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Előzetes értesítés

A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, a Magyar karszt- és 
Barlangkutató Társulat, a TIT Vas megyei Szervezete és Szonoat- 
hely Városi Tanácsa 1987. május 28-31-én Szombathelyen rende
zi meg az oktatási intézmények karszt- és barlangkutató tevé
kenységének II. országos tudományos konferenciáját.



TÁRSULATI KUTATÚTÁ0OF

Az első társulati kutatótáDor 1987 . -n’hus 7-12. kőzett 
Budapesten lesz a Nemzetközi Szpeieoicgiai kongresszus jegyé
ben.



LUKÁCS LÁSZLÓ KUPA Barlangverseny

A verseny táborhelyén elhagytak 1 sátrat, 1 kalapácsot és I me
legítő felsőt. A tárgyak igazolt tulajdonosa a Társulat titkár
ságán veheti át a felsorolt holmikat.



Jelentés az Csregészeti Szakbizottság 
1996. VIII. 21-24-én végzett ásatásáról es a repáshutai 

oktatótáoorban végzett munkáról

- 4 bükki oarlangi ásatások kutatástörténete, a barlangi kitöl
tések vizsgálatának tudományos jelentősége, szerepe; a Fen:: 
lyuki ásatások régészeti, szíratigráfiái erecner.y e: /dr. Ring'- 
írnád. MTA FKI/,

- A 5Lkí negyseg .egfontosabb karsztmerfolocisi kérdését, s: ai - 
ge/ieráciék s Blikkben ,or. Hevesi Attila, M"A f-1

- A Bükk negység romcarlangjaí - a Bükki Nemzeti Park videón Ír
je Kovács Atti.a. a Pejteki Kutatcbáz gondnoka/.

A rendezvény helye a Rejteki Kutatohazban volt.
1586. VI12. 22-én délelőtt kirándulás a répáshutai Csúnya- él
Saila-völgy barlangjaihoz.
• fizetők: dr. Hevesi «tt:ls és a:. f- inger Arrr.r
Téma; karsztmorfológia, barlang, ül dékkénződés, régészeti vonat

kozások

megtekintése, tábortűz.



Az ásatás régészeti leletei a miskolci Hermán Ottó Múzeumba ke
rülnek.
Az ezévi munka egyik legfontosabb eredménye, hogy sikerült a 
A,5 m vastagságú profil rétegsorát tisztázni és a rétegeket 
további úledékfóldtam mintavételezéshez előkészíteni.

A szakbizottság részéről egyelőre a barlang további ásatását 
nem tervezzük. A jövőben más barlangok feltárását szeretném* el
kezdeni .

Az oktatótábor sikeres megvalósításáért ezúton szeretném megkö
szönni az MKBT támogatását, dr. Hevesi Attila és Kovács Attila^ 
szakmai közreműködését és a táborban részt vett valamennyi b a ™  
langkutatő érdeklődését.

Dr. Ringer Árpád 
szakbizottságvezet'



H Í R E *

A BEAC barlangász csoportja 1556. július 1E. és augusztus 25. 
kozott expedíciót hajtott végre francia- és spanveicrszag: te
rületen lévő bariangokcan. Utunk során eliatcgattunr s barce
lonai UIS kongresszusra is.
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szerelték a felszerelést. A hajnali órában visszatérő fáradt és 
elázott második csapatot az addigra már kipihent első csapat va
csorával /reggelivel?/ várta, majd a hálózsákokba, történt "meleg 
váltás" után az első csapat minden lehetséges felszerelést /mint
egy 600 m kötél, vaseszkózok, fölösleges fuggőágyak és élelmi
szer/ kiszállított a barlangból. A 3 fős második csapat pihenés 
után a késő délutáni órákban kiszállította a biv3kját, a gumicsó
nakot és az 500 m-ig beépített felszerelést.
Az expedíció teljes ideje 40 óra volt, ezalatt 970 m mélységig 
építettük ki és szereltük ki a barlangot ot férfi és két nő rész
vételével. Az akció sikerében fontos szerepe volt a szervezett
ségnek, összetartásnak, önzetlen segítőkészségne* és nagyfoKú fe
gyelemnek.
A résztvevők teljes mértékben egyetértenek abban, hogy a spanyol 
A 60 barlangot kiépíteni, bejárni és kiszerelni 5 nap alatt lénye
gesen nehezebb volt, mint a Gouífre Berger barlangba lejutni és 
kijönni ugyanígy 2 nap alatt.
Az expedíció résztvevői élményeikről január 26-án vetítettképes 
előadás keretében számolnak be a Társulatban.

