBSZ CMAS Búvároktatói Kollégium 2018 évi ülései
Az MBSZ CMAS Búvároktatói Kollégium 2018 évben is két alkalommal tartott ülést,
amelyeken mintegy harminc kollégánk
vett részt. Az ülések naprendjei a következők voltak:
2018/1 MBSZ CMAS Búvároktatói ülés 2018. május 5.
 Beszámoló az MBSZ Tisztújító Közgyűléséről 2018. február 7. – Bácsi Krisztina
 Beszámoló a CMAS Technikai Bizottság 2018/1 üléséről – Zelenák József
 Beszámoló az MBSZ Búvár és Búvároktatói Találkozó 2018-ról – Zelenák József
 CMAS elektronikus oktatói- és hallgatói adatbázis és elektronikus regisztráció – Richter Miklós
 CMAS Búvároktatói Kollégium feladatai 2018 – Zelenák József
o CMAS Búvároktatói Tanfolyam 2018
o Javaslat a CMAS BOK elnökének személyére
o CMAS O2&FA képzés
o CMAS BOK SZMSZ kiegészítése
o CMAS Haladó Nitrox ismeretfelfrissítő tanfolyam
o CMAS TMX Búvároktató tanfolyam
o CMAS Légzőcsöves búvár oktatási program
 MBSZ Szabvány- és Szabályzat előkészítő Szakbizottság beszámolója – Udvardi Tibor
 CMAS Fogyatékos búvár programjának hazai elindítása – Bácsi Krisztina
 Oktatói fórum
2018/2 MBSZ CMAS Búvároktatói ülés 2018. december 8.
 Beszámoló: MBSZ Rendkívüli Közgyűlése 2018.11.6.


Beszámoló: CMAS búvároktatás 2018 évi eredményei



Beszámoló: Fogyatékkal élő búvár – Búvároktatói Tanfolyam 2018.11.17-18.



