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1. A CMAS Nemzetközi Búvármin ősítési Rendszere 

1.1. Bevezetés 

1.1.1. A Búvár Világszövetség (CMAS) azzal a céllal dolgozta ki a CMAS búvároktatásra 
vonatkozó nemzetközi minősítési rendszerét, amely tartalmazza a búvárokra, 
szakbúvárokra, technikai búvárokra és merülésvezető búvárokra vonatkozó szabványokat, 
és amely lehetővé teszi a búvárok számára, hogy a jól meghatározott nemzetközi 
búvároktatási szabványok alapján elvégzett képzésüket a világ minden országában 
elismerjék, amelyek tagjai a CMAS búvárok nagy családjának. 
 

1.1.2. A búvár a következő feltételek teljesülése esetén kaphatja meg a CMAS Nemzetközi 
Búvárminősítését: 

 
1.1.2.1. Bármely CMAS Szövetség CMAS búvártanfolyamán való részvétellel, a következő feltételek 

teljesülése mellett: A tanfolyamot a CMAS Szövetség által oktatásra jogosult CMAS oktató 
tarthatja, aki az adott CMAS Nemzeti Szövetség a CMAS Nemzetközi Technikai 
Bizottságának megfelelő jogviszonnyal rendelkező tagja; és az adott képzési programot a 
Búvár Világszövetség (CMAS) a tanfolyamra vonatkozó CMAS Nemzetközi Búvároktatási 
Szabvánnyal egyenértékűnek tekinti. 
 

1.1.2.2. Bármely CMAS Oktató Központ (CDC) CMAS búvártanfolyamán történő részvétellel, a 
következő feltételek teljesülése mellett: A tanfolyamot a CMAS Tagszervezet nevében, a 
CMAS Oktatási Központ által történő oktatásra jogosult CMAS oktató tarthatja, aki azon 
CMAS Oktatási Központ tagja, amely a CMAS Nemzetközi Technikai Bizottságának 
megfelelő jogviszonnyal rendelkező tagja, és az adott képzési programot a Búvár 
Világszövetség a tanfolyamra vonatkozó CMAS Nemzetközi Búvároktatási Szabvánnyal 
egyenértékűnek tekinti. 

 
 

1.2. A CMAS Nemzetközi Búvármin ősítési Rendszerének célja 

1.2.1. A CMAS Nemzetközi Búvárminősítési Rendszerének célja, hogy minden CMAS Búvár 
Minősítést nemzetközileg elismertté tegyen. Ennek okán az egyes CMAS Nemzetközi 
Búvároktatási Szabványok előírásában egyértelműen meghatározza a Búvár Világszövetség 
által kibocsátott CMAS minősítés megszerzéséhez a búvártól elvárt szükséges készségeket 
és gyakorlati képzetségi szintet. Vagyis a rendszer feladata az, hogy az egyes búvárok 
készségeit és tapasztalatának szintjét nemzetközileg elismertté tegye, függetlenül attól, hogy 
a búvár a világ mely részén részesült oktatásban, és lehetővé tegye, hogy a CMAS Búvár 
Minősítésével a világon bárhol merülhessen. 
 

1.2.2. Minden egyes CMAS Nemzeti Szövetség és CDC köteles elfogadni a búvár CMAS 
Minősítését. Ezáltal a búvár a Búvár Világszövetség minősítésének megfelelő merüléseket 
végezhet, és a meglévő Nemzetközi CMAS Minősítésének alapján magasabb szintű CMAS 
búvároktatási tanfolyamokon vehet részt. 

 
 
1.3. A CMAS Nemzetközi Búvármin ősítési Rendszere által használt formátum 

1.3.1. Minden egyes, jelen CMAS Nemzetközi Búvár Képzési Szabványok és Eljárások 
Kézikönyvében megnevezett búvártanfolyamhoz a Búvár Világszövetség által kiadott, 
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műanyagból készült, kétoldalas a minősítést igazoló kártya tartozik. A kártya igazolja, hogy 
tulajdonosát CMAS Oktató vizsgáztatta, és a vizsgán megfelelt az adott minősítési szintre 
vonatkozó szabványban előírt követelményeknek. 
 

1.3.2. A minősítőkártya előlapja a Búvár Világszövetség adatai számára fenntartott hely, amely a 
következőket tartalmazza: 
 

1.3.2.1. A CMAS háromdimenziós hologramját, és 
1.3.2.2. A minősítés szint CMAS által használt megnevezését. 

 
1.3.3. A minősítőkártya hátoldala a Búvár Világszövetség vagy a CDC számára fenntartott hely, 

amely a következőket kell tartalmaznia: 
1.3.3.1. A Szövetség logóját és/vagy a nevét, a kártya felső negyedébe nyomtatva; 
1.3.3.2. A kártya birtokosának vezetéknevét és keresztneveit; 
1.3.3.3. A minősítő kártyát kibocsátó ország nevét; 
1.3.3.4. A minősítőkártya számát és 
1.3.3.5. A kártya lejáratát, ha van ilyen.  

 
1.3.4. A Búvár Világszövetség továbbá búvárruhára helyezhető minősítésjelölő címkét, illetve falra 

akasztható oklevelet is kibocsáthat. Ezek a Búvár Világszövetség Központjától szerezhetők 
be. 

 
 

1.4. Nemzeti min ősítések megfeleltetése a Nemzetközi CMAS szinteknek  

1.4.1. Az adott CMAS Nemzeti Szövetségnek vagy oktató központnak, mely szeretné, hogy saját 
minősítését a Búvár Világszövetség is elismerje, a következőket kell teljesítenie: 
 

1.4.1.1. A Szövetségnek vagy a CDC-nek csatlakoznia kell a Búvár Világszövetség Technikai 
Bizottságához; 

1.4.1.2. A Szövetségnek vagy CDC-nek be kell nyújtania saját tematikáját, a Búvár Világszövetség 
Technikai Bizottsága részére megfeleltetés céljából, vagy a Szövetség vagy CDC írásban 
vállalja, hogy alkalmazza a CMAS Nemzetközi Búvároktatási Szabványok és Eljárások 
Kézikönyvét, az abban szereplő előírásoknak megfelelően; 

1.4.1.3. A CMAS Szövetség vagy CDC a Búvár Világszövetség Technikai Bizottsága által igényelt 
egyéb adatokat és dokumentációkat kérésre a Búvár Világszövetség Technikai Bizottság 
részére átadja a kiértékelés befejezéséhez. 

1.4.1.4. A CMAS Szövetség vagy CDC a saját búvároktatási tematikáját a Búvár Világszövetség 
Technikai Bizottság előírásainak megfelelően módosítja; és 

1.4.1.5. A CMAS Szövetség vagy CDC, ha a Búvár Világszövetség Technikai Bizottság ha úgy 
kívánja, engedélyezi a CMAS Nemzetközi Technikai Bizottság tagjának, vagy a Technikai 
Bizottság által kiválasztott, megfelelően képzett személynek, hogy megfigyelje azon 
búvártanfolyam előadását, melynek esetében a CMAS Nemzeti Szövetség vagy CDC, 
CMAS Nemzetközi egyenértékűséget igazolhat. 

 
1.4.2. Miután a Búvár Világszövetség Technikai Bizottság kiértékelte a CMAS Nemzeti Szövetség 

vagy CDC elfogadásra váró búvároktatási szabványát, a Búvár Világszövetség Technikai 
Bizottság javaslatot tesz a CMAS Igazgató Tanácsának az egyenértékűség elfogadására 
vagy elutasítására. 
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1.4.3. A CMAS főtitkára, írásban tájékoztatja a CMAS Nemzeti Szövetséget vagy CDC-t a CMAS 
Igazgató Tanácsának döntéséről. 
 

1.4.4. Amennyiben a CMAS Nemzeti Szövetség vagy CDC az adott CMAS Búvár Képzési 
Program egyenértékűségéről értesül: 

 
1.4.4.1. A CMAS Nemzeti Szövetség vagy CDC köteles minden, a Búvár Világszövetség Technikai 

Bizottság által előírt módosítását végrehajtani a saját CMAS búvároktatási szabványában; 
és 

1.4.4.2. A CMAS Nemzeti Szövetség vagy CDC a jóváhagyott egyenértékűség alapján jogosult 
kiadni az előírt nemzetközi CMAS minősítő kártyát. 

 
 

1.5. A CMAS Nemzetközi Búvár Min ősítések kibocsátási eljárása 

1.5.1. Minden CMAS búvárkártyát a Búvár Világszövetség Központjától kell megrendelni. A 
minősítő kártyákat bármely tagként nyilvántartott CMAS Nemzeti Szövetség vagy CDC 
megrendelheti. 
 