A Béke 86. Barlangkutató expedíciót a Pannónia Speleoalpin Cso
port szervezte, mely az 1985. évi expedíció folytatása volt. 
Célja az előző évben feltárt Pannónia és Hungary barlangok to
vábbi feltárása és a Jean Bemard barlangban kutató- és gyűjtő
munka végzése egy újabb expedíció előkészítéshez.
Az expedíció munkáját sikeresen hajtotta végre, a Pannónia bar
langot kirobbantva - 30 m-t sikerült továbbjutni. Az expedíció
ról bankett keretében számolunk be, melyre mindenkit szeretet
tel várunk.



1986. október 30-án Ábrahám Kálmán államtitkár, az C'rszagcr 
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke ünnepéi v ee kere
tek kozott megnyixotta a Szemlc-hegvi-barlangot a negykrzr sec 
számára. A barlangot az OKTH Bucaoesti Felügyelősége üzemelteti. 
A barlang kedd kivételével egész evben óra között lalcgi.t-
ható. Belépődíj: felnőtteknek 30 Ft, gyerekeknek és nyugdija- 
soknak 2G Ft.
A látogató a barlang megtekintése mellett a fogadóépületben a 
barlangtani Intézet munkatársai által kialakított kiállításon 
a Budai-hegység fokozottan védett barlangjaival is megismerked
het, az előadóteremben pedig természeti értékeket ismertető fil
meket tekinthet meg.

Új kiállítás Aggteleken
Az aggteleki Barlang Szálló földszintjén 1976 júliusában megnyílt 
Bara'dla Múzeum anyagát az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága ez 
évben lebontatta és helyette az "Aggteleki Nemzeti Pár* értékéi" 
című kiállítást rendezte be. A nemzeti park és a Hermán Ottó 
Múzeum közös munkája alapján kialakított bemutató megnyitására 
1986. június 7-én került sor.

1966. november 26-án a kPVDSZ Vörös Meteor Székházaban Siegfrisd 
Gamsjacer, az ausztriai Dachetein-barlangok igazgatója tartott 
a Dachstein-hegység karsztjáról és barlangjairól igen színvonala? 
diaporáma előadást, szerk.megjegyzés: kár. hogy az előadást 
nem volt alkalmunk a Társulatban, naovobt kozonséc előtt is be

mutatni ..
T itkáreág

t _



1986. novemoer 21. - december 15. kozott Szombathelyen a Műve
lődési és Sportházban a helyi képeslapgyűjtők klubja megrendez
te a IV. országos képeslevelezőlap kiállítást.
A bemutatónak több barlangos anyaga is volt. Kucsik Zoltán /Da- 
bas/ a barlangok világát mutatta be modern lapokon keresztül.
Dr. Lénárt László /könyvjutalomban részesített/ gyűjteménye a 
magyar nyelvű, Kárpát-medencén belüli barlangokból adott átte
kintést modern és klasszikus képeslapok felhasználásával. E mel
lett több összeállításban fordult elő barlangos motívum /pl. a ^ 
pilisi Vaskapu, a Sziklás Madonna, a lourdesi barlangkápolna 
dimenziós képeslapon stb./.
A találkozó résztvevői nagy örömmel üdvözölték azt az elképze
lést, hogy 19B7-ben a barlangnapon barlangos bélyeg- es képeslap 
bemutatót szervezünk, s 1989-ben a kongresszus tiszteletére 
nemzetközi kiállítást.

A Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezete november 28-án 
tartotta évadzáró ülését. Itt került sor az 1986. évről szóló 
titkári beszámolóra, valamint jutalmak átadására. Az ülés kere
tében Czakó László tartott igen szép vetítettképes előadást né
hány erdélyi barlangról, köztük a Mikula-barlang csodálatos szép
ségű képződményeiről.
/szerk. megjegyzés: örömmel vennénk, ha az előadást szélesebb 
körben, Budapesten is láthatnánk./

Hadobás Sándor, a rudabánvai Tanács elnöke összeállította a 
3aratíla-barláng irodalmát. A 841 tételt tartalmazó bibliográfiai 
jegyzéket Társulatunk könyvtára részére megküldte. Szíves figyel
mét ezúton is köszönjük.



