Az MKBT Oktatási Szakosztály (OSz) szervezeti és működési szabályzata

Az MKBT Oktatás Nonprofit Kft. a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, Oktatási
Szakosztályaként működő jogfolytonos szervezet, változatlan célokkal és feladatokkal. A szakosztályok
létrehozásáról és működésének feltételeiről a Társulat Alapszabályának XIII./27. bekezdés (1.sz.) pontja
rendelkezik.
Célja:
A barlangkutatók széleskörű oktatásával a szakszerű és biztonságos barlangjárás elősegítése oly módon,
hogy a természeti értékek védelmét messzemenőkig szem előtt tartsa.
Feladata:
A magyar barlangkutatók oktatásának megszervezése a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
Vezetője: Az OSz gyűlése által egyszerű többséggel elfogadott személy, akit kétévenként választanak,
vagy megerősítenek megbízatásában, tisztségében.
Vezetősége: Az OSz gyűlése által egyszerű többséggel elfogadott személyek, akiket kétévenként
választanak, vagy megerősítenek megbízatásukban. A vezetőség jogosult egyes (Ad-hoc) kérdésekben
önállóan dönteni, amelyekről a tagságot utólagosan tájékoztatja. A vezetőség esetlegesen kiegészülhet
az aktuálisan zajló tanfolyam vezetőjével.
Szavazás: Személyi jellegű ügyek kivételével alapvetően nyilvános.
1. Szakosztály tagjai:
Az OSz tagja lehet minden társulati tag, de külső személyek közreműködését sem zárja ki.
A szakosztály tevékenységébe kétféle módon lehet bekapcsolódni.
 Felkérés alapján valamilyen szükséges célfeladat elvégzésére.
 Jelentkezés alapján, aki az oktatás szervezésében, végzésében részt kíván venni.
A jelentkezők elbírálásánál az OSz figyelembe veszi az illető szakirányú végzettségét (Barlangi
Túravezető, Barlangi Kutatásvezető, stb.) és oktatási gyakorlatát. A tagi felvétel egyszerű többséggel
(50%+1 fő) az OSz vezetőség szavazata alapján történik. A jelentkező végzettségétől és oktatási
gyakorlatától függetlenül a feladatokat a munkacsoportok felelősei határozzák meg.
1.1 Próbaidős az a személy lehet:
 Akinek a kérelmét az OSz Vezetősége többségi döntéssel elfogadja.
 Legalább 3 éve aktívan barlangászik.
 Sikeresen elvégezte a Technikai tanfolyamokat (T2), tudása naprakész.
 Aktív részvétel az Osz. munkájában a próbaidő alatt, de legalább egy éven keresztül
 Szakoktatók esetén – kellő indokkal – a Technikai tanfolyami végzettség alól a vezetőség
felmentést adhat.
1.2. Tag az a személy lehet, aki:
 Technikai tanfolyamon segédoktatóként legalább 5 napot, részt vett.
 A próbaidő, egy év eltelte után az OSz Vezetősége többségi döntéssel véglegesítheti tagságát,
illetve státuszát, segédoktatóként, amíg az oktatói feltételeket teljesíti.
 Szakoktatók esetén – kellő indokkal – a Technikai tanfolyami segédoktatói részvétel alól a
vezetőség felmentést adhat.
A vezetőség fenti esetekben mindenkor mérlegelheti a jelölt elméleti és gyakorlati tudását,
aktivitását, személyiségét, pl. oktatói, avagy pedagógiai készségét, oktatókkal, hallgatókkal való
együttműködését, összeférhetőségét a tanfolyamos hallgatók és a tagság visszajelzései alapján.
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2. Az Oktatási Szakosztály tagjainak a státuszai:
1. Segédoktató,
2. Oktató
3. Szakoktató
4. Tartalékos oktató
A tagi státuszok alakulását mindenkor jegyzőkönyv rögzíti.
2.1. Segédoktatói státuszban az a tag lehet, aki az OSz próbaidős tagja vagy tagja, és a vezetőség
segédoktatónak kinevezi.
2.2. Oktatói státuszban az a személy lehet, aki
 Tagja az OSz -nek.
 Barlangi túravezetői jogosultsággal rendelkezik.
 Az Oktatási Szakosztály munkájában legalább 1 éven keresztül Segédoktatóként aktívan részt
vett.
 Technikai tanfolyamon (T1) Segédoktatóként részt vett.
