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1986. november - december hó





November 10. /Budapest/ Dr. Cser Ferenc - Gádoros Miklós

Beszámoló a 9. Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongreszusról

November 13. /Szeged/ Dr. Keverné Bárány Ilona dr.

Beszámoló a Palma de Mallorcán rendezett 
1986. évi nemzetközi karsztkonferenciáról
/Magyar Földrajzi Társaság rendezvénye/

November 1A. /Budapest/ Dr. Dénes György

Kína karsztvidékei 1985

/Magyar Földrajzi Társaság rendezvénye/

November 2A. /Budapest/ Dr. Cser Ferenc

Szimpózium a Pireneus karsztjairól a Folc- 
. közi-tengertől az Atlanti-óceánig

December 1. /Budapest/ Budavári József - Gyovsi László

Az Ason-volgy barlangjai

December 8. /Budapest/ Előadóülés és vitaest a barlangklimatológia
aktuális kérdéseiről /klimatológiai előadásai- 
Barcelonában/

x x x

December 13. /Budapest/ Barlangi kutatásvezetői vizsg-

X X X

tholnoky Jenő-pályázat beadási határideje: 1987. február 16.

X X X

Nyílt fogadónap az OKTH Barlangtani Intézetében: nov. A., rlec. 2.
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17.00 őrá Dr. Cser Ferenc - Gádoros Miklós

Beszámoló a 9. Nemzetközi Szpeleolőgiai Kongresszus 

ról

/vetítettképes előadás/
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Diavetítéses előadás a Honvéd Aurora SE Barlangkutató 

Szakosztályának nyári spanyolországi barlangtúráiról

Az előadás helye.-

Budapest, VI.,

Anker köz 1. 
félemelet 27. sz.
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Az előadás helye:

Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Lóczy terme 
Kún Béla tér 2.



9. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus

A 9. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusra egy év késéssel 1986. 
aug'usztus 1-7-ig került sor Barcelonában /Spanyolország/.

A kongresszuson az UIS vezetőségén és az 58 tagú rendező gárdán 
felül 36 országból 358 kutató jelent meg. Legnépesebb az USE dele

gációja volt /66 fő/, míg 11 országból csak 1-1 kutató jelent meg.

A regisztrált magyar résztvevők: dr. Cser Ferenc, dr. Dénes György, 
dr. Fodor István, Gádoros Miklós, dr. Kósa Attila, Maucha László 
és dr. Tardy János. A kongresszus megnyitására elkészült előadás
gyűjteményben 259 dolgozat jelent meg /a kiadvány a Társulatban 
megtalálható/.

Magyar részről az alábbi előadások hangzottak el:

Balázs D.: Contribution to the Speleology of Eastern Island

Cser F.-Szenthe I.: The Way of Cave Formation by Mixing Corrcsion

Cser F.-Izápy G.-Maucha L.: Hydrochemical Data of Dósvafő Springs 
and the Problem of Magnesium

Fodor I.-Pais E.: In Heilhöhlen behandelte Patienten ím Spiegel 
einer reprasentativen Psychologischen Untersuchung

Gádoros M.-Cser F.: Aerosols in Caves - Theoretical Considerations

Gádoros M.: Air Temperature Investigation in Vass Imre Cave Jós- 
vafő North-Eastern Hungary

Gádoros M. : Cave Radioactivity - Theory and Data

Kósa A.: Are Typical Tropical Karst Landforms Typical and Tropical?

C. Ek-Gábris Gy.-Hevesi A.-Lénárt L.: Teneur en C02 de l ’air de 
Quatre Grottes de Hongrie

A kongresszus magyar vonatkozású eredményei /időrendben/:

1. Az UIS Szpeleoterápiai Bizottsága az elhunyt dr. K.H. Spannagel 
utódául dr. Horváth Tibort választotta a bizottság elnökének; 
titkárul újraválasztotta dr. Kessler Hubertet.
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2. Az UI5 közgyűlése dr. Fodor Istvánt beválasztotta az UIS veze

tőségébe .

3. Az UIS közgyűlése az 1989-ben esedékes 10. Nemzetközi Szpeleo- 

lógiai Kongresszus rendezését az MKBT-nek ítélte.

Azok a magyar részről elhangzott előadások, amelyek magyar nyelven 

még nem jelentek meg, a tél folyamán társulati előadóüléseken is

mertetésre' kerülnek /lásd műsor/.