A Műsorfüzet ez év július-augusztus havi számának 14. oldalán 

Adamkó Péter rövid hírt jelentetett meg, mely szerint a Bp. V. 
kér. Váci u. 42. szám alatti maszek sportboltban eredeti Ed el nc 

dobról Ederlidnek látszó kötelet árusítanak. A hírrel kapcsolat 

bán Vadon Róbert kisiparos, az üzlet tulajdonosa az aiaöoi leve
let küldte Társulatunknak, melyet kötelességünknek tartottuk 

megjelentetni.

"Az Önök kiadványában idén júliusban megjelent Adamkó Péter nyíl 

levele, mely sérti jóhíremet és üzleti életűén megingathatja 
irántam a bizalmat.

A cikk lényege az volt, hogy spcrtboltomban eredeti Edelrid kp- 
téldobról csak annak látszó kötelet árusítok. Adamkó Péter e kcz 

leménye után a KERMI részére átadtam a birtokomban lévő G 3 mm- 

es Edelrid hegymászó biztosító zsinóromat - a katalógus szerint 

530 kp-nál szakítania - mely a vizsgálat során 610 kp szakító 
középértéket ért el. A KERMI 5 szakitáspróbát végzett. A legal

só szakadási érték is magasabb volt, mint a katalögusoan jelzett 

érték.

Adamkó Péter fenti tájékoztatása megalapozatlan es rosszhiszemű. 
Kijelenthetem, hogy csak eredeti Edelrid kötelet árusítottam, 

mint azt a KERMI is tanúsította.

Természetesen az engem sértő cikk miatt eddig felmerült költsé
geimet Adamkó Péterrel szemben polgári úton fogom érvényesíteni.

Kérem mindezeket a való igazság megismerése érdekében ugyanazon 
kiadványukban közzétenni, mint ameiyikpen Adamkó Péter irasa 

^egjelent.

Kérem, hogy annak a kiadványnak egy példányát részemre küldjék 

meg, amelyikben a fenti közlésem megjelenik.

Budapest, 1986. október 2.
Tisztelettel

;
Vadon Róbert 
Sportszerjavitó 
kisiparos"



Ezúton köszönjük meg a Társulat vezetőségének azt a támogatást, 

mely bajót1 kutatótáborunk sikeres megrendezéséhez nagymérték

ben hozzá járiJl1 •

Az 1986. június 13-22. közötti az üreg-kőn, a kéktu a útvonal 

melletti tunstapihenőnél létesített kutatótáboron csoportunk 

20 tagja és 16 vendég vett részt. A létszám 8 és 25 fő között vál
tozott, átlagosan 15 fő/nap volt.

A tábor elsőszámú programját a Bajóti 3. sz. kőfülke feltárása, 
az 1985-ben megnyitott kutatóárok továbbmélyítése jelentette, 

munkát a tábor utolsóelőtti napján a szálkőfenék elérésével be

fejeztük. A feltárt rétegsort folyamatosan szelvényeztük, s nagy
mennyiségű üledékminta' begyűjtésére is sor került.

A feltárás alatt végig a helyszínen tartózkodott és szakmai fe

lügyeletet biztosított Udvardiné Kövecses Varga Etelka, az esz

tergomi Balassa Múzeum régésze. Ugyancsak megtekintette a munkát 
dr. Kordos László /MÁFI/ és dr. Ringer Árpád /MKBT Ösrégészeti
Szakbizottság/.

A kőfiilkebeli munkák mellett fotódokumentációt készítettünk az 
Öreg-kő barlangjairól, valamint felmértük a Bajóti 1. sz. és 2. 

sz. kőfülkét- A fényképezés nagy része Hazslinszky Tamás és Fleck 
Nóra közreműködésével történt, akik június 21-én látogatták meg 

a tábort.

Két napig " Június 17-18-án - a táborban dolgozott a MAFILM 8 
fős stábja- A készülő barlangos filmsorozathoz a Jankovich- 

barlángrólt az Öreg-kői 1. sz. zsombolyról, a Bajóti 3. sz. kő- 
fülke feltáró munkáiról és a tábor esti életéről készítettek 
felvételeket. A filmforgatáshoz csoportunk tagjai segítséget 

nyújtottak -

A kutatótáüor az intenzív munka mellett zökkenőmentesen, daleset 

nélkül zajlQtt ls- A szakmai értékelésre a begyújtott anyag fel
dolgozása ütán kerülhet sor.



