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A füzet tartalmasat

a Magyar Karszt- ás Barlangkutató Társulat közérdekű 
közlegényeit.

Minden kedves tag'társunknak 
eredményekben gazdag, boldog 
uj esztendőt kíván a Társulat

Vezetősége





M E G H Í V Ó

1983. Január 31-én 16 órakor a Társulat helyiségében 
/Bp. VI., Anker köz 1-3* félemelet 7./ munkaértekez- 
letet tartunk.
Témája: Lénárt László: A blbliográphla speleologioa 

hungarloa 1961-1980 tematikus felosztása

/A tematikus felosztással kaposolatos megbeszélés témá- 
ját tartalmazó elfifcetes Írásos anyagot a Titkárság 
kívánságra megküldi./



E I R I I

▲ Sslovák Sip«l*ol6{lai riMassonbatl tarOlatl
osoportja 1982. saaptanbar 16-tól 19-ig Gail Jóuaf vasa- 
tósóval kutató azpadlolót a s a m M t t  a Mailóta óa Baratka 
kOabtt altarttló karaatrldókán.
▲ négynapos azpadloló karatóban aor karült addig fal naa 
tórkópasatt klaabb barlangok falaóróaóra, barlangok óa 
falaalnl karaatJalansógak fotódokunantálásárat karaatfor
rá aok vizsgálatára, rágóssáti, tOrtónalni óa d ó ttani ada
tok, 1 1 1 . anyagok gyűJtóaára.
A aikaraa azpadloló Munkájában a rlnaasonbatl kutatóoaoport 
tagjai kfisOtt geológus, gaográfua, rógóas, törtónósa óa 
blológua asakaabarak la róast vattsk, valamint aegblvott- 
kóut budapeatl barlangkutatók la. A azpadloló aradaiónyalt 
a kutatók publikációkban fogják iaasrtatul.

Dr. D. Gy.

A Maroal Loubana Barlangkutató Egyaaülat kutatói a hossaan- 
tartó, nagy asárasaágot kihasználva a Lótráal-vlsaabarláng
ban a végpontot Jalantó Tó kOrnyókónak kutatására konoantrál- 
Ják arajükat.
1982. novaabar 20-án a Tó viss 1,6-1,8 n-al aolt nólyabban, 
■lat aa átlagos visssint. As általános vlsssintosSkkenós 
kttvatkaztóban a Tavi-ág hoaoksalfonja a barlang kutatása óta 
alSsa&r karült saárasra, a Így as addig aindösssa 2 búvár 
által látott, 1978 vágón faltárt Buvár-ág szánunkra la la- 
■arttó vált. A aásodik szifont visaont osak kát Igán ki. a te r- 
■atü kutatónak alkarült laküzdani. /A hír laadámának Időpont
jáig a 3. visas salfoa útjukat állta./
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A S

▲ alakolol Nehézipari Műszaki Egyetemen 1981-82. folyásán 
a következő szpeleológiai témájú megbízásos inkák /áa rész- 
■unkák/, 111. diploma- áa TDK dolgosatok készültek:

1. Az esztramosl Földvári-barlang képződményeinek vizsgálata 
/dr. ¥al laohor László, az OKTH Észak-magyarországi Felü
gyelősége rászóró/

2. A lillafüredi Anna-aáaztufabarlang goológlal faltárása 
/Láaárt László, a Boraod To túri a t részére/

3. A Mlskolo-Tapolcai várhtgyl felhagyott mészkőbánya
természetvédelmi torülattá áa goológlal parkká való át
alakítása ___
/Sslabóosky Pál ás nunkatársai, az OKTH-n karaaztül a 
Központi Földtani Hlaatal rászóró/

k. A Blikk föld t» rí irányi természetvédelmi ártákolnok ismer— 
totósa áa ártákoláso /Vojtilláné Szabó Zoas 
/Vojtilláné Szabó Zsuzsanna, NMB diőlomadolgozat/

5* Angol-nagyar aspolaológlal kisszótár
/Miklós Gábor - Szalóky Judit, NME TDK dolgosat/

6. Franola-igyar aspolaológlal kisszótár 
/Miklós Gábor, NME TDK dolgozat/

7. A Nehézipari Miszaki Egye tea karszt- ás barlangkutatásának 
történőto, föltáró áa tudoaányos munkájának ismertetése 
/Csató István, NMB TDK dolgozat/

