
 

 

Zárttéri tanfolyamok értelmezése 

 

A tanfolyamok kombinálhatók egymással, de a tanfolyamok határait külön-külön kell értelmezni az 

adott minősítésre. Erre minden tanfolyamnál példákat adunk meg. 

 

Minden IANTD tanfolyam alvégezhető újraégzőn. Az újralégző használata csak arra a tanfolyamra 

vonatkozik, amit újralégzővel végzett el a búvár. Tehát egy nyílt vízi újralégzős búvár elvégezhet egy 
cavern tanfolyamot nyíltrendszerű készülékkel. Ebben az esetben nem végezhet cavern merülést 

újralégzővel. 

 

Minden IANTD tanfolyam elvégezhető dupla palack-manifold konfigurációval. 

 

I CSOPORT 

 

rekreációs zárttéri tanfolyamok.  

 

 
Minden rekreációs minősítéssel történő merülés végezhető nitrox gázzal max 40% O2 tartalomig 

akkor, ha a búvárnak van nitrox minősítése. 

 

 

roncs, korlátozott bánya, üregi búvár 

 

Összefoglaló néven zárttéri búvár (over head environment diver) 

A maximális mélység 39 méter, vagy az előző legnagyobb mélység +12 méter 

Olyan zárterekbe merülhet a búvár, ahol: 

 folyamatos vezető kötél van elhelyezve, ennek hiányában más eszköz alkalmazható a kijutás 
  biztosítására. (pl beépített csővezeték stb.) 

 a járat szélessége elegendő ahhoz, hogy két búvár elférjen és meg tudjon fordulni. 

 a behatolás mélysége nem lehet több,mint ahova a külső természetes fény még eljut, vagy a 

 külső fix telepítésű mesterséges fény. 

 Amennyiben a búvár újralégzőn végezte a tanfolyamot, végezheti újralégzővel a 

 merülést.(azzal, amire minősítése van) 

 A harmadszabály alkalmazása kötelező az adott körülményeknek megfelelően. 

 Tilos bármilyen decompressziós merülés végrehajtása. (Bühlman táblázat szerinti profilra 

 értendő) 

 tilos bármilyen stage dekompresszió alkalmazása. ( a búvár vihet magával tartalék palackot, 
 de nem stge dekompressziós palackot.) 

 

kötelező felszerelés: (a standard rekreációs felszerelésen túl) 

 monopalack dupla csappal és két független reduktorral 

 hosszú tömlő az egyik reduktoron 

 főkötél és vagy biztonsági kötél. (jump). 

 minimum két lámpa (fő lámpa és tartalék lámpa) 

  

 

 
 

 

 



 

Ajánlott felszerelés: (a standard rekreációs felszerelésen túl) 

 

 három lámpa (egy fő lámpa és 2 db tartalék redundáns) 

 1,8 m-2,1 m hoszútömlő 

 duplapalack manifold 

 két mélység időmérő 

 kötélvágó eszköz 

 
Alkalmazható oldalkészülékes konfiguráció azoknak a búvároknak az esetében, akiknek erre 

minősítésük van. (a standard minősítés vagy gyakorlat mellett.) 

 

 

 

Intro cave (bevezető barlangi búvár minősítés) 

  Ezt a minősítést kell majd besorolni a hazai szabályok figyelembevételével 

 

 

A maximális mélység 39 méter, (vagy az előző legnagyobb mélység +12 méter) 
Olyan barlangokba  merülhet a búvár, ahol: 

 folyamatos vezető kötél van elhelyezve, ennek hiányában más eszköz alkalmazható a kijutás 

  biztosítására. (pl beépített csővezeték stb.) 

 a járat szélessége elegendő ahhoz, hogy két búvár elférjen és meg tudjon fordulni. 

 Amennyiben a búvár újralégzőn végezte a tanfolyamot, végezheti újralégzővel a 

 merülést.(azzal, amire minősítése van) 

 A harmadszabály alkalmazása kötelező az adott körülményeknek megfelelően. 

 Legalább 1700 szabad liter légzőgázzal kell rendelkeznie 

 A látótávolság legyen legalább 6 m. 

 Tilos bármilyen decompressziós merülés végrehajtása. (Bühlman táblázat szerinti profilra 
 értendő) 

 tilos bármilyen stage dekompresszió alkalmazása. ( a búvár vihet magával tartalék palackot, 

 de nem stge dekompressziós palackot.) 

 Tilos bármilyen behatolásos merülés a kijelölt járatokból. 

 

kötelező felszerelés: (a standard rekreációs felszerelésen túl) 

 monopalack dupla csappal és két független reduktorral, vagy dupla palack manifold, vagy 

 oldalkészülékes konfiguráció. A konfiguráció szerepel a búvárkártyán. 

 hosszú tömlő (1,5-2,1 m) az egyik reduktoron 

 főkötél és biztonsági kötél. (jump). 
 minimum három lámpa (fő lámpa és két tartalék lámpa) 

  

 

Ajánlott felszerelés: (a standard rekreációs felszerelésen túl) 

 

 tartalék maszk 

 két mélység időmérő 

 kötélvágó eszköz 

 

 
 

 

 