Gádoros Miklós
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CHOLNGKY JtNÖ KAR5ZT- £S BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT

A Cholnoky Jenő Ksrszt- és barlangkutatása pályázatot az 
1535-os évre az MKBT elnöksége és az 3KTH a Társulat keretében 
folyó munka fellendítése érdekében

- csoport és

- egyéni kategóriában írja ki.

Csoport kategóriában a pályázaton kizárólag a Társulat keretében 
működő csoportok, 211. kutató kollektívák /nem megbízásos mun
kát végző ad hoc bizottságok, előzetes munkatervet benyújtó leg
alább 3 egyéni kutatóból álló kollektívák/ vehetnek részt, éves 
jelentésükkel, ill. zárójelentésükkel.

A jelentéseF nem tartalmazhatják az előző években leadott részek 
ismétlését, lezárult kutatás összefoglalása kivételével, akkor 
is csak röviden nem szószerinti ismétlésként.

.0

Nem értékelhető a megbízásos munkák keretében végzett tevékenység.

A pályázatok 3 példányban küldendők be a Társulat Titkárságára, 
melyből 2 példányt a Társulat, 1 példányt az OKTH kap. /A 3 pél
dányból 2 azonos kivitelű fotókkal illusztrált legyen, 1 példány 
fotók és díszes kötés nélküli szerkesztési példány./

A Bíráló Bizottság a pályázat beadási határidejét követően re
gisztrálja a beérkezett pályázatokat, megállapítja, hogy melyek 
azok, amelyek a pályázat kiírásának megfelelően elbírálásra 
kerülnek. A pályázaton nem kerülnek értékelésre azok a jelentések, 
amelyek csak formális jelentéskötelezettségnek tesznek eleget, 
illetve azok, amelyeknek benyújtói külön kérik, hogy jelentésük 
a pályázaton ne vegyen részt.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázaton nem vesznek 
részt azok a jelentések sem, amelyek nem a kiírt határidőre, 
vagy nem az előírt példányszámban érkeztek be.

Kérjük, törekedjenek a tömör, lényegre törő fogalmazásra, az 
elbeszélő, nem informatív közlések mellőzendők.
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A Bíráló Bizottság, a pályázatok áttekintése után fenntartja 
magának a jogot a pályázat díjainak megváltoztatására, azzal a 
kitétellel, hogy az I. helyezésért járó pályadíj összege néra 
lehet több a kiirt összegnél.

A pályázatok beadási határideje: 1987. február 16.

A pályázatok a fenti napon 17 óráig a Társulat Titkárságán 
/Bp. VI. Anker köz 1./ adhatók le, vagy 16-én 24 óráig /16-i 
postabélyegző/ postán küldhetők el.

1. A pályázatok felépítésének és értékelésének szempontjai az
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Egyéni kategóriában egyaránt pályázhatnak a Társulat egyéni és
csoportokban tevékenykedő tagjai. Az egyéni pályázóknak előze
tes munkaprogramot nem kell beadni.
Egyéni kategóriában pályázni lehet: karszt- és barlangkutatás
sal kapcsolatos

- tárgyévben megjelent publikációval /hazai vagy külföldi ki
adásban/ ,

- tárgyévben elhangzott előadás teljes anyagával /az előadás 
helyének, időpontjának és a rendezvény programjának csatolá-

k sával/,
* tárqyévben kidolgozott és benyújtott TDK dolgozattal, vagy 

középiskolai szakmai tanulmányi versenyre készült dolgozattal,
- saját kutatási eredményeket összefoglaló, még nem publikált 

tanulmánnyal,
- egyéni bibliográfiai tevékenység /szakbibliográfia, időszaki 
bibliográfiai feldolgozás/.

- 11-
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H Í R E K

A Vértes László Barlangkutató Csoport 1986 tavaszán új barlangot 
tárt fel a Tatabánya melletti Keselő-hegyen. A 11. számú barlang 
két ágra oszló, hasadékjellegű aknákból áll. Jelenleg ismert mély
sége kb. 40, ill. kb. 70 m . A végpontokon kőzettörmelék akadályoz
za a továbbjutást. Ennek átbontásával a barlang mélysége elméleti
leg kb. 140 m-ig növelhető.

Az új barlang omladékcs bejáratát a csoport az OKTH Észak-dunántú
li Felügyelőségének támogatásával kiépítette és lezárta.