1.5.2. A CMAS Szövetség vagy CDC felelőssége, hogy a kártyabirtokos minden személyes adata 
rákerüljön a búvárkártyára. 
 

1.5.3. Minden CMAS Nemzeti Szövetségnek és oktató központnak (CDC) kötelessége évente listát 
küldeni a Búvár Világszövetség Központjának az adott évben kiállított búvárkártyákról. A 
listán a következő adatoknak kell szerepelniük: 
 

1.5.3.1. A kártyabirtokos vezetékneve 
1.5.3.2. A kártyabirtokos teljes neve 
1.5.3.3. A kártyabirtokos nemzetisége 
1.5.3.4. A kártyabirtokos postai címe 
1.5.3.5. CMAS szám a búvárkártyához 

 
1.6. A CMAS min ősítő kártyák számozása  

1.6.1. A CMAS búvárkártyák számozása a következő módon épül fel: 
 

1.6.1.1.  „XXX/Y00/ZZ/99/888888”  
 

1.6.2. A számozási rendszer jelentése: 
 

1.6.2.1. Az „XXX” annak az országnak az Olimpiai Bizottság által használt rövidítése, ahol az CMAS 
Nemzeti Szövetség vagy oktató központ (CDC) kiadta a búvárkártyát; 

1.6.2.2. Az „Y” azt mutatja meg, hogy a kártyát CMAS Nemzeti Szövetség vagy oktató központ 
(CDC) állította ki. Ha a kártyát egy CMAS Nemzeti Szövetség állította ki, akkor az „Y” helyén 
„F” áll, míg oktató központ esetén „O”; 

1.6.2.3. A „00” a CMAS Nemzeti Szövetség vagy oktató központ (CDC) egyedi kódja, melyet a 
Nemzetközi CMAS szövetségtől kapott; 

1.6.2.4. A „ZZ” jelöli a minősítés szintjét (pl.: P1, P2, P3 stb.); 
1.6.2.5. A „99” a minősítőkártya kiadási évének utolsó két számjegye, 
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1.6.2.6. A „888888” a kártya egyedi, hat számjegyű sorszáma, az adott minősítési szint és a 
kibocsátás évének alapján. (A sorszámozás kötelezően 000001-gyel kezdődik minden egyes 
adott év január 1-től). 

 
1.6.3. Példa az előírt számozási rendszerre: 

 
1.6.3.1. Az „ESP/F00/M3/02/000025” jelentése: a spanyol szövetség által kiadott 25. kártya, melynek 

birtokosa egy három csillagos oktató; 
1.6.3.2. Az „ITA/F00/P3/03/0000169” jelentése: az olasz szövetség által kiadott 169. kártya, melynek 

birtokosa egy három csillagos búvár. 
 

1.7. A CMAS nemzetközi búvár min ősítés érvényességi ideje 
 

1.7.1. A CMAS Nemzeti Szövetségek vagy oktató központok (CDC) által kiadott CMAS nemzetközi 
minősítés érvényességi időtartama megegyezik a CMAS Nemzeti Szövetség vagy oktató 
központ (CDC) által kiadott, egyenértékű minősítés érvényességi időtartamával, kivéve, ha 
vonatkozik rá valamelyik CMAS nemzetközi szabvány előírása, ebben az esetben ez utóbbi 
érvényességi idejét kell alkalmazni. 
 

1.7.2. A CMAS nemzetközi oktatói minősítés érvényességi ideje öt (5) év a kiadás dátumától 
számítva. 
 

 
1.8. A CMAS nemzetközi min ősítő kártyától eltér ő kártya kiadásának tilalma 

 
1.8.1. Egyetlen CMAS Nemzeti Szövetség vagy oktató központ (CDC) sem adhat ki saját minősítő 

kártyát olyan CMAS búvártanfolyamhoz, melyet a nemzetközi CMAS Szövetség 
szabályozása alapján oktat. Ez azt jelenti, hogy minden CMAS Nemzeti Szövetség és oktató 
központ (CDC) a nemzetközi CMAS által előírt, az adott CMAS búvártanfolyamhoz tartozó 
búvárkártyát köteles kiadni. 
 

1.8.2. A CMAS Nemzeti Szövetségek vagy oktató központok (CDC) által kibocsátott, olyan 
minősítő kártyát, amely nem a hivatalos kétoldalú CMAS nemzetközi minősítő kártyára van 
nyomtatva, sem a CMAS Nemzeti Szövetségek, sem az oktató központok (CDC) nem 
tekinthetik a nemzetközi CMAS búvárkártyával egyenértékűnek. Ez azt jelenti, hogy a kártya 
tulajdonosának minősítési szintje nem tekinthető érvényesnek, és semmilyen CMAS 
Nemzeti Szövetség vagy oktató központ (CDC) által nem fogadható el búvárminősítési szint 
igazolásául, továbbá magasabb, illetve más CMAS búvárminősítési szintek eléréséhez sem 
jogosít fel. 
 

1.8.3. A Nemzetközi CMAS Szövetség minden ilyen formátumú búvárkártyát, melyet egy CMAS 
Nemzeti Szövetség vagy oktató központ (CDC) adott ki, bármelyik, a Búvár Világszövetség 
által oktatott és szabályozott programhoz, hamisítványnak tekint, és fenntartja annak jogát, 
hogy jogi lépéseket tegyen a búvárkártyát kibocsátó CMAS Szövetség vagy oktató központ 
ellen. 
 
 

  

2. A CMAS Búvár Képzésben használatos fogalmak megh atározása 

2.1. Ezekben a szabványokban a következ ő értelmezéseket használjuk, kivéve, ha ez a 
szövegkörnyezetb ől másképp nem adódik: 
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2.1.1. „Leveg ő” : az oxigén és nitrogén keveréke, legalább 20% oxigén tartalommal; 
légzőkészülékes merülésnél légzőgázként alkalmazható. 
 

2.1.2. „Tengerszínt feletti magasság” : a tengerszinthez viszonyított felszíni magasság. 
 

2.1.3. „Tengerszint feletti merülés” : olyan légzőkészülékes merülés, mely a tengerszintnél 
magasabban történik. Azt, hogy a merülés tengerszint feletti-e, a megtervezésére használt 
merülési táblázatok határozzák meg (pl.: A US Navy táblázat minden olyan merülést 
tengerszint feletti merülésnek nevez, mely a tengerszint felett 91 méterrel kezdődik, míg a 
Bühlmann táblázat a tengerszintet 700 méterrel meghaladó merülést tekinti tengerszint feletti 
merülésnek.) 
 

2.1.4. „Apnoea : légzés-visszatartásos versenyszerű szabadmerülés, melyben a versenyzők nagy 
mélységbe kísérelnek meg lejutni, hosszú időt vagy nagy távolságot teljesíteni egy 
lélegzetvétellel, légzőkészülék használata nélkül. 
 

2.1.5. „A merülés kockázatainak megfelel ő formában történ ő tudomásul vétele és 
elfogadása” : például olyan felelősségvállalási, vagy jogfeladási nyilatkozatot jelenthet, mely 
a CMAS búvártanfolyam résztvevőit tájékoztatja a légzőkészülékes merülés kockázatairól. A 
résztvevők a nyilatkozat aláírásával tudomásul veszik és elfogadják ezeket a kockázatokat. 
A nyilatkozat felmenti a felelősség alól a CMAS búvároktatót, segítőjét, a búvároktatási 
létesítményt, a CMAS Szövetséget és a Búvár Világszövetséget, ezek tulajdonosait/vezetőit, 
valamint a tisztségviselőit, bármilyen esemény előfordulásakor, ha a résztvevő balesetet 
szenved. Vízben történő oktatás nem kezdődhet el addig, amíg a résztvevő a nyilatkozatot 
alá nem írja. Kiskorú résztvevő esetén annak szüleinek, és/vagy törvényes képviselőjének 
kell aláírnia a nyilatkozatot. Minden CMAS Nemzeti Szövetségnek rendelkeznie kell saját 
felelősségvállalási nyilatkozatával, illetve jogfeladási nyilatkozatával az általa érintett 
tanfolyamokhoz. 
 

2.1.6. „Búvárbaleset kiértékelése” : a búvár baleset elsődleges és másodlagos kiértékelését 
jelenti. 
 

2.1.7. „Szabályozott emelkedés”:  ide tartozik a kontrollált emelkedési technika, valamint a kötél 
mentén történő felemelkedés technikája. 
 

2.1.8. „Leveg ő légzőgáz”: az oxigén és nitrogén keveréke, legalább 20% oxigén tartalommal, 
amire általában, mint „levegő” hivatkozunk rá. 
 

2.1.9. „Fenék gáz/keverék”:  palackban rendelkezésre álló gáz-keverék, mely arra szolgál, hogy a 
merülés fenékidejének szakaszában használják fel. 
 

2.1.10. „Eligazítás” : merülés előtti rövid megbeszélés a CMAS Oktató és a résztvevők, vagy a 
CMAS Merülésvezető és a vezetése/felügyelete alá tartozó minősített búvárok között. A 
megbeszélés többek között a következő témákat kell tartalmaznia: A merülés közben 
követendő eljárások (pl.: csoportbeosztás, vízbe menetel, lemerülés, feljövetel, felszínre 
emelkedés és víz elhagyásának módja, idő- és mélységkorlátok a merülés alatt, előre nem 
látható események és vészhelyzetek kezelése), a merülőhely és/vagy a környezet 
figyelembe vétele, kommunikáció, merülés előtti felszerelés előkészítés, készségek 
gyakorlása/bemutatása/értékelése (oktatás esetén) és a merülés utáni teendők. 
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2.1.11. „Barlangi merülés”: természetes sziklaképződménybe történő behatolás, korlátozott 

függőleges felemelkedéssel a „barlangüreg” zónáján túli területen. 
 

