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VXZALATTI DAKLANUKUTATÚ SZAKBIZOTTSÁG 
Kollár К. Attila

ABSTRACT:
Kollár. K.A.: Underwater-Cave-explorer ’ a Special Committee

Tile Hungarian cave-explorers joined in five groups thus representing the underwater 
special committee. In 1983 - in the presence of Th. Illife /USA/ 15 persons passed 
the international qualification exam of the NAUI. The Committee issued publications 
among the members - such as standard decompression tables and the translations /into 
Hungarian/ of the CMAS freshwater Diving, NAUI Cave exploratory Diving. On the Vllth 
Meeting of Underwater Cave-explorers /Moravian Karst, Czechoslovakia/ 5 Hungarian rep
resentatives were present and Kollár K.A. presented a paper under the title: Underwater 
cave exploration in Hungary.

A Magyar Karszt- ás Darlangkutató Társulat Vizalatti Barlangkutató Szakbizottsága 
198З. ávi tevékenységében az alábbi osoportok vettek részt: Amphora KsC, FTSK Delfin 
Könnyűbúvár Szakosztály, MHSZ Izzó Dúvúr Klub, MTV SE Búvár Klub, VMTE Nautilus Köny- 
nyübúvár Szakosztály.

A osoportok kutatási engedélyeik alapján önálló kutató-feltáró munkát végeztek az 
óv folyamán, melyről kutatási Jelentéseikben számoltak be.

Az óv közepén lehetőség nyilt a Szakbizottság csoportjainak nemzetközi búvárminő- 
sitő vizsgán részt venni.

Az MKBT engedélyével, a Szakbizottság csoportjai a Vertikum Kisszövetkezet messze
menő támogatásával Thomas Illieffe /USA/ NAUI oktató által megtartott nemzetközi minő
sítő búvárvizsgán igazolhatták - korlátozott létszámban - tagjaikkal felkószültsógü- 
kot. /Amphora KSC 7 fő, FTSK Delfin 7 fö, MTV SE 1 fő/•

Országos szinten inóg nem került sor soha nemzetközi búvárralnősitő vizsga megszer
vezésére. A nemzetközi búvúrtovékenysóg alapvető kelléke a minősitő kártya, amely az 
azt felmutató búvárt légzőkészülékéé tevékenység végzésére, felszerelés bérlésre - 
használatra feljogosíthatja, továbbá és leghangsúlyozottabban felkészültségét hivatott 
igazolni.
A NAUI oktatás és vizsga főbb fázisai:
- elméleti oktatás /teljeskörü búvár elméleti ismeret anyag/
- gyakorló merülés uszodában
- gyakorló mer-vüás nyiltvizben
- elméleti vizsga
- gyakorlati vizsga uszodában
- gyakorlati vizsga nyiltvizben

A résztvevők valamennyi foglalkozáson történt részvétele, ill. az eredményes elmé
leti és gyakorlati vizsga letételével nyerték el a NAUI minősítést, mely egyúttal — 
igény esetén - CMAS kétcsillagos minősítésre is jogosít.

\ NAUI vizsga kapcsán elkészült és korlátozott példányszámban a csoportok részére 
átadásra került az Amerikai Haditengorószot által is alkalmazott, ismételt merülések
re is használható dekompressziós táblázat. Cz egy Jelentős lépés, mivel Jelenleg az 
egyes búvárcsoportokon belül is a legkülönfélébb táblázatokat alkalmazzák, melyek 
esetenként nem a legbiztonságosabb és legoptimálisabb merülési feltételeket adják.

A CMAS "Édesvízi merülések" c. kiadványa jelenleg sokszorosítás alatt van, elkészült 
a lektorálása, szerkesztése.

A NAUI "Barlangmeriilésok" c. anyagát szaklektoráltattuk, várhatóan 1984. II. fél
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évben Jelenik meg.
A VII. Vizalatti Barlangkutatók Találkozóján /Csehszlovákia, Morava-Karszt/ az 

FTSK Delfin 3 fővel, az Amphora KSC 2 fővel képviselte Magyarországot. A programo
kon a résztvevők megfelelő technikai és szakmai szinten bizonyították a magyar viz
alatti barlangkutatás eredményeit.

A találkozón egy magyar előadás hangzott el: Kollár K. Attila "Vizalatti barlang- 
kutatás Magyarországon" óimmal angol nyelven.