A MAFILM Magyar Filmgyártó Vállalat Népszerű tudományos- ér Ok

tatófilm Stúdiója az alábbi levelet külote láisuIfftur.Knak:

Tisztelt Flvtársak 1
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Kováts Nóra

/szerk.megjegyzés: Ha valaki e szervezet tevékenységéről bőveb
ben szeretne informálódni, vegye fel Kováts Nórával - 3525 Mis
kolc, Vologda u. 24. - a kapcsolatot, aki e szervezet munkájá
ba már bekapcsolódott. /

Why Savé Bats?

BAT
CONSERVATION
INTERNATIONAL

O



NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

A Nemzetközi Barlangtani Unió Barlangterápiai Szakbizcttsaa3 
1987. szeptember 22-27. között Bleibergben /Ausztria/ tartja 
soron következő, IX. szimpózionját. Az volna a Gél, hogy a ma
gyar törekvések és eredmények egységes, összehangolt program 
formájában kerüljenek a nemzetközi nyilvánosság elé, valamint, 
hogy ezeket a hazai barlangkutató közvélemény is megismerhes
se. Ennek érdekében 1987 májusának második felében a szimpc- 
^íonra szánt előadások az MKBT szakmai rendezvényeinek kereté
ben előadásra és megvitatásra kerülnek. Az MKBT Barlangkiíma- 
és Terápiái Szakbizottsága csak az itt elhangzó előadásokat 
tekinti a hivatalos magyar program részeinek.
A szakbizottság felkéri az MKBT azon tagjait, vagy munkacso
portjait, akik a szimpózionon előadást kívánnak tartani, hogy 
annak címét és rövid összefoglalóját 1987. március 3I-el be
zárólag szíveskedjenek dr. Horváth Tipor Tapolca fi. Ilt- cK. 
címre elküldeni és a teljes előadást a májusi renoezvénvre el
készíteni .

<3 _



FIGYELEM !

1987 augusztus második felében tábort tartunk Égerszögön, ahol 
a Szabadság-barlang sokoldalú barlangióldtam vizsgálatát fog
juk végezni tanfolyam jelleggel. A munkában bárki részt vehet, 
aki tagja az MKBT-nek és a barlangjáró 1. tanfolyamot elvégezte.

Elhelyezés az FT5K kutatóházában, illetve szükség esetén sátor
ban lesz. Az étkezést önköltségesen tábori konyhával oldjuk 
meg.

A tervezett vizsgálatokat illetve a barlangföldtani alapisme
reteket a már elkészült tankönyvből és gyakorlatokból tanulhat
ják meg a résztvevők.

Jelentkezés 1987-. március 31-ig a részvételi díj befizetésével 
az MKBT-ben lehetséges.
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FELHÍV Ár
az 1987. évi tagdíjak Deiizen-

Az 1987. évi tagdijak fizetésének felteteie.-

1/ Amennyiben március 31-ig sor kerül az évi felnőtt tagdíj be

fizetésére, annak összege 250 Ft helyett 2.0D Ft.

*-i



MEGJELENT !

a Karszt és Barlang 1985/I—II.

száma, melyet a tagság az 1986. évi tagdíj fejében kapott, il
letve kap meg. A tagdíj fejében járó példányokon felül további 
példányok a Társulat titkárságán vásárolható meg.
Ara: társulati tagoknak 58 Ft, külső személyeknek és intézmé-^| 

nyéknek 80 Ft. ^

Ezúton is kérjük a tisztelt tagtársakat, hogy 1986. évi tagdíj- 
elmaradásukat mielőbb szíveskedjenek rendezni. Köszönjük.

X X  X

JÁVORKÚTI-VÍZNYELŐBARLANG 
1:200



Visszaküldendő: 1987. jan. 31-i 
Cím: Dr. Veress Márton, Berzsenyi Dániel 

Tanárképző Főiskola, Földrajzi 
Tanszék, 9700 Szombathely 
Szabadság tér a .