2.1.12. „Barlangüregi merülés”: olyan víz alatti barlangban történő merülés, melyet részben 
természetes fény világít meg, és ahonnan vészhelyzeti felszínre emelkedés lehetséges. 
 

2.1.13. „CCR”: zárt-rendszerű újralégző készülék (Closed-Circuit Rebreather) 
 

2.1.14. „CDC”:  a Búvár Világszövetség Technikai Bizottság által nyilvántartásba vett búvárbázis, 
mely a Búvár Világszövetség megfelelő jogviszonnyal rendelkező tagja. 
 

2.1.15. „Min ősítés”:  a CMAS minősítési kártyát (búvárkártyát) jelenti. A kártya igazolja, hogy a 
résztvevő az adott CMAS búvártanfolyamon részt vett és minden előírt követelménynek 
megfelelt. Ezt az igazolást a Búvár Világszövetség, a Nemzeti Szövetség, vagy CDC 
bocsátja ki. A kártya kibocsátásának feltétele, hogy az oktató írásban megerősítse, hogy a 
résztvevő megfelelően teljesítette a tanfolyam minden követelményét, alátámasztva a 
részvevő merülés nyilvántartó könyvével, illetve a tanfolyami nyilvántartással. 
 

2.1.16. „CMAS Vezet ő Búvároktató” (CMAS*** oktató):  az a személy, aki rendelkezik Búvár 
Világszövetség és/vagy a Nemzeti Szövetség vagy CDC érvényes minősítésével és 
jóváhagyásával, hogy egy vagy több CMAS Búvároktató Tanfolyamot tartson, és CMAS 
Oktatói Minősítés kiadását kezdeményezze. 
 

2.1.17. „CMAS Légz őcsöves Merülésvezet ő”: az a személy, aki érvényes CMAS Háromcsillagos 
Légzőcsöves Búvárminősítéssel rendelkezik, és aki számára a Búvár Világszövetség 
és/vagy a Nemzeti Szövetség vagy CDC jóváhagyta, hogy nyílt vízi merüléseket vezessen 
és szervezzen, és hogy CMAS Légzőcsöves Oktatónak védett vízi és nyílt vízi oktatás során 
segédkezzen. 
 

2.1.18. „CMAS Légz őcsöves Búvároktató”:  az a személy, aki a Búvár Világszövetség és/vagy a 
Nemzeti Szövetsége vagy CDC érvényes minősítésével és jóváhagyásával rendelkezik, 
hogy egy vagy több CMAS légzőcsöves búvártanfolyamot tartson, és a CMAS Légzőcsöves 
Búvárminősítés kiadását kezdeményezze. 
 

2.1.19. „CMAS Szakbúvár Oktató”: az a személy, aki a Búvár Világszövetség és/vagy a Nemzeti 
Szövetség vagy oktató központ (CDC) érvényes minősítésével és jóváhagyásával 
rendelkezik, hogy egy vagy több CMAS Szakbúvár tanfolyamot tartson, és a CMAS 
Szakbúvár minősítés kiadását kezdeményezze. 
 

2.1.20. „CMAS Sportbúvár Oktató”:  az a személy, aki a Búvár Világszövetség és/vagy a Nemzeti 
Szövetség vagy oktató központ (CDC) érvényes minősítésével és jóváhagyásával 
rendelkezik, hogy egy vagy több CMAS Sportbúvár Tanfolyamot tartson, és a CMAS 
Sportbúvár minősítés kiadását kezdeményezze. 
 

2.1.21. „CMAS Sportbúvár Merülésvezet ő”:  az a személy, aki érvényes CMAS Három Csillagos 
Sportbúvár Minősítéssel rendelkezik, és aki számára a Búvár Világszövetség és/vagy a 
Nemzeti Szövetség vagy oktató központ (CDC) jóváhagyta, hogy nyílt vízi merüléseket 
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vezessen és szervezzen, és hogy CMAS Oktatónak védett vízi és nyílt vízi oktatás során 
segédkezzen. 
 

2.1.22. „CMAS Technikai Búvár Oktató”:  az a személy, aki a Búvár Világszövetség és/vagy a 
Nemzeti Szövetség vagy oktató központ (CDC) érvényes minősítésével és jóváhagyásával 
rendelkezik, hogy egy vagy több CMAS Technikai Búvár Tanfolyamot tartson, és a CMAS 
Technikai Búvár Minősítés kiadását kezdeményezze. 
 

2.1.23. „CMAS Nemzeti Szövetség”:  olyan Nemzeti Szövetség, mely tagja a Nemzetközi CMAS 
Technikai Bizottságának és a Búvár Világszövetség megfelelő jogviszonnyal rendelkező 
tagja. 
 

2.1.24. „Készségek”: összefüggő tudásanyagok, képességek és viselkedésmódok összessége, 
melyek előre megadott körülmények között megfelelnek egy meghatározott szintnek. 
 

2.1.25. „Computerrel létrehozott merülési táblázatok”:  számítógéppel, különböző szoftverek 
segítségével létrehozott dekompressziós profilok. Minden CMAS Szövetség kiválaszthatja 
azt a szoftvert, melyet oktatásoknál és merüléseknél alkalmazni kíván. 
 

2.1.26. „Védett víz”:  úszómedence, a víz alatti tevékenységnek megfelelő vízmélységgel, vagy 
látástávolság, mélység, vízmozgás és megközelítés szempontjából a medencéhez hasonló 
körülményeket biztosító vízterület. 
 

2.1.27. „Merülés utáni kiértékelés” : a merülést követő rövid megbeszélés a CMAS Oktató és a 
résztvevők között, vagy a CMAS Merülésvezető és az általa vezetett/felügyelt minősített 
búvárok között. A megbeszélés többek között a következő témákat kell tartalmaznia: A 
merüléssel kapcsolatos megjegyzések, és további, a teljesítmény javítása érdekében tett 
iránymutatások a következő merülésekhez. 
 

2.1.28. „Dekompressziós gáz/keverék”:  a palackban rendelkezésre álló légzőgáz keverék, mely 
arra szolgál, hogy a merülés emelkedési (dekompressziós) szakaszában használják fel. 
 

2.1.29. „Dekompressziós megállós merülés”:  olyan merülést jelent, amikor a felemelkedés során 
kötelező előírt dekompressziós megállót kell tartani. 
 

2.1.30. „Fogyatékkal él ő”:  az a személy, akinek olyan fizikális hátrányban szenved, mely 
behatárolja a fizikai tevékenységét. 
 

2.1.31. „Merülés irányítás”: minden olyan tevékenység és művelet, mely a biztonságos merülési 
tevékenységek levezetéséhez szükséges, ideértve: 
- tervezés 
- vészhelyzeti eljárások 
- eligazítás 
- vezetés és felügyelet 
- merülés utáni kiértékelés 

 
2.1.32. „Merülési táblázatok”: alfa-numerikus karakterekből álló táblázatok, melyeket a 

légzőkészülékes búvárok a merülés időkorlátjának mélység alapján történő 
meghatározására, a felemelkedés közbeni lehetséges dekompressziós megállók 



CMAS NEMZETKÖZI BÚVÁR KÉPZÉSI SZABVÁNYOK ÉS ELJÁRÁSOK KÉZIKÖNYVE  

1. Fejezet 
Általános Szabványok és Eljárások        9 

 

meghatározásra, és a merülések között szükséges felszíni idő meghatározására 
használnak. Minden CMAS Szövetség kiválaszthatja azt a merülési táblázatot, melyet 
oktatásnál és merüléseknél alkalmazni kíván. 
 

2.1.33. „DSMB”(dekóbója) : felszíni jelzőbója (pl.: víz alól indítható felfújható bója, mely a víz 
felszínén tartózkodóknak és a búvárhajónak figyelmezetésként szolgál, hogy a búvárok 
éppen emelkednek vagy segítségre van szükségük). 
 

2.1.34. „Vészhelyzeti jelz őeszköz” : olyan, a nyílt vízi merülés helyszíne alapján kiválasztott, 
megfelelő eszközt jelent, mely alkalmazható a parton tartózkodó csapat vagy a keresőcsapat 
figyelmének felkeltésére, abban az esetben, ha a búvárcsoport eltávolodna a hajótól vagy a 
parton maradt csapattól, vagy más vészhelyzet adódik. Ilyen lehet például a kiegyenlítő 
térfogathoz szerelhető vészhelyzeti hangjelző, jelzőtükör, biztonsági dekóbója stb. 
 

2.1.35. „END”: más néven Egyenérték ű Narkotikus Mélység.  
 

2.1.36. „Dúsított Leveg ő Nitrox”(EAN): légzőgáz, mely nitrogén és oxigén keverékéből áll, levegő 
helyett használható a merülésnél, a levegőnél alacsonyabb a nitrogéntartalma. Gyakran 
használt elnevezése még a „Nitrox ”. 
 

2.1.37. „Vezetett merülés”:  szervezett nyílt vízi merülést jelent, ahol a CMAS Merülésvezető vagy 
CMAS Oktató, minősített búvárokat kísér a vízben és/vagy víz alatt. 
 