X X X

A Vértes László Barlangkutató Csoport 1986 nyarán feltárta a Ge- 
recse-hegységben a Bajót melletti Kökényes-hegyen található Bü- 
dos-lyukat. A felszíni berogyásból mélyített kutatóakna 4 m-es 
mélységben érte el a szabad üreget. A barlang hasadékjellegű, több 
szintes. Járatainak összhosszúsága kb. 90 m, mélysége kb. 20 m. 
Érdekessége, hogy eocén homokkőben alakult ki.

x x x

A Vértes László Barlangkutató Csoport 1986. évi nyári táborát 
augusztus 9-24. között rendezte meg a Gerecse-hegységben, Puszta- 
maróton. A természetvédelmi ifjúsági építőtáborként működő tábor 
kiemelt feladata a térség veszélyeztetett barlangjainak állagmeg
óvása, 3 bejáratok rendezése és lezárása volt. E program keretében 
sor került a Tűzköves-barláng, a Jura-zsomboly, a Bajcti Büdös
lyuk és az Öreg-kői 1. sz. zsomboly bejáratainak lezárására. Elő
zetes egyeztetés alapján e barlangokban a csoport a túravezetést 
biztosítja.

Juhász Márton
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A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület szokásos nyári táborát 
augusztus 9-24. között tartotta Létrás-tetőn.

A táborban elsősorban a Láner Olivér-barlang bontását végeztük, 
de emellett térképezésre, állagmegóvásra és az öt lengyel, vala
mint egy orosz barlangkutató túráztatására is sor került.

A táborban "Barlangjáró 1" tanfolyamot tartottunk. A 23-i vizsgán 
1-1 tatai és budapesti, 2 leninvárosi, 3 egri és 13 miskolci kuta
tó tett eredményes vizsgát.

A tábor utolsó estéjén került sor a Láner Olivér emléktábla lelep
lezésére a Láner Olivér- /volt Spirál/ barlang bejáratánál. Mint
egy félszáz fiatal és idősebb barlangkutató jelenlétében helyez
tük el a csoport, a Társulat és a területi szervezet koszorúját.

Csoportunk Láner Olivér tiszteletére vándorkupát alapított, melyet 
tagjaink nyerhetnek el egy-egy évi kiemelkedő, a barlangászattal 
kapcsolatos tevékenységükért. A kupát első alkalommal elsöprő fö
lénnyel dr. Gyurkó Péter nyerte el. /A szavazás a tábor utolsó 
tábortüze mellett zajlott./

Ezúton értesítjük a tagságot, hogy az Anna-barlang biztonsági 

okokból bizonytalan ideig zárva tart.

A MTESZ a Minisztertanács megbízásából "Sikeresen takarékoskod
tunk ’86" címmel pályázatot hirdetett meg. A pályázat kiírása a 
Társulat Titkárságán megtekinthető.

13



Elnökségi és választmányi- üléssk -határozatai

Elnökségi ülés 1986 . gunius 10.

E-26/86 Elfogadta az MKBT és az GKTH között kötött új hosszú távú
együttműködési megállapodást /az eredeti példány a Társulat 
Titkárságán és a Barlangtani Intézetben megtekinthető/.

E-27/86 Az MKBT és az OKTH közötti szerződés értelmében 10 konkrét
feladat elvégzésére készült megállapodás. A felmérést az il
letékesek megkapták. ^

E-28/86 Elfogadta a gazdasági titkár kérelmét, mely szerint a Társu
lat kérje a MTESZ Gazdasági Bizottságtól az 1985. évi költ
ségvetési támogatáson túl fellépett veszteség visszafizetése 
alóli felmentést, s egyúttal kérje a támogatás 50 eFt-tal 
történő emelését.

E-29/86 Elfogadta a Vértes László Barlangkutató Csoport kérelmét, 
melynek alapján 3 eFt támogatást nyújtson nyári táborukhoz.

E-30/86 Elfogadta azt a módosítást, mely szerint a MTESZ közgyűlésen 
Társulatunkat Barátosi József helyett dr. Juhász András kép
viseli .

Elnökségi ülés 1986, június 23.

E-31/86 Elfogadta azt a javaslatot, mely szerint az 1989. évi hazai 
UIS kongresszus központi gondolata a hévizes barlangok téma
köre legyen.

E-32/86 Az ezévi barcelonai kongresszuson valamennyi jelenlévő elnök
ségi tag a választáson döntésre jogosult.

E-33/86 Az UIS Barlangterápiai Szakbizottságának tisztikarára dr.
Horváth Tiborral konzultálva kell javaslatot tenni. ^

E-34-35/86 Az Anteus Barlangkutató Csoport felvételi kérelmét, vala-^ 
mint Fónyad Béla kutatásvezetői tanfolyam alóli felmentési 
kérelmét a szeptemberi választmányi ülés elé utalta.