Jelentkezési lap

az oktatási intézmények karszt- és barlangkutató tevékenységének 
II. országos tudományos konferenciájára





A Társulat 1987. évi munkaterve

VEZETŐ SZERVEK MUNKATERVE
1. Ülések 

Elnökségi ülések
jan. 20. Oktatási Szakbizottság munkájának megvitatása 

/oktatási rendszer/
1986. évi Jelentés /előzetes/

márc. 17. 1986. évi jelentés /végleges/
ápr. 1A. Barlangjárás és kutatástechnikai Szakbizottság

munkájának megvitatása
május 18. Vándorgyűlés, nyári táborok
jún. 27. Alapszabály

Kongresszusi körlevél
szept. 15. Munkaterv, költségvetés
okt. 27. Környezetvédelmi Szakbizottság munkájának megvi

tatása
dec. 1. Végleges munkaterv 

• Alapszabály
Választmányi ülések
márc. 17.

= /Napirend az elnökségi üléseknek megfelelően.7
dec. 1.
Beszámoló közgyűlés

2. Kiadványok
Karszt és Barlang 1966/1. és II. számának leszerkesztése és

nyomdába adasa
Karszt- és Barlangkutatás X. kötetének leszerkesztése és

nyomdába adása
Magyarország barlangtérképei két füzetének megjelentetése
Műsorfüzet kéthavonkénti megjelentetése
Szakirodalmi figyelő megjelentetése félévenként
MKBT Beszámoló 1986. évi köteténeK leszerkesztése nyomdába

adass
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Vándorgyűlés június 26-28. Létrás-tető /Bükk hegység/
Társulati kutatótábor Budapest
Szakbizottságok munkaűlései saját munkatervük alapján
Előadó- és vitaülések külön program szerint januártól

júniusig és szeptembertől decemberig hétfői 
napokon

X. Szpeleológiai Kongresszus előkészítő munkái: I. körlevél 
szétküldése szeptemberben



2 ' TI .ló illések
a/ ur.Böcker Tivadar - lir. Juhász András:

’ukk-hegysági karsztvizszintváltoz sok az észlelő fúrások 
.data1 alapjan



4/ '• öze tűsé-* j »iléspk
Igények szerint, de legalább negyedévenként. /A barlangoap 
miatt az év első részében sűrűbb összejövetel várható.

28



Remélik, hogy ezek a témák felkeltik n Társulat tagjainak ér
deklődését és biznak abban,hogy ezek után aktiv segi tség-okkol, 
közösen valamennyi elképzelésüket meg tudják valósítani. Céljuk, 
hogy az elmúlt években megerősödött sportos irányvonal mellett 
a kutatásra is felhívják a tag-társak figyelmet.
19S7-ben mindenekelőtt az első két pont megvalósításút szeretnék.
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A feladatom részletes ismertetése:
1. A  barlangok biztonságos kiépítése sport és kutatási célból-

A feladatot különösen aktuálissá teszi a Nemzetközi Szpeleo- 
lógiai Kongresszus, amelynek megrendezésére a magyar barlangász- 
társadalom kapott kitüntető megbízást.

Népszerű, technikailag is igényes barlangjaink jelenleg nem 
felelnek meg a korszerű, egyköteles technika követelményeinek és 
ezért a gyakorlatban korszerű oktatási céljaikat nem tudják meg
valósítani. A munkaprogram célja négy barlang teljes felülvizs^^ 
gálata és a szükséges ereszkedés! pontok kijelölése és á l l a n d ó ^ ^  
kiépítése a szakbizottság által kidolgozott elvek alapján. Ehhez 
négy munkatúrát terveznek, hogy a területileg illetékes csopor
tok részvételével, agregátor és ütve-fúró felhasználásával a mun
kát elvégezzék. A kiópités folyamán olyan fix pontokat is létesí
tenének, amelyek egy esetleges mentésnél elengedhetetlenül szük
ségesek. Ezeket a pontokat külön jelöléssel látnák el.
A felülvizsgált és kiépített barlangokról a Műsorfüzetben tájé
koztatnák a tagságot leszállási vázlat mellékelésével.

A kiépítésben a Gazdasági Munkaközösségek és Sportegyesületek 
technikai eszközeire támaszkodnának.

A fent vázolt program megvalósításában számítanak az MTSz 
Qarlangbizottsága és a Barlangi Mentőszolgálat véleményére és 
tevékeny támogatására.

Az elképzelések között szerepel, hogy a Mátyás-hegyi-barlang 
egy részében "tanbarlangot" létesítsenek és ennek tervezetét el
készítsék.
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c/ túrák szervezése a környező barlangokba /technikai c zkozok 
helyes használata,'.