2.1.38. „Bevezet ő légzőkészülékes merülés”: CMAS Oktató közvetlen felügyelete mellett 
végrehajtott légzőkészülékes merülést jelent, melynek során a résztvevő megismerkedhet a 
sportbúvárkodással. 
 

2.1.39. „Oktatósegéd”: a CMAS Merülésvezetőt jelenti. 
 

2.1.40. „Tudás”:  azon meghatározott ismeretek, melyek a résztvevő számára szükségesek ahhoz, 
hogy képességeit és készségeit fejlessze a búvárgyakorlatok/feladatok hatékony teljesítése 
érdekében. 
 

2.1.41. „Oktató által irányított merülés”:  többek között bármely olyan tevékenység, ahol egy 
CMAS Oktató, CMAS búvártanfolyam keretén belül résztvevőket oktat; vagy a minősítéssel 
rendelkező CMAS Merülésvezető, aki a CMAS Oktatónak segít valamely CMAS 
búvártanfolyam alatt; irányított vagy szervezett merülések során a CMAS Oktató vagy CMAS 
Merülésvezető minősített búvárokat felügyel és/vagy irányít. 
 

2.1.42. „Minimálisan szükséges sportbúvár oktatási felszere lések”: azokat a szükséges 
felszereléseket jelenti, melyeket a CMAS Oktatónak, az Oktató Segédeknek és a tanulóknak 
viselniük kell, mialatt a jelen Kézikönyvben szereplő CMAS búvár-, illetve szakbúvár képzési 
programban előírt készségeket, mind védett-, mind nyílt vízben bemutatják, kivéve ha az 
adott képzési programra vonatkozó szabvány azt másképp nem határozza meg. A 
felszerelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- búvármaszk 
- légzőcső 
- uszonyok 
- búvárruha (ha szükséges) 
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- súlyrendszer (ha szükséges) 
- palack és szelep 
- palack-hordozó rendszer 
- az úszóképességet szabályozó eszköz alacsony nyomású inflátor-rendszerrel 
- légzőautomata 
- alternatív levegőforrás (egy egyszerű oktopusz-rendszertől kezdve az független 

légzőgáz–rendszerrel rendelkező kettős rendszerekig)  
- palacknyomást mérő műszer (nyomásmérő) 
- időt mérő eszköz 
- mélységet mérő eszköz 
- vágóeszköz (ha a szabályok nem tiltják) 
- vészhelyzeti jelzőeszköz (hallható, látható) 

 
2.1.43. „Minimálisan szükséges légz őcsöves búvároktatási felszerelések” azt a szükséges 

felszerelést jelenti, melyet a CMAS Oktatónak, segítőjének és a tanulóknak viselniük kell, 
mialatt a jelen Kézikönyvben szereplő CMAS Légzőcsöves Búvár Képzési Program által 
előírt készségeket mind védett vízben, mind nyílt vízben bemutatják. A felszerelésnek 
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- búvármaszk 
- légzőcső 
- uszonyok 
- egyéni felhajtó erőt szolgáló eszköz (ha szükséges, pl.: mellény) 
- egy mozdulattal oldható súlyrendszer (ha szükséges) 
- búvárruha (ha szükséges) 

 
2.1.44. „Nitrox”: nitrogén és oxigén keverékéből áll, merülésnél levegő helyett használható 

légzőgáz a levegőénél alacsonyabb nitrogén tartalommal. 
  

2.1.45. „ Dekompressziós megálló nélküli merülés”/„no-deko”  merülés : olyan merülést jelent, 
mely során nem szükséges a vízben dekompressziós megállót tartani. 
 

2.1.46. „Normoxikus Trimix”: légzőgáz, mely oxigén, hélium és nitrogén keverékéből áll, mély- 
illetve technikai merülésekhez használható, és oxigéntartalma legalább 18%. 
 

2.1.47. „Nyílt víz”:  az úszómedencénél jelentősen nagyobb, természetes eredetű vizekre jellemző 
tulajdonságokkal rendelkező víztest. 
 

2.1.48. „Nyílt vízi gyakorló merülések”:  CMAS búvártanfolyam követelményeinek teljesítéséhez 
szükséges, felügyelet mellett zajló, nyílt vízi légzőcsöves/szabad merülés vagy 
légzőkészülékes gyakorlatok, melyek legalább az alábbiak részekből állnak: 
- eligazítás 
- a merülés előkészítése 
- merülés előtti ellenőrzés 
- a vízbe jutás megfelelő módszere 
- a lemerülési eljárás (ha szükséges) 
- a vízben és/vagy víz alatti tevékenységek, a minimálisan előírt víz alatti időtartamig és 

mélységi tartományban 
- a víz elhagyásának megfelelő módszere 
- merülés utáni kiértékelés 
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- merülés utáni tevékenységek, beleértve a felszerelés karbantartását 
- a tanuló merülés-nyilvántartó könyvének kitöltése 

 
2.1.49. „Szervezett merülés”: CMAS Oktató vagy CMAS Merülésvezető által szervezett 

tevékenység, melynek keretén belül a merülés körülményeinek megfelelő minősítéssel és 
tapasztalattal rendelkező búvárokat kísérnek a merülés helyszínén. 
 

2.1.50. „Vészhelyzeti eljárások leveg őelfogyás esetére”: olyan társtól függő és független 
eljárásokat jelent, mely segítségével a búvár fel tud emelkedni a víz felszínére levegő 
elfogyás esetén 
- Társfüggő eljárások: légzés oktopuszról, vagy társlélegeztetés módszerével (merülőtárs 

adja), illetve lélegzés redundáns levegőellátó-rendszerről  
- Önálló eljárások: vészhelyzeti felúszás (levegőellátás nélkül) 

 

2.1.51. „Zárt tér”:  minden olyan merülő hely, mely felülről fizikailag zárt, így például a barlang vagy 
roncs belseje, ahol az azonnali, egyenes vonalú felszínre jutás biztonságosan nem 
lehetséges. 
 

2.1.52. „Résztvev ő”:  az a személy, aki teljesíti a CMAS búvártanfolyamon való részvétel 
előfeltételeit, és aki CMAS Oktató által tartott búvártanfolyamra hivatalosan regisztrálásra 
kerül. További elnevezések: „tanuló”, „jelölt”, „oktatott”. 
 

2.1.53. „Fizikai állóképesség és vízbiztonság felmérése . Az a tevékenység, amely során a 
CMAS Oktató a CMAS Búvár Képzési Program fizikális követelményeinek eredményei 
alapján (úszástudás és víz alatti légzésvisszatartás) értékeli a résztvevő alkalmasságát. 
Minden Nemzeti CMAS Szövetség a fizikai állóképességi és vízi jártassági szabványát és 
eljárásait köteles elkészíteni. 

2.1.54. „Merülés el őtti ellen őrzés”:  Amelynek ki kell terjednie, de nem korlátozódik a légzőgáz 
megfelelő mennyiségére és a használni kívánt felszerelések kifogástalan működésére. 
Alapesetben az ellenőrzést a búvár maga és a merülőtársa végzi, a vízbemenetel vagy 
vízben a lemerülés megkezdése előtt. 
 

2.1.55. „Kockázatfelmérés”: a különféle veszélyforrások beazonosítását jelenti, valamint azt, hogy 
kik lehetnek veszélyeztettek. 
 

2.1.56. „SCUBA” ( Self-contained Underwater Breathing Apparatus): önhordó független víz alatti 
légzőkészülék 
 

2.1.57. „Ment ő úszó”:  olyan minősített búvár, aki legalább CMAS Mentőbúvár minősítéssel 
rendelkezik, légzőcsöves felszereléssel van ellátva, és aki a víz felszínén történő 
oktatás/gyakorlat során képes segítséget nyújtani a résztvevő számára. 
 

2.1.58. „SCR”  (Semi-Closed Rebreather): félig-zárt rendszerű újra légző készülék 
 

2.1.59. „Jártasság”:  olyan az oktatás során megtanult és elsajátított, bizonyos műveletek 
elvégzésére irányuló képesség, amellyel a kívánt eredmény elérhető 
  

2.1.60. „Légz őcsöves merülés”:  úszó tevékenység, jellemzően búvármaszk, légzőcső és 
uszonyok használatával, ahol a résztvevők a víz felszínén tartózkodnak, vagy esetenként 
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levegő- visszatartással lemerülnek. Függően a környezeti adottságoktól és a résztvevő 
képességétől, lebegőképesség szabályzó eszköz használható a víz felszínen maradás 
biztosítására. 
 

2.1.61. „Szakbúvár merülés”:  az a sportbúvár tevékenység, ami sajátos külön képzést követel 
meg. Kiterjed a megváltozott merülési sajátosságokra és körülményekre, biztonságra, a 
használatos eljárásokra, sport célú búvármerülések során. Ide tartozik többek között az 
éjszakai merülés, roncsbúvárkodás, korlátozott látótávolság melletti merülés, 
barlangüregben történő búvárkodás vagy a gyermekbúvár tevékenységek. 
 