E-36/86 Az OKTH által készítendő kormányelőterjesztés összeállításá
hoz 2-3 főt delegál.

E-37/86 A Vár-barlang tételes felülvizsgálatába az OKTH kérésének meg
felelően szakembereket jelöl ki.
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V-18/86 Elfogadta azt a javaslatot, mely szerint az 1989. évi hazai 
UIS kongresszus szervező bizottságának vezetője dr. Cser Fe
renc legyen, aki a tisztet a Társulat megbízásából munkakö
ri kötelességként fogja ellátni. Ehhez a Társulat a szüksé
ges munkajogi és pénzügyi feltételeket megteremti.

V-19/86 Elfogadta az Anteus Barlangkutató Csoport felvételi kérelmét.
V-20/86 Fónyad Bélát a kutatásvezetői vizsga letételére kötelezte.
V-21/86 Elfogadta, hogy a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási 

pályázat az előző évihez hasonlóan kerül kiírásra, ugyanak
kor kéri a tagság javaslatát a pályázat jövőben történő mó
dosításához .

V-22/86 Dr. Horváth Tibor norvégiai szakmai utazásához benyújtott
10 eFt összegű támogatási kérelmét 21 igen, 7 ellenszavazat
tal és 1A tartózkodás mellett elfogadta.
A Titkárság által előterjesztett tábor- és egyéni támogatási 
rendszer kiírástervezetének tárgyalása elnapolásra került.

Összevont elnökségi és választmányi ülés határozatai 1966. szept. 16.
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Az Oktatási Bizottság közleményei

December 13-án Budapesten /a pontos helyet és időpontot az ér
deklődőknek megküldjük/

barlangi kutatásvezetői vizsgát

tartunk.

A vizsgán részt vehetnek mindazok, akiknek Barlangjáró II. képe
sítésük van, vagy a tanfolyam alól felmentést kaptak. Tanfolyamot 
nem tartunk, de december 3-én /pénteken/ 10 órától a Társulat 
I. emelet 141. számú előadótermében elméleti konzultációt, szom
baton és vasárnap /a helyszínt később közöljük/ igény szerint gya
korlati konzultációt tartunk.

A vizsga anyagát az MKBT által kiadandó Barlangi kutatásvezetői 
jegyzet tartalmazza, amely önköltségi áron /kb. 130 Ft/ a Titkár
ságon beszerezhető.

Vizsgadíj: 100 Ft, amely a helyszínen fizethető.

A jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon 1986. november 
14-ig kérjük a Társulat Titkárságára eljuttatni.



A Barlangtani Intézet közleményei

1. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Barlangtani 
Intézetének új /remélhetően végleges/ címe: 1025 Budapest, Szép

völgyi út 162/b*.

Az intézet munkatársai a 889-599 telefonszámon érhetők el.
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GYARAPODOTT A TÁRSULAT TUDOMÁNYTÖRTÉNETI TÁRA

N o v á k  K á r o l y ,  a Pál-völgyi-barlang utolsó barlangmestere 
számos, a barlangra vonatKOzó dokumentum - levelezés, fénykép, 
sajtóanyag, kőzetminta stb. - adományozásával gazdagította a 
Társulat Tudománytörténeti Tárának gyűjteményét.

H é g r á t h  G y u l a ,  Társulatunk több évtizede aktív tagja 5, a 
barlangkutatásról a éO-as évek elején készült S 8-as filmet aján
dékozott a gyűjteménynek.

Mindkettőjük ajándékát, Társulatunk iránti figyelmét ezúttal is 
hálásan köszönjük.

Császár Zoltán 20 éves temesvári barlangkutató szívesen levelezne 
17-22 év körüli magyarországi fiatalokkal turisztikáról, barlang- 
járásról és tájékozódási versenyekről.

Címe: 1900 Temesvár 
Porumbescu 53.
Románia
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Visszaküldendő a Titkárságra 

1986. november la-ig

%

Jelentkezési lap

barlangi kutatásvezetői vizsgára
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MTESZ - egyesületi használatra í

Kiadja: Magyar Karszt- és Barlang- 
kutató Társulat 

Felelős kiadó: Gádoros Miklós 
Készült: 1000 példányban 
86/2183 MTESZ Házinyomda, Bp.

Felelős vezető: Boncza Gábor