A tábor tervezett időpontja: 198?. június vére., a dő tartam IC- nap.
A tábor pontos helyét és idejét í Műsorfüzet. ■ n közzéteszik. A 
táborban meghívott kutatásvezetők és a területilej' illetékes cso
port tagjai segitik a szervezőket,

A kollektív tábor oktatási programjának összeállításában az 
Oktatási bizottság aktiv részvételére számítanak. A tábor remélhe
tőleg szerves részévé és segítőjévé válik az oktatási programnak.

3. Kutatásmódszertani irányelvek:
A kollektív kutatótábor munkaprogramja és irányelvei alapján 

egyéb karsztterületen működő csoportok részére morfológiai, geo
lógiai és kutatástechnikai szaktanácsadás / hol - mit - hogyan .

Technikai felszerelések /egyéni és csoportos/ kialakitásának 
elősegítése.
Beszerzési források közreadása, tesztek és tapasztalatok ismer
tetése. Műszaki leirások, tervek gyűjtése és közreadása.

5 . Tecl nikai információk publikálása:
Külföldi szaksajtóból fordítások, túrázásra, kutatásra érdemes 

karsztterületek bemutatása, expedíciók részére technikai infor
mációk.
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A Fotográfiai szakbizottság az elkövetkezendő évek fő 
feladatának az 1989*évi X.Nemzetközi Szpeleológiai Kongresz- 
szusra történő felkészülést tekinti, igy a munkatervben fel
sorolt feladatok is elsősorban ezzel kapcsolatosak.
l/ Fotóanyag összegyűjtése a X.Nemzetközi Szpeleológiai Kongresz 

szus propagandaanyagához.
Határidő: 1987*december 3 1 * I

2/ Fotópályázat kiirása
Szine3 dia /5x5, ill. 7x7/ szines és ff. papirképek 
/minimum 18x24 ura méretben/, 
a/ Dudái hegység barlangjai
b/ Magyar barlangkutató tevékenységet reprezentáló felvételek 
A pályázat támogatására felveszik a kapcsolatot a FORTE-gyár- 
ial és az OFOTICRT-tel.
A pályázatra beküldött anyagot fel kivánják használni a 
Kongresszus alatt rendezendő fotókiállitáshoz.
Határidő: 1987.október 31.

3/ A magyar szpeleofotográfia története
Tanulmány készités és fotóanyag gyűjtés.
Az összegyűjtött anyagot szintén a Kongresszus folyamán meg
rendezendő fotókiállításnál használnák fel.
Határidő: 1938.október 31*

4/ Fotótanfolyan szervezése 
a/Igények felmérése 
b/ Előadók felkérése 
c/ Tanfolyam lebonyolítása
A tanfolyam időpontja 1 9 8 7 .október-november.

Fotográfiai szakbizottság
Vezető: Dr.Czajlik István
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Témájánál fogva a Társulatnak talán a legfontosabb tudomá
nyos szakbizottsága. Tevékenysége, ill. eredményessége meghatá
rozó lehet a Társulat tudományos munkássága szempontjából. így 
fontos, hogy ez a szakbizottság végre aktiv legyen, folyamatos 
kutatómunkát produkáljon, ill. erre ösztönözze a tagságot.

Ehhez arra van szükség, hogy ne csak egy személyből álljon a 
"szakbizottság", hanem valóban bizottság jellegű testület legyen. 
A testületi munka beinditása érdekében körlevelet szándékoznak 
küldeni valamennyi barlangkutató csoportnak, ill. a közleményt 
célszerű lenne a következő Műsorfüzetben is megjelentetni,gon
dolva az egyéni tagokra is! Ebben jelentkezésre kérnék a profil
ba vágó szakképzettségű szakembereket, összeírva, kinek van ked
ve /és ideje/ dolgozni a szakbizottságban. Eddig Budapestről 
Cser Ferenc és Haucha László, Siófokról Futó János jelezte,hogy 
szívesen részt venne a szakmai munkában. A körlevél alapján ©sz- 
szállitatnának olyan listát, amire valamennyi geológiai-hidroló
giai képzettségű MJOíT tagot felvennék és a továbbiakban tartanák 
velük a kapcsolatot.
A szakbizottság tevékenységét három fő témakörben képzelik el: 
a/ tanácsadás, konzultációs tevékenység 
b/ tematikus, regionális feldolgozó munka
c/ tudományos kutatómunka speciális szpeleologiai témakörökben.
a/ A íiusorfüzethen közzéteszik a körlevéllel együtt, hogy bár