2.1.62. „Sportbúvárkodás”:  40 méteres mélységet nem meghaladó búvártevékenység, 
légzőgázként sűrített levegő vagy NITROX (legfeljebb 40% oxigéntartalommal) 
használatával, dekompressziós megállók nélkül, a felszínre történő egyenes vonalú 
felemelkedéssel, vészhelyzet esetén vészhelyzeti felúszás lehetőségével. A 
sportbúvárkodás kifejezés szinonimája: szabadidős búvárkodás. 
 

2.1.63. „Felügyelet”:  mind védett vízi, mind nyílt vízi oktatás esetén: a CMAS Oktató, vagy a CMAS 
Merülésvezető részére előírt szintű felügyelet, mely a biztonságos merülési tevékenységhez 
szükséges. A felügyelet lehet közvetlen vagy közvetett, a következők szerint: 
- Közvetlen felügyelet : a CMAS Oktató és/vagy Merülésvezető által végzett 

tevékenység, kontroll, megfigyelés, értékelés, aminek minimálisan ki kell terjednie a 
készségekre, minimum követelményekre, ezek végrehajtására a víz alatt, a tanuló 
képzése során. A víz alatti készségek alkalmazása és értékelése esetében a közvetlen 
felügyelet megkívánja a tanuló személyes, közvetlen kísérését a víz alatt. 

 
- Közvetett felügyelet: a CMAS Oktató által végzett tevékenység, ami kiterjed: a tanuló 

merülés közbeni folyamatos ellenőrzésére, irányítására, értékelésére. Az oktatónak 
személyesen jelen kell lennie a képzés) helyszínén, ahol ő képes és alkalmas 
mindenkor teljes körű segítséget nyújtani a résztvevőknek. 
 

2.1.64. „Egészségügyi el őzmények/nyilatkozat”:  a résztvevő, vagy egy gyakorló orvos által 
kitöltött egészségügyi előzmény formanyomtatványt jelent, az érintett CMAS Nemzeti 
Szövetség előírása alapján, annak érdekében, hogy meghatározza a résztvevő/búvár 
alkalmasságát a víz alatti merülésekben történő részvétel esetén. Minden Nemzeti CMAS 
Szövetségnek kötelező készíteni egy saját szabványt és követelményt a résztvevő vagy a 
minősített búvár egészségügyi előzményével/nyilatkozatával összefüggésben. Vízben 
történő oktatás nem kezdődhet el a résztvevő számára egy meglévő, saját maga által aláírt 
egészségügyi előzmények/nyilatkozat kitöltése nélkül. 
 

2.1.65. „Technikai búvárkodás”: a sport-, szak- és ipari búvármerülésektől különböző búvárkodás, 
mely során a búvár átlépheti a sportbúvárkodás határait. Olyan búvármerülések, melyekre 
egy, vagy több jellemző az alábbiakból: 
- merülés 40 méter mélységet meghaladóan; 
- bármely merülés, melyhez szükséges dekompressziós megállót tartani; 
- bármely zárttéri merülés, ahol a felszínre történő egyenes vonalú felemelkedés 

korlátozott, a barlangüregben történő merülés határain túl 
- bármely merülés, miközben felgyorsított dekompresszióra és/vagy több légző gáz 

keverékre van szükség 
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2.1.66. „Utazó gáz”: a palackban lévő légzőgáz keveréket/keverékeket jelent, mely előnyösebb 
vagy biztonságosabb légző gáz a lemerülésnél, és/vagy a merülés egy mélyebb 
szakaszának eléréséig, vagy egyes esetben a mélyebb szakaszból felszín felé vezető út 
megtételéig. 
 

2.1.67. „Trimix”:  egy légzőgáz, mely oxigén, hélium és nitrogén keverékéből áll, mély- és/vagy 
technikai merülésekhez használják, és a levegőnél alacsonyabb oxigén és nitrogén 
tartalommal. 
 

2.1.68. „Behatolásos roncsmerülés”:  egy roncs belsejébe történő beúszás, ahonnan a kimeneteli 
nyílás fénye nem látszik már. 
 
  

3. A CMAS Búvároktatás Szemlélete 

3.1. A CMAS Búvároktatás Szemlélete az alábbi alape lveken nyugszik: 
 
3.1.1.  A víz alatti búvár sport nem kockázatmentes tevéke nység  

 
3.1.1.1. A CMAS elismeri:  
3.1.1.2. habár a víz alatti búvárkodás sportága biztonságos, de nem kockázatmentes tevékenység. 
3.1.1.3. A CMAS ezért vállalja:  

 
3.1.1.3.1. Hogy minden CMAS Búvár Képzési Program résztvevőjét informálja a víz alatti 

merüléssel kapcsolatos, az abban rejlő veszélyekről annak érdekében, hogy az 
információk birtokában a CMAS Búvár Képzési Programban való részvételükről 
dönthessenek; 

3.1.1.3.2. Hogy minden CMAS Búvárképzést és Oktatási Programot olyan módon alakít ki, hogy a 
résztvevő a szükséges tudást és készségeket megszerezze, hogy ebben a sportágban 
hozzáértő és biztonságos módon tudjon tevékenykedni; 

3.1.1.3.3. Hogy mindig a résztvevők biztonságát tartja szeme előtt bármely CMAS Búvár Képzési 
Program során; 

3.1.1.3.4. Hogy tevékenyen támogatja az előírásaival összhangban lévő biztonságos búvár 
módszereket. 
 

3.1.2.  A résztvev őnek joga van az információk birtokában dönteni vala mely CMAS Búvár  
Képzési Programban való részvételér ől 

 
3.1.2.1. A CMAS elismeri:  

 
3.1.2.1.1. Hogy a CMAS Búvár Képzési Program leendő résztvevője könnyen félrevezethető egy 

lelkiismeretlen oktató által, a búvártanfolyam tényleges eredményére vonatkozóan, a 
valós minősítés korlátaival kapcsolatosan, további rejtett költségekkel a 
szolgáltatásnyújtással összefüggésben a búvártanfolyam alatt stb., mely csalódást 
okozhat, a résztvevőnek mire elvégzi a búvártanfolyamot. 
 

3.1.2.2. A CMAS így vállalja : 
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3.1.2.2.1. Hogy gondoskodik arról, hogy a leendő résztvevő minden olyan információt megkapjon, 
amely szükséges ahhoz, hogy a CMAS Búvár Képzési Programmal kapcsolatosan 
megalapozottan dönthessen az azon való részvételéről. 

 
 

3.1.3.  Minőségi Búvárképzés és Búvároktatás  
 

3.1.3.1. A CMAS elismeri:  
 

3.1.3.1.1. Hogy a minőségi búvároktatás és képzés a kulcsa mind a biztonságos merülésnek, mind 
a búvárok szakmai fejlődésének. 
 

3.1.3.2. A CMAS így vállalja:  
 

3.1.3.2.1. Hogy Búvár Képzési Szabványokat dolgoz ki, amelyeken a minőségi búvároktatás és 
képzés alapul; 

3.1.3.2.2. Hogy kidolgoz búvároktatási tematikákat, melyek nem az oktatás időtartamát igazodnak, 
hanem inkább a résztvevők képességeihez, és teljesítményéhez. 

3.1.3.2.3. Hogy szakértői szintű CMAS Oktatókat és Merülésvezetőket képez ki; 
3.1.3.2.4. Hogy gondoskodik arról, a mi CMAS Oktatóink és Merülésvezetőink a lehető 

leggondosabban végezzék munkájukat, ezáltal garantálják az elvárt biztonságos, 
minőségi eredményeket, és ügyfélkapcsolatot. 

3.1.3.2.5. Hogy gondoskodik arról, a minősített CMAS Oktató közvetlen felügyeletével történjen az 
elméleti oktatás; 

3.1.3.2.6. Hogy gondoskodik arról, a minősített CMAS Oktató közvetlen felügyeletével történjen a 
védett vízi és nyílt vízi oktatás; 

3.1.3.2.7. Hogy gondoskodik arról, a minősített CMAS Oktató közvetlen felügyeletével történjen a 
búvár tudásának és készségeinek folyamatos kiértékelése; 

3.1.3.2.8. Hogy gondoskodik arról, a CMAS Oktatóknak csak minősített CMAS Oktatók (Oktató 
Segédek), vagy Merülésvezetők segíthessenek, akik a CMAS Oktató felügyelete alatt 
dolgoznak. 
 
 

3.1.4.  A búvároktatás és képzés folyamatata  
 

3.1.4.1. A CMAS elismeri:  
 

3.1.4.1.1. Hogy a tanulás egy élethosszig tartó folyamat, mely soha nem fejeződik be; 
3.1.4.1.2. Hogy nincs egyetlen olyan Búvár Képzési Program sem, melynek célja az, hogy a 

résztvevőket megtanítsa mindenre, ami a sportbúvárkodáshoz kapcsolódik; és 
3.1.4.1.3. Hogy minden CMAS búvárnak folyamatosan frissítenie kell a búvárkodással kapcsolatos 

tudását annak érdekében, hogy a sportbúvárkodással összefüggő legfrissebb 
fejlesztésekkel lépést tudjon tartani, és egyéni fejlődését is fenntartsa. 
 