L. L.

Köslsnort, hogy a Létráai-eizeabarlángban 1971 óta folynak a 
klimatológiai- ás oaopegásnárássk. Esidoig a beállított mérő
eszközöket semmiféle embertől származó szándékos kártétel nem 
érte. Ezárt hatott ránk bénitólag 1982. november 20-án, hogy 
méréseinket n i  tudtuk elvégezni, mert a barlang első részé
ből Ismeretlen tettesek 7 db hőmérőt elloptak, 2 db-ot össze
törtek, valamint 2 osepegésmérő edényt megrongáltak.
Az OKTH-nál ismeretlen tettesek ellen feljelentést tettunk.
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A Labor MIM Esztergomi Karost- ós Barlangkutatók 1982. no
vember 21-ón a Pilis-hegyaógben» p®»* megyóben, a Vaskapu- 
völgyben egy 0 ,6 x 1 z 1,5 üreget találtak, melynek fel-
töltött fehókazintJót 1 m-el lesüllyesztve négy különböző 
Irányban szótfutó járatot találtak. Az ilymódon felfedezett, 
móg kis kiterjedósU, feltárásra váró hidrotermális kialaku
lása Uregrendszernek "Borostyán-barlang" nevet adták.

Az Aoheron Barlangkutató Csoport deoember 5-ón a Mátyás
hegyi-barlang keleti zónájában újabb 65 ta-nyi szakaszt tárt 
fel, amely a Mikulás-ág nevet kapta.
A nagymóretü teremből ós több folyosóból álló szakasz órde- 
kessógót kálóitkrlstályok, szeptáriás iszap ós szóp oldás
formák növelik.
Az aj szakaszból nóg számos Irányban igórkezik lehetőság 
továbbjutásra.
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Észrevételek

a bódvaszllasl barlangnap technikai megrendezésével
kapósolatban

▲ barlangnapon szemlélőként az alább felsorolt hibákat fe
deztem fel. Ezak a hibák esetenként előfordulhatnak, da
sorozatos megjelenésük feltétlenül balasathez ts z# that.’
Paglyok-szakadéké:
- a helyszínen füllel allátott aittak találhatók, a halyatt 

a kötés rögzítése egy nagy kőhöz, oBokorba kötve törtónt,
Így a kötél hosszan aőrlődik a falnál,

- kötői toldása karablnarral, fölösleges tag baiktatása,
- az odakószitatt tartalék kötál végétől 6 s-ra köpanya tál- 

Jasan, magja kávésáé sérült vol.
Alnáel-zaonboly:
- kötél kikötésa két fához osokorba /agy fa is elég lanna/, Így 

hosszú a felfekvés, a baJáratnál alhalyazatt nittokat dán 
használják, pádig a súrlódást erősen osökkentsné,

- a második aknánál levő nittakból osak agyat használtak rög
zítésre - m  kávés, legalább kattó szükséges, fSlog, ha van.

Fenyves-zsomboly:
- a kötél rögzítése két sitthez bulin osonóval történt, da a 

osonóban rossz szárat terheltek.
Veosem-bükkl-zsomboly

- a kötél kikötésa két fához osokorral történt, nelyban a bulin 
osonót rossz irányban tsrhelték,

- az alsó aknában a kötél toldása osonóval történt, az akna 
negosztására a kedvező helyen lévS nittet nan használták,

- a 80-as akna tetejénél a kötelet korhadt fához rögzítették, 
az ott található füllel allátott nittakat nan használták,

- az akna falénál található sittekkel ellátott párkányt nen 
használták fel az akna negosztására, halystta osonóval össze
kötött kötelet /a osonó -55 n-nél/ használtak,

- a barlang bejárását kétkötelas technikával képzelték el és 
szerelték be, holott Magyarországon ezt a technikát nem hasz
nálják és a barlangnapi vegyes társaságnak igen sok problémát 
okozott.
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H»t«or-btrl>ng
- a kiírás szerint bejárásához egyéni teohnlkai felszerelés nem 

szükséges, agyapakkor a barlangot nem építették ki megfelelő
en. Mégis a Tsrseny során teohnlkai felszerelés nélküli le- 
eresakedás közben osipőosonttöréses baleset történt.

Kérlek benneteket, hogy a fent Ismertetett módszerek helyett 
as alábbiakat alkalmazzátok!