mi: on felmerülő szakmai kérdésben valamennyi tagtársunk ren
delkezésére állnak. A bizottság működésének beindulásáig 
..'erre a nyári szabadságolások, kongresszus stb. miatt csak 
most, ősszel kerülhet sor/ geológiai kérdésekhez a szakbi
zottság vezető, karszthidrológiai kérdésekhez Maucha László 
címét adjuk meg /aki szintén vállalta, hogy a hozzáfordulók
nak szakmai segitséget nyújt./ A bizottság rendszeres mükó- 
ö-sének beindulása után a bizottsági tagok együttesen fog- 

ezt a feladatot ellátni.

i ^ a r s z t h i d r o l ó g i a i  é s  g e o l ó g i a i  s z a k b i z o t t s á g

V e z e t ő :  L e é l - ö s s y  S z a b o l c s
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b/ Valamennyi tagcsoportot felkérik, hogy a legjelentősebb ku
tatási objektumok geológiai /genetikai, tektonikai, morfoló
giai, minarológiai stb./ feldolgozását végezzék el. Ezalatt 
a legjolontőscbb barlangjukat, ill. ennek hiányában teljes ku
tatásterületüket értik. Több jelentős barlang kutatása esetén 
mindegyik ismert rendszerről kórnak leírást, ill. ilapvető 

vizsgálatot, mérések elvégzését. A munkában szakmai támogatást 
nyújtanak - nemcsak elméleti kérdésekben, hanem a helyszínen, 
a gyakorlatban is.
Ezáltal, a közös tematikával elérik /elérhetik/, hogy hazánk 
valamennyi jelentősebb karsztobjektumáról egységes szemléletű 
vizsgálat és leírás szülessék. /Se feledjük, hogy bát nem biz
tos, hogy az ill.kutatócsoportban dolgoznak a legjobb elméleti 
szakemberek, de biztos, hogy ott vannak azok, akik az illető 
barlangot a legjobban ismerik. így korrekt, pontos leírás csak 
az ő aktív közreműködésükkel lehetséges!/
Nem titkolt távlati cél, hogy a feldolgozások elkészülte után 
- talán rövidített formában - egységes kiadvány szülessen vala
mennyi jelentősebb barlangunk geológiai viszonyairól. 5 -v alatt, 
úgy érezzük, ez reális, elérhető cél, amelyért azoh in keményen 
és következetesen kell dolgozni!



A fentebb röviden vázolt tevékenységi körök bőségesen adnak 
munkalehetőséget a tudományos területen is dolgozni kívánó '11'BT 
tagoknak. Ha ezeket a célokat legalább nagyrészt sikerül telje
síteni, jelentősei lépünk előre a hazai szpeleológiai kutatásokban. 
Ehhez egy jó szellemű, aktivan dolgozó, egymással állandó munka- 
kapcsolatban álló szakbizottság szükséges'

A munkát biztosan elősegítené /ill, az egyik akadályozó körül
ményt megszüntetné/, ha anyagi alapot teremtenénk ezeknek a mun
kálatoknak a végzéséhez /kiszállási költségek megtérítése, vizs
gálatok kiadásainak fedezése, elkészült munkák jutalmazása stb./. 
Kérik ehhez a Társulat vezetőségének megértését, ill. a lehetősé
gekhez képest támogatását.



2. / A társulati térképtár kezelése, mindenki számára hozzáfér
hető, naprakész cérképkatalógus vezetése

3. / A Magyarország barlangtérképei sorozatban az István és
Anna-bg, a Szeralő-hegyi-bg, a Baradla-bg. anyagának nyom
dakész állapotra való előkészítése és lehetőség szerinti
kiadása

4. A barlangkutató csoportokkal való kapcsolattartás keretében:
- Részvétel a kutatótáborok látogatásában
- Publikációkba, jelentésekbe szánt térképek előzetes át

vizsgálása
- Közreműködés a Cholnoky- és kataszteri pályázatok érté

kelésében, és az észrevételek, javaslatok eljuttatása az 
érintett csoportokhoz

- Igény szerinti továbbképzések, konzultációk, barlangkuta
tó csoportok és egyéni tagok részére.