Beszámoló: Fogyatékkal élő búvár – Búvároktatói Találkozó, Alicante



CMAS Búvároktatói Kollégium: Tervek 2019



o

50 éves az MBSZ - rendezvény

o

CMAS Normoxic-Trimix és Trimix búvároktatói tanfolyam 2019

o

CMAS Jég alá merülő Búvár és Oktatói Tanfolyam 2019

o

CMAS O2&FA Tanfolyam 2019

o

MBSZ Búvároktatói Találkozó 2019

o

CMAS Búvároktatói Tanfolyam 2019

Oktatói fórum

MBSZ Búvártalálkozó 2018
2018-ban a hagyományosan megrendezésre kerülő tavaszi búvártalálkozóján a fő témája a víz alatti világ megismerése és
megóvása, az élő környezet flórája és faunája ismerete az ökoszisztéma megőrzése a jövő generációi számára és az emberi
történelem elsüllyedt emlékeinek feltárása mellett, a szolgálatot teljesítő búvárok munkája, a természet erőivel szembeni
védelem volt, amit a búvárok víz alatti képességeik segítségével teljesítenek. A sikeresen lebonyolított találkozón mintegy
kilencven fő meghívott és vendég vett részt.
2018-ban búvár társadalom sokszínű tevékenységét igyekeztünk bemutatni. Ezért olyan előadókat hívtunk, aki számára a
merülés nem csak szenvedély, de eszköz is feladataik végrehajtásához.
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Meghívott előadóink és előadásaik:
Adamkó Péter: Víz alatti barlangi mentés
Balázs Gergő: Élővilág kutatása a víz alatt
Dr. Balogh Tamás: Visszatérés a Szt. István csatahajóra 2018
Dr. Surányi Gergely: Geofizika a víz alatt és víz felett
Előd László: Természetfotós a víz alatt
Miklós Tamás: Víz alatti roncskutatás
Pilcsik Nicole: A víz alatti világ védelme
Vámosi Antal: Búvárok a gáton - ipari búvárok
Virágos-Kiss Sándor: Harci búvárok, katonabúvárok vízen és víz alatt
CMAS Búvároktatói Tanfolyam és Megerősítés
2018 évben is a hagyományoknak megfelelően, a tavaszi időszakban március 28. és június 4. között került lebonyolításra a
CMAS Búvároktatói Tanfolyam és Megerősítés. Az elméleti képzések lebonyolítására az MHS-ban került sor, az uszodai
gyakorlatokat a Vilmos Endre Sportuszodában hajtottuk végre. A nyílt vízi tengeri merülések helyszíne Horvátországban,
Korcula szigetén volt.
A sikeres tanfolyamon hét búvároktató kollégánk vett részt eredményesen az öt évenként esedékes megerősítésen, és kilenc
búvároktató szerzett új- vagy magasabb minősítést. A tanfolyamot összesen tizennégy közreműködő oktató segítette a
kollégák képzését. A feltételeket sikeresen teljesítők részére tizenhat búvároktatói és huszonhét szakbúvár-oktatói vagy
szakbúvár minősítés került kiadásra.
2018 évben az MBSZ CMAS Búvároktató Kollégium összesen háromszáznyolcvanhét minősítést bocsátott ki.
CMAS Technikai Bizottság 2018/1 ülése, Gozo
A bizottság 2018/1 ülésére május 26-28 került sor. Az ülés legfontosabb témái és döntései a következők voltak:
 Beszámolók a munkacsoportok tevékenységéről
 Aktuális kérdések az E-learning platform kialakításával kapcsolatban. A hozzáférés megteremtése az elektronikus
oktatási anyagokhoz a tagszervezetek számára.
 Meglévő szabványok és tematikák javításával kapcsolatban végzett munka és határozatok.
 P1 tanfolyam és más képzések oktató-hallgató arányának szabályozása.
 Döntések a régi és/vagy elavult szabványok megújításáról/újra írásáról.
 M1, M2, M3 szabványok felülvizsgálata és az oktatók továbblépéséhez szükséges gyakorlat meghatározása
 A minőség ellenőrzés és minőség biztosítás feltételeinek megteremtéséhez szükséges aktuális feladatok megvitatása.
Egységes oktatási minőségellenőrzési rendszer és minőségbiztosításai rendszer kialakítása. ISO minősítési rendszer
előkészítése.
 A Fogyatékos búvár búvároktatás munkacsoport létrehozása. Spanyolországi Work Shop szervezése. A Fogyatékos
búvár búvároktatás fejlesztése a nemzeti tagszervezeteknél.
 CCR képzés fejlesztésének lehetőségei. CMAS búvároktatók típus független CCR képzése. CMAS belépése a RESA
szervezetébe. Együttműködés kialakítása a CCR gyártókkal, a kiadható minősítések számának növelése érdekében.
 A Technikai búvárkodás fejlesztésének lehetőségei CMAS szervezetében. Technikai búvároktató cross-over minősítések
kiadása.
 A kevertgázos merülések szabványainak harmonizációja. A minősítési szintek revíziója és megújítása. A Technikai