1. A bálin osomó Ívből kijövő szárát terheljük!
2. Bőven elég egy biztos fa, nem kell az erdőt is körbekötni! 
3* Használjak a barlang szájánál elhelyezett nltteket, melyek

a ki- ás beszállást megkönnyítik! 
k. Fagerendát ne használjónk rögzítésre, osak élőfátI
5. Kőtelünk érjen végig az aknában!
6. Ha a kőtél nem ár végig, a toldásnál helyezzünk el nittét, 

mely as átszerelést könnyebbé és biztonságosabbá teszi!
7. A rögzítés legyen egyszerű és áttekinthető!
8. Rögzítéshez két nitt szükséges és elegendő!
9* A kötél minél kevesebb helyen feküdjön fel a falra!

10. Használjuk as egyköteles technikát)

Lakács László 
Műszaki Bizottság



Felhívjuk

a T #ríU «tt S ia n a u t t k ,
• siAkoiaUlyok, 
S n k U M t t a i fo k , v a l n i a t
• BarlM|KHtati Csoportok

vasatSlnak flffyolaét, hogy

lf«2. « * 1 Jalaotésükot

1982. fakruár lj-i* a Társulat Titkársására ■agkttldsul saivas- 
kodJónak /í*. 1861 Iákor k«a 1-3-/.

BskOldondS példányosául

Tsrülstl Saarvasatak, Ssakblaottsáfok, Saakosstályak
8 példány

0

Barlangkutató Csoportok k példány

/2 pld. a Társulat dekusontáelöja ás a Baosáaaló ssarkass- 
tásáro /utébkl féayképak nélkül/ 8 pld. aa Orsaásos Kör- 
nyssst- ás Tarnésaatyédalnl Hivatal FsltlsyalSséfa, Illat
ra a KSruyssatvédslol ?*♦<*»•♦ Barlangtani Oaatálys H s á é 
ra./

Mindau barlangkutató osöpört évi jalsatésa autanatifcuaan 
résft vasa a flholaaky Jau8 pályásatau*
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Cholnokr Jenő karazt- és barlangkutatást pályázat

A Magyar Karzat- ás Barlangkutató Társulat Elnöksége és 
az Orsságos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal annak 
érdakéban, hogy elősegítse a Társulat koratéban folyó 
kársát- áa barlangkutatási tevékenységet, Tóként a kutató 
éa faltáró munka aegfelelő ssintU dokumentálását, az el
ért eredaényak összefoglalását, valamint ezek értékelését, 
évenként isaátlódóen

Cholnoky Janóról elnevezett pályázatot

ir ki.
1 pályázat dlJazáaára a Társulat 12.000 Ft-ot, az OKTH 
20.000 Ft-ot biztosit.
1  pályásat dijai:
egy I. dij 6000 Ft éa oklevél
kát II. dij 5000 Ft áa oklavál
báron m .  di j áOOO Ft áa oklavál
m O a d i J a k  kiosztására tOOO Ft áll randalkezésra, amelyet 
a bírálóbizottság alsósorban dokumentatív értékű és a bar- 
laagvádalaa érdakéban végzett aunkáért ill. részmunkáért 
Ítél oda. Különdljjal az 1 -3. helyezett naa díjazható.
A pályásatok beadáal határideje: alriden év február 15*
á pályázaton kizárólag a Társulat karatéban működő osoportok 
ill. kntató kollektívák /naa aagbisásoa munkát végző ad hoo 
bizottságok, előzetes aunkatsrvet benyújtó legalább 3 egyéni 
kutatóból álló kollektívák/ vehetnek részt, éves jelentésük
kel ill* zárójelentésükkel.• , '
A jelentések naa tártálaszhatják az alózó években leadott 
részek ismétlését, lezárult kutatás összefoglalása kivéte
lével, akkor is osak röviden, nem szószerinti ismétlésként..
Nea értékaIható a aagbisásoa munkák keretében végzett tevé
kenység.
A pályásatok k példányban küldendők be a Társulat Titkársá
gára, melyből 2 példányt a Társulat, 2 példányt az 0K1H 
kap. /A k példányból 3 azonos kivitelű fotókkal illusztrált 
legyen, 1  példány fotók áa dissss kötés nélküli szerkesztési 
példány./
Külföldön végzett kutatási eredaénysk nea kerülnek értéke
lésre. .
Kérjük, törekedjenek a tömör, lényegre törő fogalmazásra, 
az elbeszélő, nea informatív közlések mellőzendők.
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A pályásatok felépítésének és <rt<k«lé»ép»k szempontjai:

