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2.B.18 Szabvány 
CMAS Oxigénadó és Elsősegélynyújtó tanfolyam 

 
 

1.   Az oktatási tematika célja 

1.1   A tanfolyam célja az, hogy a minősített CMAS búvárokat bevezesse az oxigénadás elméletébe és 

technikájába, amelynek segítségével búvárbaleset esetén hatékonyabban tudják elvégezni az 

elsősegélynyújtást. 

 

2.   Besorolás 

2.1   CMAS oxigénadó alapfokú elsősegély tanfolyam  

 
3.   Az oktatóra és a segítőjére vonatkozó követelmények 

3.1  A CMAS oxigénadó elsősegély tanfolyamot olyan CMAS oktató vezetheti, aki legalább egycsillagos CMAS 

oktatói minősítéssel és CMAS oxigénadó elsősegélynyújtó képesítéssel rendelkezik, a CMAS Nemzetközi 

Búvároktatási szabványok és Útmutató 1. fejezet 2.1.19-es pontjában megadott követelményeknek 

megfelelően. 

 

3.2  A CMAS egycsillagos oktatót olyan CMAS merülésvezető segítheti, aki rendelkezik a CMAS Nemzetközi 

Búvároktatási szabványok és Útmutató 1. fejezet 2.1.21-es pontjában megadott követelményeknek 

megfelelő CMAS oxigénadó elsősegélynyújtó képesítéssel. 

 
4.   A CMAS minősítéssel rendelkező oxigénadó elsősegélynyújtó 

4.1  A CMAS oxigénadó elsősegélynyújtó képzése akkor tekinthető eredményesnek, ha a CMAS oktató 

értékelése alapján rendelkezik a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, valamint gyakorlattal az 

alapszintű újraélesztés és oxigénadó elsősegélynyújtás terén, és búvárbaleset esetén ennek 

megfelelően el tudja látni a sérültet CMAS oktató vagy CMAS merülésvezető felügyelete nélkül is, 

amennyiben rendelkezésére áll megfelelő oxigénadó elsősegélynyújtó felszerelés. 

 
4.2 A CMAS oxigénadó elsősegélynyújtót a képzés a következőkre jogosítja fel (amennyiben az adott ország 

törvényei ezt nem tiltják): 

 
4.2.1 Az oxigénadó elsősegélynyújtó felszerelés összeállítása vészhelyzeti használatra; 

4.2.2 Búvárbaleset esetén a fennálló probléma típusának megállapítása és elsődleges vizsgálat elvégzése; 

4.2.3 Búvárbaleset sérültjének alapszintű újraélesztése; 

4.2.4 Búvárbaleset sérültjének különböző oxigénadási technikák segítségével oxigén adása. 

4.3 A CMAS oxigénadó elsősegélynyújtó olyan körülmények között merülhet, melyekre a már meglévő 

búvárminősítései feljogosítják, kivéve, ha nyílt vízen CMAS oktató kíséretében végzi a merülést. 

 

5. A tanfolyamra való jelentkezés feltételei 

 A CMAS oxigénadó elsősegély tanfolyamon való részvételhez a résztvevőnek a következő feltételeknek 

kell megfelelnie:  

5.1.1 Legalább tizennégy (14) évesnek kell lennie; felső korhatár nincs; 
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5.1.2 Mielőtt a tanfolyamot elkezdené, alá kell írnia a CMAS Nemzeti Szövetség vagy a CMAS búvárközpont 

(CDC) által alkalmazott nyomtatványt, melyben tudomásul veszi és vállalja a tanfolyammal járó 

kockázatokat. Kiskorú résztvevő esetén szükséges a szülő vagy gondviselő aláírása a megfelelő 

nyomtatványokon. 

 

6. A minősítés megszerzésének feltételei 

6.1  A CMAS oxigénadásra vonatkozó minősítés megszerzéséhez a tanulók részéről a következők 
szükségesek: 

 
6.1.1 A jelen szabvány 5. pontjában megadott jelentkezési feltételek teljesítése; 

6.1.2   A jelen szabvány 10.1 pontjában megadott elméleti vizsga sikeres teljesítése; 

6.1.3 A jelen szabvány 10.2 pontjában megadott gyakorlati vizsga sikeres teljesítése. 
 
 

7.   Az elméleti tudásra és a merülési készségekre vonatkozó követelmények 

7.1  A résztvevők a 3. fejezet, 3.B.18-as tematikának megfelelően mind elméleti, mind gyakorlati 

képzésben részesülnek. 

 

8.   Az elméleti képzés előírásai 

8.1  A CMAS oktatónak a CMAS Nemzetközi Búvároktatási szabványok és Útmutató 1. fejezet 4.5 pontjában 

leírt általános elméleti oktatási előírásoknak megfelelően kell eljárnia. 

 

9.   A gyakorlati képzés előírásai 

9.1  A CMAS oktatónak a gyakorlati oktatást a CMAS Nemzetközi Búvároktatási szabványok és Útmutató 1. 

fejezet 4.5 pontjában megadott követelményeknek megfelelő képzési helyszínen kell megtartania. 

9.2  A CMAS oktatónak az oktatás gyakorlati része során biztosítania kell, hogy minden, legfeljebb négy (4) 

tanulóból álló csoportra jusson egy (1) újraélesztési gyakorlatokra alkalmas tanbábu és egy (1) teljes 

oxigénes elsősegélynyújtó felszerelés. 

 

10. Vizsga 

10.1 Elméleti ismeretek 

10.1.1  A résztvevőknek sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenniük, melynek során számot adnak a CMAS 

oktatónak az oxigénadó elsősegélynyújtás elméleti hátterére és technikáira vonatkozó tudásukról.  A 

vizsga a 3. fejezet 3.B.18-as tematikájában meghatározott szintű oxigénadó elsősegélynyújtásra 

vonatkozó elméleti és gyakorlati tudást méri. 

 

10.2 Gyakorlati készségek 

10.2.1  Az oxigénadó elsősegélynyújtás gyakorlati készségeinek elsajátítását a résztvevőknek egy vagy több 

gyakorlati óra során be kell mutatniuk a 3. fejezet, 3.B.18-es tanmenet 2.1-es pontjában leírtaknak 

megfelelően. 
 

11. Minősítés 

A tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők CMAS oxigénadó elsősegélynyújtó búvárkártyát kapnak. 


