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ABSTRACT ;
Kollár K.A.: Subaquarian Cave Exploration Section
The Section embraces the activity of five groups. On sessions the °Jel.
snhaauarian cave exploration, practical and technical problems and technical novel 
ties^were evaluated. A CMAS proposal entitled "Diving in freshwater was publis e .

1. Bevezető
A Vizalatti barlangkutató Szakosztály 1984. évi munkájában az alabbi csoportok vet
tek részt:

- Amphora KSC
- FTSK "Delfin" Könnyűbúvár Szakosztály
- MHSZ Izzó Búvár Klub
- MTV SE Buvárszakosztály
- VM Nautilus Búvár Szakosztály

A Szakosztály tárgyévi munkája közepesen eredményesnek minősithető. Gondot és prob
lémát jelent, hogy az egyes csoportok nem azonos intenzitással vesznek részt a mun
kában, s igy az egyes feladatok megoldása meglehetősen hosszú átfutási idővel, il
letve nem az összes csoport véleményének figyelembevételével valósulhat meg.

2. Szakosztályi ülések
Az elmúlt évben öt alkalommal tartottunk szakosztályi ülést, melyen mindössze egy al
kalommal képviseltette magát az összes csoport. Az ülések alkalmával rendszeresen ér
tékeltük a vizalatti barlangkutatásban elért eredményeket, a csoportok tevékenységét 
kutatási területeiken, a búvárkodással kapcsolatos általános elméleti, gyakorlati és 
műszaki problémákat, a technikai újdonságokat.
A csoportok az előző évi jelentést, illetve a jövő évi munkatervet Írásos formában 
kézhez kapták, illetve azzal kapcsolatos véleményüket kifejtették.

3. Kapcsolat más szakbizottságokkal
Az Oktatási Szakbizottság vezetőjének kérésére javaslatot dolgozott ki a szakosztu r 

az e területen tevékenykedő kutatásvezetők oktatási rendjére. A javaslatot az Okta
tási Szakbizottság részére írásban megküldtük, a kért határidőre azonban visszajel
zést a jelentés elkészítéséig nem kaptunk.
Itt kívánom megemlíteni, hogy a szakosztály Írásban kérte az Amphora KSC vezetőjének 
/Szilágyi Károly és Surányx Csaba/ mentesítését a kutatásvezetői vizsga alól, melyre 
szintén nem kapott választ, illetve érdemi intézkedés ezügyben - tudomásom szerint - 
nem történt. Véleményem szerint a Szakosztály jogosult és illetékes ilyen javaslatra - 
s ez még a mentesítések elbírálását megelőzően történt - de legalább elvárható, hogy 
kérelmére választ kapjon. A kutatásvezetői minősítések esetében - tudomásom szerint - 
a barlangi búvárok közül senki nem vett részt a bizottság munkájában /nem lett erre 
felkérve senki/, igy e speciális tevékenység objektiv elbírálása számomra elképzelhe
tetlen.
A barlangi búvár szakoktatás részletes tematikájának kidolgozása illetve meglévő 
anyagok felújítása folyamatban van. Ezzel kapcsolatban említem meg, hogy ilyen jelle
gű tanfolyam megszervezése és lebonyolitása túlzottan bonyolult, és nehézkes.
E témában feltétlenül a Szakosztály és az Oktatási Szakbizottság egyeztetett, egysé-
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séges véleménye szükséges.

4. Kiadvány
A Szakosztály 1984. évben a CMAS "Édesvízi búvárkodás" c. ajánlását, mint kéziratot 
kiadta, fedezve annak költségeit.
A kiadvány módszertani Útmutatás, a nyiltvizi búvárkodás alapelemeivel, a téli és 
magashegyi merülések problémáival foglalkozik elsődlegesen. A jegyzet megjelentetését 
indokolta, hogy részletesen foglalkozik a nemzetközi búvár minősités kérdéseivel, és 
igy támpontot nyújt a kialakítás alatt lévő oktatási rendhez.
A jegyzet felépitése:

- Bevezetés
- Edzés
- Minősités
- Különleges technikák: hideg, sötétség, magaslat
- Biztonság

A kiadványok területén előrelépést jelent a NAUI Barlangi búvárkodás c. anyag sokszo
rosítás alá történő előkészítése, illetve a magashegyi merülésekkel kapcsolatos isme
retek összesítése.
5. Egyéb kérdések

A csoportok kétoldalú kapcsolatok alapján viszonylag korlátozott számú közös merülést 
hajtottak végre. Előkészületi és szervezési munkát végeztünk nagyobb lélegzetű, több 
csoport technikai és személyi lehetőségeit igénylő feladatok megvalósítására. 
Említésre és kiemelésre érdemes, hogy előzetes megbeszélések alkalmával az MHSZ Deb
receni Búvár Klub titkára Czakó László jelezte a csoportjának újjászervezését, ill. 
a Szakosztály működésébe való újbóli bekapcsolódási szándékát.