3.1.4.2. A CMAS így vállalja:  
 

3.1.4.2.1. Hogy ösztönzi a CMAS Búvárokat a meglévő búvár tudásuk és készségük fejlesztésére 
azáltal, hogy jelentkezzenek magasabb szintű CMAS Búvár Képzési Programokra; és 
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3.1.4.2.2. Hogy felépíti ahol célszerű a CMAS Nemzetközi Búvároktatás Minősítési Rendszerét 
olyan módon, hogy minden egyes CMAS Nemzetközi Búvár Képzési Program építőköve 
legyen a további magasabb és haladóbb szintű minősítés eléréséhez, ezáltal 
gondoskodva a CMAS Búvárok tudásának és készségek folyamatos fejlődéséről. 
 

 
3.1.5.  A CMAS Búvár Képzési Program folyamatos fejlesztés e 

 
3.1.5.1. A CMAS elismeri:  

 
3.1.5.1.1. Hogy a sportbúvárkodás folyamatosan fejlődik az új felszerelések, technikák és 

tudományos ismeretek megjelenésével; és 
3.1.5.1.2. Hogy a CMAS Oktatók és Merülésvezetők hiteles információforrások a CMAS Búvár 

Képzési Szabványokban történő változtatásokkal kapcsolatosan. 
 

3.1.5.2. A CMAS így vállalja:  
 

3.1.5.2.1. Hogy lépést tart a legújabb fejlesztésekkel a sportbúvárkodás területén; 
3.1.5.2.2. Hogy kiértékeli a CMAS Oktatók és Merülésvezetők, a CMAS búvároktatási 

Szabványokat érintő javaslatait. 
3.1.5.2.3. Hogy folyamatosan felülvizsgálja és frissíti a CMAS Búvár Képzési Szabványokat, és 

ezáltal biztosítja, hogy a szabványok a búvárkodás területén a legújabb fejlesztések 
tekintetében is naprakész legyenek. 

 
 

3.1.6. A CMAS Oktatók és Merülésvezet ők példaképek  
 

3.1.6.1. A CMAS elismeri : 
 

3.1.6.1.1. Hogy a CMAS Oktatók és Merülésvezetők szakemberek, és hogy a többi búvár 
tanácsadóként és vezetőként tekint rájuk. 
 

3.1.6.2. A CMAS így vállalja:  
 

3.1.6.2.1. Minden CMAS Oktatót és Merülésvezetőt szakértői szinten képezi ki; 
3.1.6.2.2. Gondoskodik arról, hogy a CMAS Oktatók és Merülésvezetők szakértő módján 

viselkednek; és 
3.1.6.2.3. Hogy a CMAS Oktatók mindig jó példát mutassanak. 
 
  

3.1.7. A CMAS értékrendszere  
 

3.1.7.1. A CMAS elismeri : 
 

3.1.7.1.1. Hogy egy közös értékeket képviselő rendszer bizalmat és kötöttséget eredményez a 
szervezeten belül; és 

3.1.7.1.2. Hogy egy közös értékeket képviselő rendszeren keresztül válik elismerté a szervezet az 
résztvevők számára. 
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3.1.7.2. A CMAS így vállalja:  
 

3.1.7.2.1. Gondoskodik arról, hogy a CMAS Oktatók és Merülésvezetők egyetértsenek a közös 
értékekben, mint az őszinteség, becsületesség, méltányosság és emberi méltóság úgy az 
üzleti, mint a búvár kapcsolatokban. 
 
 

3.1.8. Együttm űködés más búvároktatási szervezetekkel  
 

3.1.8.1. A CMAS elismeri : 
 

3.1.8.1.1. Hogy vannak más nemzeti és nemzetközi szervezetek, melyek arra törekednek, hogy a 
CMAS-hoz hasonló célokat és célkitűzéseket érjenek el, és a velük történő 
együttműködés kölcsönös haszonnal jár minden fél számára. 
 

3.1.8.2. A CMAS így vállalja:  
 

3.1.8.2.1. A búvár társadalomban a nyitottságra törekszik, ezért megosztja az információkat, 
eljárásokat, technikákat és működési módokat más búvárokkal és szervezetekkel, vagyis 
tudást és tapasztalatot oszt meg a biztonságos búvárkodás folyamatos fejlődésének 
érdekében. 

 
 

3.1.9. A vízi környezet védelme és fenntartható használata  
 

3.1.9.1. A CMAS elismeri : 
 

3.1.9.1.1. Hogy a világon mindenütt léteznek környezetvédelmi szervezetek, amelyek támogatják 
és oktatják a vízi környezetben tevékenykedő embereket a környezet megőrzésére, 
védelmére és fenntartható hasznosítására; 

3.1.9.1.2. Hogy mint CMAS búvárok, a vízi környezetet sportunk gyakorlására, a merülésre vesszük 
igénybe.  
 

3.1.9.2. A CMAS így vállalja:  
 

3.1.9.2.1. Hogy minden CMAS búvárt megtanít a vízi környezet megfelelő módon történő 
védelmére, megőrzésére és használatára, ezáltal biztosítva a jövő nemzedékek számára 
is ezt az élményt; 

3.1.9.2.2. Hogy minden CMAS búvárt megtanít a nemzetközi és nemzeti jogszabályoknak, 
útmutatóknak és rendelkezéséknek való megfelelés fontosságára, melyek a vízi 
környezet megőrzéséről rendelkeznek; és 

3.1.9.2.3. Együttműködik a környezetvédelmi szervezetekkel, hogy megóvja, és fenntartható módon 
hasznosítsa a vízi környezetet. 

 

4. Általános Követelmények a CMAS Búvár Képzési Pro gram 
bemutatására 
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4.1. Áttekintés 
 

4.1.1. A CMAS Búvár Képzési Program jelen részben szereplő általános követelmények minden 
CMAS búvártanfolyamon érvényesek, kivéve, ha az ellentmondásban áll valamely más 
CMAS Búvár Képzési Szabvánnyal. 
 

4.1.2. Ez a rész mindig az adott CMAS Búvár Képzési Szabvánnyal együtt olvasva használandó, 
az adott CMAS Búvár Képzési Szabvány konkrét követelményeinek teljes körű megértése 
érdekében.  

 
 

4.2. Általános információk a résztvev ők számára minden CMAS Búvár Képzési Programon 
 

4.2.1. A CMAS előírja az alapelvekben, hogy a résztvevőnek joga van az információk birtokában 
döntést hozni bármely CMAS Búvár Képzési Programon való részvételéről. Hogy ez az 
alapelv teljesüljön, a CMAS Oktatónak az első tantermi oktatás előtt, vagy közben 
kötelessége a résztvevőt a következő információkkal ellátni annak érdekében, hogy ezek 
birtokában dönthessen a résztvevő az adott képzésen való részvételéről: 

 
4.2.1.1. Az adott CMAS Búvár Képzési Program célja. 
4.2.1.2. A minősített búvár képzettsége a meghatározott CMAS Búvár Képzési Program elvégzését 

követően, melyre a résztvevő is jelentkezett. 
4.2.1.3. A tanfolyamon való részvétel előfeltételei. 

 
4.2.2. A tanfolyami követelmények, melyek a következőket kell, hogy tartalmazzák: 

 
4.2.2.1. A tanfolyamban történő részvétel költségei; 
4.2.2.2. Orvosi alkalmasság a merülésre, valamint a rendszeres búvár orvosi vizsgálatok 

jelentősége; 
4.2.2.3. Biztosítási lehetőségek/követelményei a nemzeti szabályozásnak megfelelően (amennyiben 

elérhetőek); és 
4.2.2.4. Szerződéses megállapodás, ideértve az aláírással elfogadott feltételeket, a lebonyolítással 

és szerződés felmondásával kapcsolatosan. 
 

4.2.3. A tanfolyam keretei, melyek az alábbiakra terjednek ki: 
 

4.2.3.1.    Tartalom; és 
4.2.3.2.    A megszerzendő minősítés korlátai 

 
4.2.4. A résztvevőre vonatkozó búvárkodással kapcsolatos szabályzások és/vagy jogszabályok 

abban az országban, ahol a búvártanfolyamot tartják. 
 
4.2.5. Felszerelés követelmények a résztvevő számára a búvártanfolyam során. 
 
4.2.6. A helyi környezetvédelmi előírások, melyek hatással vannak a résztvevőre és/vagy a 

búvártanfolyam megtartására. 
 
4.2.7. A résztvevő tudására és készségeire alkalmazandó kiértékelési módok és módszerek a 

búvártanfolyam során. 
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4.2.8. A minősítés sikeres teljesítésnek követelményei a búvártanfolyamon. 
 
4.2.9. A búvártanfolyam tanmenete, és időkerete. 
 
4.2.10. A résztvevő személyes adatait megőrzése és ezen adatok a CMAS Nemzeti 

Szövetségnek, vagy oktató központnak (CDC) és/vagy a Búvár Világszövetség részére 
történő átadhatósága. A résztvevőtől kapott személyes adatok, melyeket a CMAS 
Oktatónak biztonságos módon, öt (5) évig kell megőriznie: 
 

4.2.10.1. Név, cím és születési idő 
4.2.10.2. Orvosi alkalmassági igazolás 
4.2.10.3. Bármely korábbi oktatás/minősítés, tapasztalat 
4.2.10.4. A tanuló előmenetele 
4.2.10.5. A minősítés nyilvántartásba vétele az oktatás sikeres elvégzése esetén 

 
 

4.3. A CMAS Búvár Képzési Program során átadandó ál talános információk Búvár 
Világszövetségr ől 

 
4.3.1. Az következő információkat kell elérhetővé tenni a résztvevő számára a CMAS-ról az első 

tantermi oktatás alatt: 
 

4.3.1.1. A CMAS nemzetközi szervezet, mely a víz alatti sportot irányítja; 
4.3.1.2. A CMAS és a Búváriskola/Klub/Szövetség közötti kapcsolat; 
4.3.1.3. A CMAS Nemzetközi Minősítési Rendszere; és 
4.3.1.4. Az adott CMAS Búvár Képzési Program elhelyezkedése a CMAS Nemzetközi Búvár 

Minősítési rendszerében. 
 

