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Szabvány száma: 2.B.32 

CMAS Oldalkészülékes Búvár Szabvány 

 

1. Az oktatási program célja 

 
1.1 A CMAS Oldalkészülékes Búvár Képzési Program célja az, hogy bevezesse a tanulókat az 

oldalkészülékes kialakítással történő, mind szabadidős, mind technikai merülés ismereteibe nyílt 

vízben, a minősítési szinttől függetlenül. Segíti a tanulókat abban, hogy az oldalkészülékes 

merüléshez szükséges készségeket, tudást és technikákat elsajátítsák. A nem CMAS képzésben 

részesült búvárok számára (minősítési szinttől függetlenül) belépőt jelent a CMAS képzésekbe. 

 
2. Besorolás 

 

 
2.1. A CMAS Oldalkészülékes Búvár Képzési Program besorolása: a különleges búvároktatási 

programok első szintje. 

 
3. Az oktatóra és a segítőjére vonatkozó követelmények 

 

 
3.1 A CMAS Oldalkészülékes Búvár Képzési Programot olyan CMAS Oldalkészülékes Búvároktató 

tarthatja, aki rendelkezik legalább CMAS Egycsillagos Oktató minősítéssel, az 1. Fejezet 2.1.16-

os pontjában megadott követelményeknek megfelelően. 

 

3.2 A CMAS egycsillagos oktatót CMAS merülésvezető segítheti, amennyiben megfelel az 

1. Fejezet 2.1.15-ös pontjában leírt követelményeknek. 

 
4. A CMAS Oldalkészülékes Búvár készségei  

 
4.1. A CMAS Oldalkészülékes Búvár képzése olyan módon történik, hogy a CMAS Oktató által 

végzett felmérés során elegendő legyen a tudásszintje, a készségei és tapasztalata az 

oldalkészülékes merüléshez a saját CMAS búvárminősítése, vagy az egyéb, már megszerzett 

búvárképesítése alapján. 

 
 

5. Az oktatási programban való részvétel előfeltételei 
 

5.1  Az oldalkészülékes oktatási programban való részvételhez a 
résztvevőnek a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

 
5.1.1 Legalább tizennégy (14) évesnek kell lennie; felső korhatár nincs; 

5.1.2 Rendelkezzen CMAS Egycsillagos, vagy azzal egyenértékű búvárminősítéssel; 

5.1.3 CMAS Oktató jelenlétében megfelelően tudja bemutatni az alapvető vízi 

jártasságát a CMAS Szövetség által előírt, fizikai erőnlétre és vízi jártasságra 

vonatkozó követelményeknek megfelelően; 

5.1.4 Rendelkezzen a CMAS Szövetség által előírt orvosi nyilatkozattal/igazolással, 

mielőtt bármilyen vízi tevékenységet megkezdene, valamint 

5.1.5 A CMAS Szövetség által előírt, szükséges nyomtatványok legyenek aláírva. Ezzel a vízi 

tevékenységek megkezdése előtt tudomásul veszi, és vállalja a könnyűbúvárkodással járó 

veszélyeket. Kiskorú részvevő esetén szükséges a szülő vagy gondviselő hozzájárulása a 

megfelelő nyomtatványokon. 
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6. A minősítés megszerzésének feltételei 
 

6.1.   A CMAS Oldalkészülékes Búvár minősítés megszerzéséhez a tanulók részéről a következők 

szükségesek: 

 

6.1.1 A jelen Szabvány 5. pontjában megadott képzési előfeltételek teljesítése; 

6.1.2 A jelen Szabvány 10.1 pontjában megadott elméleti kiértékelés sikeres teljesítése, valamint 

6.1.3 A jelen Szabvány 10.2 pontjában megadott gyakorlati kiértékelés sikeres 

teljesítése. 

 

 

7. Az elméleti tudásra és a merülési készségekre vonatkozó követelmények 
 

7.1. A résztvevők a 3. Fejezet 3.B. Szabványban leírtaknak megfelelően mind elméleti, mind 
gyakorlati képzésben részesülnek. 

 

8. Az elméleti képzés előírásai 
 

8.1. A CMAS Oktatónak az 1. fejezet 4.5. pontjában leírt általános elméleti oktatási előírások alapján, 
legalább 2 órányi elméleti oktatást kell tartania. 

 

9. A gyakorlati képzés előírásai 
 

9.1. A CMAS Oktatónak az 1. fejezet 4.6. pontjában leírt általános gyakorlati oktatási előírások alapján, 
legalább 3 órányi gyakorlati oktatást kell tartania. 

 
10. Értékelés (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 oldalkészülékes merülés elméleti hátterére és technikáira vonatkozó 

tudásukról. A teszt a 3. Fejezet 3.B. Szabványban leírtaknak megfelelően mind az elméleti, 

mind a gyakorlati tudásra kiterjed. 

 
10.2 Gyakorlati készségek 

 

10.2.1  A gyakorlati készségekre vonatkozó értékelés során a résztvevőknek be kell 

mutatniuk az oldalkészülékes merülés során szükséges gyakorlati készségek 

elsajátítását, a 3. Fejezet 3.B. Szabvány 2.1. pontjában leírtaknak megfelelően. 
 

11. Minősítés 
 

11.1 Az oktatási program sikeres elvégzése után a résztvevő CMAS Oldalkészülékes 

Búvár kártyát kap. 

 
11.2 Abban az esetben, ha az oktatást CMAS Egycsillagos Búvár Képzési Programmal együtt 

tartják, a résztvevő nem kaphat Oldalkészülékes Búvár Minősítést addig, amíg a CMAS 

Egycsillagos Búvár Képzésre vonatkozó szabványban leírt minősítésre vonatkozó 

követelményeket nem teljesítette. 

 

 