 Technikai tanfolyamon (T2) Segédoktatóként legalább két alkalommal min.10 napon át részt
vett.
 Ha a segédoktató az oktatói feltételeket teljesíti, az OSz vezetősége többségi, legalább
kétharmados döntéssel Oktatónak kinevezheti. A vezetőség a kinevezés elbírálásakor
mérlegelheti a jelölt elméleti és gyakorlati tudását, aktivitását, személyiségét, pl. oktatói, avagy
pedagógiai készségét, oktatókkal, hallgatókkal való együttműködését, összeférhetőségét a
tanfolyamos hallgatók és tagok visszajelzései alapján.
2.3. Szakoktatói státuszban az a személy lehet, aki valamely speciális szakterületen - ami alapvetően
nem kötéltechnikával kapcsolatos - az oktatásban részt vesz (pl. térképezés, földtudományok,
elsősegély, stb.).
2.4 Tartalékos státuszban az a személy lehet, aki
 Legalább 2 éve Oktatói státuszban az OSz tagja, vagy legalább 2 éven keresztül Oktatói
státuszban az OSz tagja volt.
 Tudása naprakész.
 Az OSz vezetősége többségi döntéssel Tartalékos státuszra jelöli, a jelölést elfogadja.
 Tartalékos státuszból az oktató státuszba való visszakerülést, kérés alapján a vezetőség a
körülmények mérlegelése alapján dönti el, figyelembe véve a személy aktivitását,
naprakészségét, a korábban eltöltött oktatási időszakot. stb.
2.4 A státusz megszűnése. Fegyelmi kérdések.
 Az OSz. státusz megszűnik a tag kérésére.
 Az OSz vezetősége egyhangú döntéssel indoklás mellett, bármely tag vagy személy státuszát OSz tagságának kérdésétől függetlenül – felfüggesztheti, vagy megszüntetheti. A megszüntetés
vagy felfüggesztés oka lehet fegyelmi vétség, amely a biztonság vagy jogszabályban foglaltak
megszegésével összefüggésbe hozható.
 Megszüntethető a tagsága annak a személynek, aki a hallgatókkal és (vagy) oktatókkal szembeni
viselkedésében összeférhetetlenséget mutat többszöri figyelmeztetés ellenére is.
3.1 Az OSz tevékenységeiben való részvétel.
 Az OSz eredményes működésének alapja az állandó személyes konzultáció és a levelezésen
alapuló széleskörű véleménycsere, az együttműködés minden szinten a közös célok érdekében.
Oktatók és hallgatók közvetlen és szoros kapcsolattartásán alapul.
 A célfeladatokat munkacsoportok végzik. A munkacsoportok vezetői önként vagy megbízás
alapján szervezik a csoport munkáját.

3.2 Az OSz tevékenységeiben való részvétel feltételei:
 Logisztikai, szervezési és ügyviteli feladatok ellátásában bármely OSz tag -akár státusz nélküli
tag is - részt vehet.
 Felszíni gyakorlati oktatást önállóan csak Oktatói vagy Segédoktatói státusszal lehet végezni.
 Barlangi gyakorlati oktatást önállóan csak Oktató végezhet. Oktatói felügyelet mellett
Segédoktató is végezheti.
 Nem kötéltechnikai témájú oktatást szakoktató, vagy meghívott oktató is vezethet önállóan, a
vezetőség megbízása alapján.
4. Egyebek:
 A barlangász csoportok alapfokú és egyéb technikai oktatására és azok oktatóira vonatkozóan az
OSz csak ajánlást fogalmazhat meg, miszerint legalább Technikai II.-es végzettség elvárható az
ott oktató személyektől.
 Az OSz a vizsgák és a tanfolyamok követelményeiről külön szabályzatban rendelkezik,
amelyeket a honlapján közzétesz.
 A tagi státuszok (oktatók, segédoktatók) névsora a Működési szabályzat mellékletét képezi,
melyet évente aktualizál az OSz vezetősége, és honlapján közzéteszi.
 Az OSz felügyelete: Az Oktatási szakosztály az MKBT választmánya által jóváhagyott és
elfogadott munkacsoport. A Társulat alapszabálya szerint évente minden szakosztálynak
jelentési kötelezettsége van. Ennek értelmében az OSz tevékenységéről, éves jelentést ad le az
MKBT. Vezetőségnek.
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