Rendezvények

Munkabizottsági ülés - igények szerint.
Kutatásvezetői vizsgáztatás legalább egy alkalommá1. 
Barlangjáró 1, 2, barlangi túravezetői képzés vizsgáztatá
sain való részvétel igények szerint.
Barlangkutató szaktanfolyam egy alkalommal.
Barlangi idegenvezetői tanfolyam az OKTH igényei szerint.
Íz OTDK konferencián való részvétel Egerben.
Az oktatási intézmények karszt és barlangkutatási tevékeny
ségének tudományos eredményei c. konferencia megrendezése 
Szombathelyen.

Kiadványok
Kutatásvezetői jegyzet utánhúzása /bővitése/ igények szerint. 
Barlangjáró 1,2, barlangi túravezetői, barlangi kutatásveze- 

• tői oktatási lépcsők tematikái, vizsgakérdés-gyűjteménye, 
tematikus irodalomjegyzéke, a témában potens személyek. 
Barlangkutató szaktanfolyam egy jegyzete.
Barlangi idegenvezetői tanfolyam jegyzete /ha a tanfolyamra 
igény van/.

Kapcsolattartás
A Társulat, a MTESZ, az UIS szerveivel való kapcsolattartás 
az 1989-es kongresszus rendezése jegyében.



usrágészeti szakbizottság 
vezető: Dr.Ringer Árpád

A szakbizottság 1987-től kát újabb barlang feltárását 
és komplex üledékföldtani feldolgozását szeretné megkezdeni. 
Egyelőre a barlangok még nincsenek kijelölve.

Konkrét tervezet a Vértes László barlangkutató csoport ál
tal feltárt Bajóti 3« sz. kőfülke mintasorának és a bükki 
Pongor-lyuk szediment vizsgálata.

Tudománytörténeti bizottság 
Vezető: Dr.Balázs Dénes

l/ A Tudománytörténeti Tár anyagainak rendezése, nyilván
tartásba vétele /folyamatos munka/

2/ Újabb tudománytörténeti anyag felderitése, beszerzése 
3/ Megemlékezés az 1 9 8 7-ben esedékes évfordulókról:

- publikációk készitése
- emlékülések rendezése
- koszorúzások
- köszöntők

k/ Jelentős barlangkutató személyek nyughelyeinek felderitése, 
szükség esetén a sirok gondozása 

5/ A MTESZ Évfordulónaptár barlangkutató eseményeinek össze
állítása

6/ Az 1 9 8 0 -ban ossz 'gyűjtött, a Földtan-földrajz-barlangtan 
folyóirataiban n gjelent, barlangkutatókról Íródott nekro
lógok rendezése

7/ A Bibi.Sp.Hung.-bán 19É5-ig szereplő szerzők névsorának 
összeállítása / 1 9 8 6 -ban megkezdett munka/, születési, ha
lálozási évének felderitése 

8/ Éves sajtófigyelő rendezése.



2/ A szakbizottság általános feladatai
2.. 1. Kölcsönös információcsere a szakbizottság egyes cso

portjai munkajárói,eredményeiről a kutatási területeken
2.2. A búvárkodás és ezen belül hangsúlyozottan a vizalatti 

barlangkutatás elméleti, gyakorlati módszereinek, eszkö
zeinek folyamatos figyelemmel kisérése, kölcsönös tájé
koztatás az újszerűségekről

2.3. A szakbizottság csoportjainak kétoldalú kapcsolatai alap
ján egyes kutatási területeinek megismerése, merülései^, 
ill. akciók szervezése.





MTESZ - egyesületi használatra I
Kiadja: Magyar Karszt- és Barlancxutatc 

Társulat
Felelős kiadó: Gádoros Miklós 
Készült: 1.000 példányban 
56/2638 MTESZ Házinyomda, Hp.
Felelős vezető: Boncra Gátőr





Kötelező felszerelés: - egyéni alapfelszerelés
/meleg aláöltözet, overall, gumi
csizma, Y szijas sisak, fő- és 
tartalék világítás/

- egyéni kiegészítő felszerelések 
/beülő- és mellheveder, kantár, 
mászó- és ereszkedő eszközök, 
belépők, karabinerek, transzport- 
zsák/

- meleg hálózsák, alkalmas felszíni 
túraöltözék





MINDEN KEDVES TAGTÁRSUNKNAK 
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG 
ÚJ ÉVET KÍVÁN A TÁRSULAT

VEZETŐSÉGE