 
4.4. Információk a szakmai el őmenetelr ől minden CMAS Búvár Képzési Programban 

 
4.4.1. A résztvevőt a következőkről kell tájékoztatni az utolsó tantermi foglalkozáson: 

 
4.4.1.1. A CMAS Búvár Képzési Program elvégzése, és a búvárminősítés kézhezvétele után a 

számára elérhető merülési lehetőségekről 
4.4.1.2. További CMAS Búvár Képzési Programokról, melyeken részt vehet, miután elvégezte a 

jelenlegi képzést és átvette a búvárminősítését. 
 
 

4.5. A CMAS Búvár Képzési Program elméleti oktatásá nak jellemz ői 
 

4.5.1. A CMAS Oktató biztosítja az elméleti oktatás zavartalanságát, például egy tanteremben. 
Az oktatás helyszínén rendelkezésre kell állnia megfelelő felszereléseknek és oktatási 
segédleteknek (pl.: írásra alkalmas felület, kapcsolódó anyagok, számítógép, kép- és 
hanganyagok) melyek gondoskodnak arról, hogy résztvevők minden előadott információt 
megértsenek. 
 

4.5.2. Minden résztvevőt el kell látni a megfelelő oktatási anyaggal, nyomatott, és/vagy 
elektronikus formában, mely segít elsajátítani a szükséges elméleti fogalmakat és elveket. 
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4.6. A gyakorlati oktatás jellemz ői egy CMAS Búvár Képzési Programon 

 
4.6.1. Kockázatelemzés  

 
4.6.1.1. A CMAS Oktatónak kockázat felmérést kell végeznie minden védett vízi és nyílt vízi merülést 

megelőzően, és intézkedéseket kell tennie, az összes kockázat kezelésére, amennyire ez 
ésszerűen lehetséges. A következő tényezőket szükséges megfontolni ennek a felmérésére, 
figyelembe véve a résztvevők képességeit: 
 

4.6.1.1.1. vízmozgás (pl.: áramlás, hullámzás) 
4.6.1.1.2. mélység 
4.6.1.1.3. látótávolság a víz alatt 
4.6.1.1.4. szennyeződés 
4.6.1.1.5. kijutási és víz jutási módok 
4.6.1.1.6. korlátozott zónák 
4.6.1.1.7. a helyszín alkalmassága a tervezett tevékenységre 
4.6.1.1.8. vészhelyzeti tevékenységi terv  

 
4.6.1.2. A CMAS Oktatónak jogában áll felfüggeszteni a bármely résztvevő részvételét a 

tevékenységben, ha az a kockázatelemzés alapján a résztvevőt és/vagy más résztvevőket 
veszélyeztet. 
 
 

4.6.2. Vészhelyzeti felszerelések és eljárások  

4.6.2.1. Vészhelyzeti felszerelések 
 

4.6.2.1.1. Minden helyszínen, ahol védett vízi, vagy nyílt vízi tevékenység zajlik, a CMAS Oktatónak 
biztosítani kell a következők meglétét: 

 
4.6.2.1.1.1. Elsősegélynyújtó felszerelés, mely alkalmas a tervezett búvár tevékenységhez; 
4.6.2.1.1.2. Vészhelyzet esetére oxigénadó eszköz, mely legalább 20 percen keresztül 15 

liter/perc tiszta oxigént szolgáltat; és 
4.6.2.1.1.3. Kommunikációs eszköz, mely alkalmas a mentőszolgálat értesítésére. 

 
 

4.6.2.2. Vészhelyzeti eljárások 
 

4.6.2.2.1. A CMAS Oktatónak rendelkeznie kell minden merülési helyszínen, ahol védett vízi, vagy 
nyílt vízi tevékenység zajlik, írásos vészhelyzeti tervvel, mely legalább az alábbiakat 
tartalmazza: 
 

4.6.2.2.1.1. Eljárás a sérült keresésére, újraélesztésére és elszállítására baleset esetén; 
4.6.2.2.1.2. Eljárás a vészhelyzet esetére oxigénadó eszköz alkalmazására; és 
4.6.2.2.1.3. Információ a legközelebbi egészségügyi intézményről (ideértve a legközelebbi 

dekompressziós kamrát). 
 
 

4.6.3. Felszerelések  
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4.6.3.1. Azt a minimálisan szükséges felszerelést jelenti, melyet a CMAS Oktatónak és a 

résztvevőnek viselni kell mind védett vízben, mind nyílt vízben végzett légzőkészülékes 
oktatások esetén bármely CMAS Sport-, Szakbúvár, valamint CMAS Sportbúvár Oktató, és 
CMAS Szakbúvár Oktató tanfolyamon, az előírt búvár felszerelést az 1. Fejezet 2.1.42. 
pontja tartalmazza. Azt a minimálisan szükséges felszerelést pedig, melyet a CMAS 
Oktatónak és a résztvevőnek viselni kell mind védett vízben, mind nyílt vízben végzett 
Légzőcsöves Oktatások esetén, az 1. Fejezet 2.1.43. pontja tartalmazza. Amennyiben a nyílt 
vízi merülés esetén lehetséges, egy búvár zászlóval ellátott víz felszíni biztosító állomás, 
vagy búvárbója használata is javasoljuk. 
 

4.6.3.2. Abban az esetben, ha a CMAS Oktató vagy az CDC, mely alkalmazásában áll, vagy mely 
nevében búvártanfolyamot tart, ad vagy bérel bármely búvárfelszerelést a tanulónak, a 
CMAS Oktatónak gondoskodnia kell: 
 

4.6.3.2.1. Arról, hogy a tanulónak bérelt vagy átadott búvárfelszerelés alkalmazkodik a Nemzetközi 
Szabványokhoz, annak az országnak a jogszabályi előírásainak megfelelően, ahol a 
búvártanfolyamot tartják; 

4.6.3.2.2. Arról, hogy a tanulók részére bérelt búvárfelszerelés a rendelkezésre bocsátás előtt 
előzeteses átvizsgálásra került, és annak kifogástalan működőképessége megállapításra 
került; 

4.6.3.2.3. Arról, hogy minden búvárfelszerelés a gyártó használati útmutatása szerint legyen 
karbantartva, szervizelve és átvizsgálva, 

4.6.3.2.4. Arról, hogy a tanuló körültekintően válassza ki a megfelelő búvárfelszerelést, figyelembe 
véve a tervezett, előrelátható búvár tevékenységeket és a minősítését, valamint a tanuló 
igényeit (pl.: megfelelően illeszkedő lebegőképességet szabályozó felszerelés és 
búvárruhák); és 

4.6.3.2.5. Arról, hogy a tanuló ne használja felügyelet nélkül a felszerelést, mivel a búvár 
felszerelés használatához képzettség szükséges. 
 
 

4.6.4. Tájékoztatás biztosítása  
 

4.6.4.1. A védett vízi és nyílt vízi oktatást megelőzően a CMAS Oktatónak tájékoztatnia kell a tanulót 
a biztonsági előírásokról, ideértve a következőket: 

 
4.6.4.1.1. A segítők vagy más személyzet bemutatása, feladatköre 
4.6.4.1.2. Vészhelyzeti eljárások 
4.6.4.1.3. Merülő társ/csoportbeosztás 
4.6.4.1.4. A résztvevőtől elvárt magatartás 

 
4.6.4.2. A védett vízi és nyílt vízi oktatást megelőzően a CMAS Oktató további információkkal 

lássa el a résztvevőt: 
 

4.6.4.2.1. Információ a merülő helyről, különösen a kockázatokról, melyek hatással lehetnek a 
merülés biztonságára (pl.: víz alatti akadályok) 

4.6.4.2.2. A merülő társak és/vagy csoport létszámának megállapítása; és 
4.6.4.2.3. Mélység és idő korlátok. 
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4.7. Oktató/tanuló arány a gyakorlati oktatáson  

 
4.7.1. Legfeljebb nyolc (8) tanuló juthat egy CMAS Oktatóra Sport-, Szakbúvár , valamint Sport-

, és Szakbúvár Oktató  képzés esetén. Két (2) további tanulót felügyelhet egy minősített 
CMAS Merülésvezető, de legfeljebb összesen tizenkét (12) főben maximalizálva a CMAS 
Oktatóra jutó tanulók számát. Habár további CMAS Merülésvezetők vonhatók be, több 
tanuló nem kerülhet a CMAS Oktató felelőssége alá. Ez az arány a maximum, ami a 
CMAS Nemzeti Szövetségek vagy oktató központok (CDC ) által csökkenthet ő, a 
környezeti feltételekhez igazodva, vagy az adott or szág egyéb el őírásai szerint. 
 