búvároktatók képzettségi szintjének növelése, egységes oktatási anyagok kialakításának folytatása.
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Beszámoló az MBSZ Technikai Bizottság Szakbizottságainak munkájáról
Az MBSZ Alapszabályának és Elnökség határozatának megfelelően megalakultak és megkezdték munkájukat a Technikai
Bizottság Szakbizottságai. A Szakbizottságok feladatai:
 Oktatási Szakbizottság: Oktatási anyagok készítése, fordítása lektorálása, ideértve az e-oktatásra alkalmas anyagok
elkészítése az Informatikai Szakbizottsággal.
 Informatikai és Regisztrációs Szakbizottság: Regisztrációs és oktatási anyagok elektronikus formában történő összeállítása.
Az informatikai rendszer és az e-regisztráció kezelése és karbantartása. A búvárokkal és oktatókkal való e-kommunikáció
támogatása.
 Szabvány- és Szabályzata előkészítő Szakbizottság: A búvármerülésekkel kapcsolatos szabványok és szabályok
összeállítása, elnökségi döntésre való előkészítése.
 Fogyatékos búvár oktatási szakbizottság: Fogyatékkal/hátránnyal élők vagy különleges oktatást igénylők búvároktatása
feltételeinek előkészítése, a CMAS Fogyatékos búvár- és búvároktató képzés támogatása, oktatót tanfolyam megszervezése
és lebonyolítása.
 Technikai merülések Szakbizottság: A technikai búvár merülések népszerűsítése. A technikai merülésekkel kapcsolatos
szabályok integrálása a hazai szabályokba, azok elnökségi döntésre való előkészítése. Képzési anyagok felülvizsgálata
együttműködésben az Oktatás Szakbizottsággal.
 Zárttéri Merülések Szakbizottság: A barlangi és mesterséges zárttéri merülések szabályainak revíziója. Kapcsolattartás a
tevékenységi körben érintett más szervezetekkel és állami szervekkel. A kétoldalú szerződésekben vállat MBSZ feladatok
teljesítésének koordinálása. Kapcsolattartás az MKBT-vel és azok tagszervezeteivel.
 Vizuális Szakbizottság: A Búvárfotós Országos Bajnokság évenkénti megrendezésének előkészítése. A búvárfotós
versenyszabályzat elkészítése a CMAS szabályok alapján és annak elnökségi döntésre való előkészítése. MBSZ
rendezvények dokumentálásában való közreműködés megszervezése.
Fogyatékos búvár workshop Alicante
2018. október 19-21 között rendezte meg a Búvár Világszövetség Alicantre-ban az első nemzetközi Fogyatékos és más
módon akadályoztatott személyek búvároktatásával foglalkozók konferenciáját. Az MBSZ Technikai Bizottsága részéről Bácsi
Krisztina vett részt a találkozón. A részletes beszámolót a találkozóról a csatolom az anyaghoz.
Fogyatékos búvár búvároktatói tanfolyam
2018. november 17-18-án, több hónapos előkészítő munka után került sor az első hazai CMAS Fogyatékos búvár Búvároktatói
Tanfolyam lebonyolítására. A tanfolyam megrendezéséhez a CMAS svájci nemzeti szervezetének, Technikai bizottságának
elnökétől Leonardo Troinao-tól kértünk és kaptunk segítséget. A svájci kollégáink sok éves gyakorlattal és tapasztalattal
rendelkeznek Fogyatékos búvár képzés területén, és ami a mi szempontunk a legfontosabb, rendelkeznek oktatóképző
oktatóval ebből a specialitásból. A Búvár Világszövetség különös hangsúlyt fektet a fogyatékkal élők búvároktatására. A
sikeresen lebonyolított tanfolyamnak köszönhetően hét oktató kollégánk szerzett Fogyatékos búvár Búvároktató minősítést,
Bácsi Krisztina oktatótársunk pedig ennél magasabb Staff Oktató minősítést érdemelt ki, köszönhetően annak, hogy ő már
rendelkezett előképzettséggel az Alicante-ban lebonyolított Fogyatékos Búvár Workshp-on való részvételével. A tanfolyam
vezető Fogyatékos búvár Búvároktatója, Flore Chatelain és Leonardo Troiano is nagyon elégedett nyilatkozott a tanfolyam
szervezéséről és lebonyolításáról.
Mellékletben csatolom Bácsi Krisztina beszámolóját a tanfolyamról, aki gyakorlatilag fő szervezője volt a képzésnek.
Közreműködés hivatalos szervek munkájában
A Technikai Bizottság által kijelölt szakértő képviselőink 2018-ban folytatták közreműködésüket a hivatalos szervek
felkéréseinek megfelelően. Szóbeli és írásos szakvéleményt adtak folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban. A szakértői
munkát kollégáink tiszteletdíj nélkül végezték a hivatalos szervek számára.
Budapest, 2019. április 16.
Zelenák József
MBSZ Technikai alelnök
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