1. Tárgyévi ninkatarr
/a Duókatérv végrehajtásának értékelése/

2. összefoglalás
/a Jelentés felépítésének sorrendjében, 
fejezetenként az eredmények tömör ssg- 
.fogalmazása/

3. A feltáró tevékenység ismertetése 
/a barlang neve, helymeghatározása, 
negatív eredmény le Ismertetendő, uj sza
kasz hossza, ismertetése, térképe /tér- 
képminőség pontozása az 3* pontban/ és 
egyéb dokumentációja/

k. Tudományos kutatás, feldolgozása ismer
tetése
/különböző vizsgálatok, feldolgozások, 
kataszterezések összefoglaló eredményei, 
táblázatok stb. kiemelve az uj eredménye
ket/

5. Térképmellékletek 0-10 " 
/csak uj feltárások 1 1 1 . aj felmérések

, térképe melléklendő, a nemzetközi jel- 
kuloa figyelembe vétele/

6. Fotódokumentáoló 0-10 ■
/mind művészi, mind dokumentációs fel
vételek, hangsúly a dokumentatív értéken
legyen/

7 . Csőporttevékenyeég 0-10 ■
/osoportlétszám, fenntartó szerv, vezető, 
összejövetelek helye, gymkorieága, ren
dezvények, előadások, oktatás, tarák, ta
nulmányutak, stb. megjelent pnblikáeiók 
feleorolása/

8. Függelék 0-15 "
/önálló szakdolgozat, TDK-dolgozat,
tanfolyami anyag stb./

9. A jelentés kivitele 0-5 *
/esztétikum, helyesírás, földrajzi nevek 
Írása/ ■

10O pont
A térképmellékleteket és fotódokumentáolót nem azOkeéges 
külön fejezetben közölni, hanem a megfelelő szöveges rész
hez osatolható.
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F E L H Í V Á S

•i 1983* évi t a g d í j a k b e f i z e t é s é r e

Kérjük kadvas Tagtársainkat, hogy 1983 
a aollékalt oaakklapon beflsatni ssiva

évi tagdíjaikat 
kódjának.

Kérjük a bafisatéakor a oaakkan olvashatóan faltüntetni 
a küldő navét, ólaiét és kutatóoaoportjának novét, vagy 
aat, hogy agyén! tag.

1983. évi tagdíj:
Felnőtt tagoknak 150,- Ft
Ifjúsági, katona és 
nyugdíjas tagoknak 60,- Ft

Titkárság
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F I G Y E L E M  I

1983* I* félivíbtn jalwik mmg a Magyar Kársát- és Barlang- 
kutató Társulat és a Magyarhoni Fttldtanl Társulat UllOs 
kiadásában Piros Olga: Karbonátos kfissttani, karsstgonoti- 
kai ás sspo'oolégial bibliográfia oiatt aunkája. A kSaol 
3000 tétolt folsorakostaté aunka folöloli a tés» aagyar 
irodaiaát 1900-tól, valamint az általánosabb ttlodékföld- 
tani ■unkákat 1975-tól. A könnysbb tájékozódást kósottani, 
regionális földtani, rétogtani, kársát- és barlangtani 
■utaté ogésniti ki.
Várilaté ára: 30 és 100 Ft között

*
Kérjük, hogy az igényokot 1983. Január 30-ig a Titkárságon 
joloaai sslvoskodjonok.

N é v : .............................................
Lakóla: • • • •  ................................
Igényolt példáaysoáa.............
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M E G J E L E N T  I

MKBT Beszámoló 1977. 6a 1978. 6vl kötete 

Szerkesztette: Dr. Kordoe László

Helyreigazitáaként e helyen közöljük, hogy a Beszámoló 
1977* kötet támogatóinak névsorában a Maróéi Loubens 
Barlangkutató Egyesület neve helyett tévedésből Lónárt 
László neve Jelent meg. A hibáért elnézést kérünk.

Titkárság





MTESZ -  egyesületi használatra !

Kiadja: Magyar Karszt- és
Barlangkutató Társulat 

Készült: 950 példányban 
82/3947 MTESZ Házinyomda, Bpest.

Felelős vezető: Deli Sándor