4.7.2. Legfeljebb négy (4) tanuló juthat egy CMAS Oktatóra Technikai búvár- , valamint 
Technikai Búvároktató képzés  esetén. Két (2) további tanulót felügyelhet egy minősített 
CMAS Merülésvezető, de legfeljebb összesen hat (6) főben maximalizálva a CMAS 
Oktatóra jutó tanulók számát. Habár további CMAS Merülésvezetők vonhatók be, több 
tanuló nem kerülhet a CMAS Oktató felelőssége alá. Ez az arány a maximum, ami a 
CMAS Nemzeti Szövetségek vagy oktató központok (CDC ) által csökkenthet ő, a 
környezeti feltételekhez igazodva, vagy az érintett  országok egyéb el őírások szerint. 

 
 
4.8. Védett vízi oktatás  

 
4.8.1. Az első védett vízi Oktatást megelőzően, a tanulónak alá kell vetnie magát a fizikai 

állóképességi és vízi jártassági kiértékelésnek, a Nemzeti Szövetség vagy CDC előírásai 
alapján. 
 

4.8.2. A résztvevőknek a kezdő oktatást mind a légzőcsöves, mind a légzőkészülékes merülésből 
egy CMAS Oktató közvetlen felügyelete alatt kell megkapniuk. További gyakorlati készség 
fejlesztés folyhat egy minősített CMAS Merülésvezető közvetlen felügyelete, és az Oktató 
közvetett felügyelete alatt. A CMAS Oktató vezeti a végleges kiértékelést, hogy 
meghatározható legyen minden tanulónál a gyakorlati készségek kielégítő teljesítése. 
 

4.8.3. A résztvevőt a gyakorlati készségekre a CMAS Búvároktatási Szabványban 
meghatározottak szerint kell tanítani. 

 
 

4.9. Nyílt vízi oktatás  
 

4.9.1. A nyílt vízi gyakorló merülések előtt a résztvevőnek bizonyosságot kell adnia az elegendő 
elméleti tudásáról, és légzőcsöves/légzőkészülékes gyakorlati készségekről védett vízben, 
hogy képes legyen a nyílt vízi merüléseket az arra jellemző körülmények között teljesíteni. 
 

4.9.2. A nyílt vízi gyakorló merülésnek tartalmaznia kell az 1. Fejezet, 2.1.48. pontjában 
meghatározott tevékenységeket, és a CMAS Oktató közvetlen felügyelete szükséges. 
 

4.9.3. A minősítendő résztvevőknek teljesíteniük kell az előírt mennyiségű nyílt vízi gyakorló 
merülést egy CMAS Oktató közvetlen felügyelete alatt, a vonatkozó CMAS Búvár Képzési 
Program előírásainak megfelelő mélységben és időtartamban. 
 

4.9.4. Minden víz alatti gyakorlati készséget a nyílt vízben a CMAS Oktató közvetlen felügyelete 
és értékelése mellett kell tanítani, akinek vízben kell lennie minden egyes nyílt vízi gyakorló 
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merülésnél. A CMAS Oktató közvetlenül felügyeli a tanulót a teljes nyílt vízi gyakorló 
merülés alatt. 
 

4.9.5. Minden nyílt vízi gyakorló merülésnek természetes napfénynél kell zajlani, hacsak a 
vonatkozó CMAS Búvár Képzési Program előírása ettől el nem tér. 
 

4.9.6. Nyílt vízi gyakorló merülés nem tartható zárttéri körülmények között, ahol a gyors, 
függőleges irányú vízfelszínre jutás nem biztosított kivéve, ha egy adott CMAS 
Búvároktatási Szabvány ettől el nem tér.  Nyílt vízi gyakorló merülés nem tartható víz alatti 
barlangokban, roncsok belsejében, jég alatt (a vízi növények nem tekintendők zárt téri 
akadálynak/fej feletti akadálynak). 
 

4.9.7. Egy nap nem több mint három (3) nyílt vízi gyakorló merülés tartható. 
 

4.9.8. A CMAS Oktató egyedüli felelőssége a résztvevők biztonságos felügyelete. A CMAS 
Oktatónak csökkentenie kell az 1. Fejezet 4.7 pontj ában, vagy a CMAS Nemzeti 
Szövetség vagy oktató központ (CDC) által el őírt oktató/tanuló arányt, ha a 
környezeti feltételek nem ideálisak, például a víz alatti látástávolság gyenge, vagy a 
vízmozgás jelent ős. A CMAS Oktató használhat kiegészítő segítséget a biztonság 
növelése érdekében, mint kötél a felemelkedéshez, víz felszíni biztosító állomás, vagy 
Oktatási Segédet. Amennyiben Oktatási Segédek vannak jelen, meg kell felelniük a CMAS 
Búvároktatási Szabványban előírt feltételeknek. 
 

4.9.9. A CMAS Oktatónak korlátozni kell a résztvevők számát a nyílt vízi gyakorló merüléseken, 
hogy akár a CMAS Oktató, akár egy CMAS Merülésvezető képes legyen fizikai kapcsolatot 
teremteni minden résztvevővel a nyílt vízi merülés alatt bármikor. 
 

4.9.10. A CMAS Oktató le kell mondja, vagy meg kell hogy szakítsa a nyílt vízi gyakorló merülést 
amennyiben ezt a környezeti feltételek, felszerelés problémák, vagy a résztvevő fizikai, 
vagy mentális állapota szükségesé teszi. 
 
 

4.10. A min ősítés visszatartásának joga  
 

4.10.1. A CMAS Oktatónak jogában áll a résztvevő minősítését visszatartani, ha az oktató 
véleménye szerint a résztvevő valamely, a minősítéshez előírt követelményt nem 
megfelelő módon, nem a CMAS Búvár Képzési Szabványnak megfelelően teljesített. 
 

4.10.2. A CMAS búvártanfolyamok minőségbiztosítása 
 

4.10.3. Mind a Búvár Világszövetségnek, mind a CMAS Nemzeti Szövetségnek jogában áll saját 
megítélése szerint minőségbiztosítási intézkedéseket bevezetni annak érdekében, hogy 
világszerte minden CMAS búvártanfolyam a jelen szabványban megadott minimálisan 
követelmények teljesülésével történjen. 
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5. CMAS Kódex a Nemzeközi Búvár Jelzésekre 

5.1. A CMAS kötelez ő kézjelzések 
 

 
 

5.2. A CMAS éjszaka használt jelzések 
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5.3. A CMAS kiegészít ő kézjelzések 
 

 
 

 
 

6. CMAS dekobója (DSMB) színkódex rendszer 

6.1. A CMAS Nemzetközi DSMB színkód rendszere 
 

A DSMB színe Értelmezése 

Vörös A búvár helyzetét jelzi szabályos emelkedés közben. 

 
Sárga 

Veszélyhelyzetben lévő búvárt jelez, akinek segítségre van szüksége. A 
DSMB-t kísérheti üzenet is, pl. víz alatt írható táblán, jelezve a szükséges 
segítséget (pl.: több levegőt). 

 
Vörös és sárga 

A vörös DSMB elsőként felengedve a szabályosan emelkedő búvárt 
helyzetét jelzi, a másodikként felengedett sárga DSMB azt jelzi, hogy a 
búvárnak segítségre van szüksége. A DSMB-t kísérheti üzenet is, pl. víz 
alatt írható táblán, jelezve a szükséges segítséget (pl.: több levegőt). 

 
6.2. Fontos, hogy csak szabványos színű dekóbója használható. Tilos a kevert színű dekóbója 

(pl.: az egyik oldala vörös, a másik pedig sárga) használata, vagy bármilyen más színeket 
használni, mivel ez, az ismeretlen szín következtében akadályozhatja a vészhelyzetre történő 
reagálást. 
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6.3. Ez a szabvány nem vonatkozik a felszíni búvárbójákra, melyeket a búvárok vontatnak a 
felszínen, hogy a helyzetüket megjelöljék. 
 
 

7. CMAS Tíz Aranyszabálya 

7.1. A CMAS Tíz Aranyszabálya:  
 

7.1.1. Soha nem menj a vízbe nádason, élő korallon vagy vízi növényen keresztül. 
7.1.2. Szabályozd a lebegőképességed. 
7.1.3. Tartsd a távolságot a koralloktól és más állatoktól, ne kavard fel az üledéket. 
7.1.4. Hajós merüléseknél figyelj oda a horgony kidobására. 
7.1.5. Ne zaklasd, ne érintsd meg, és ne etesd a vadállatokat. 
7.1.6. Ne szigonyozz meg halat (kedvtelésből), és ne vásárolj, ne gyűjts korallból és kagylóból 

készült emléktárgyakat. 
7.1.7. Légy nagyon óvatos a barlangi merüléseknél. A buborékok és az egyszerű érintés is tönkre 

teheti a törékeny életet. 
7.1.8. Tartsd a merülés helyét tisztán. 
7.1.9. Tanulj a víz alatti élővilágról és kerüld a rombolást. 
7.1.10. Ösztönözd a merülő társad is e szabályok követésére. 


