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Március 12. /csütörtök/

Március 23. /hétfő/

17,00 óra Tihanyi Péter

MÁLTA - két keréken a barlangok nyomában

A VMTE Foton-Béke barlangkutató csoportja Valettában 

élő barátainak meghívására 13 fővel ismét egy hetet 

töltött e festői szigetek karsztvidékén. Úti céljuk, 

hogy az előző 1962. évben kimaradt területeket m e g 

ismerjék, bejárják. Élményeikről diavetítéses elóaoás 

keretében számolnak be.

Az előadás helye:

B u d a p e s t , V I .,

Anker köz 1. 
félemelet 11. sz.
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17,00 óra Tihanyi Péter

Április 13. /hétfő/

KUBA ’06

A VMTE F oton-Béke b a r l a n g k u t a t ó  c s oport két tagja 

a Nautilus Vízalatti B a r l a n g k u t a t ó  Szakosztály 

m e g h ívására részt vett kubai búvár expedíciójukon.

A pr o g r a m o k  jó ö s s z e h a n g o l á s a  révén lehetőség .

nyílt a h á r o m  s z á l l á s h e l y  kö r n y é k é n  lévő karszt- " 

terület b e j á r á s á r a  is, hogy későbbi barlangos u t u n 

kat előkészítsük. T a p a s z t a l a t a i n k r ó l  diavetítéses 

előadás ker e t é b e n  sz á m o l u n k  be.

Az előadás helye:

Budapest, VI.,

Anker köz 1. 

félemelet 11. sz.

rilmes kör

A Pannónia Csoport érdekes kezdeményezéssel áll elő: a lehetőségekhez ké

pest hétfőnként 17,00 órától filmvetítéseket, videózást és diavetítéseket 

szervezünk.

Szeretnénk, ha közvetlenebb formában egyszerűbb témák is napvilágra kerül

nének a magyar barlangászvilág életéből, így mód nyílna arra, hogy jobban (* 

megismerjük egymás kutatásait, munkáit.

Jelentkezések esetén az MKBT részére nyilvántartásba vesszük a különféle 

témaköröket, hogy érdeklődés esetén pontosan meg tudjuk adni azokat. A cél 

ezzel az, hogy 1989-re össze tudjunk válogatni egy filmanyagot, amely a 

magyar barlangászéletet tükrözi. Nagyobb érdeklődés esetén filmfesztiválokat 

is tudnánk rendezni. A filmes kör a barátkozás, szórakozás, kikapcsolódás, 

élményszerzés mellett hasznos, maradandó munkát is jelentene.

Jelentkezni a Titkárságon lehet idő- és adategyeztetésre. Az első össze

jövetelt 1987. április 27-én 17 órakor tartjuk. Műsoron Kardos László: 

Kálmán-réti kutatások című S 8-s filmje.

-  6 - Kardos László



A BÉKE ’86 expedíció vidám bankettie

19:87. március 20. 15 órai

Gyere velünk egy vidám utazásra a franciaországi Oean B e m a r d  

és Pierre 5aint Martin barlangokba, ahol 1985-ben és 1986-ban 

járt expedíciónk.

A kutatások során a PSM barlang mellett két új barlangot ta

láltunk, a Pannónia és a Hungary barlangokat, ezen kutatások

ról is szól az élménybeszámoló.

A banketten részt vesznek az expedíciót támogató intézmények 

képviselői is.

Helyszíne: Anker köz 1. I. emelet 141. terem 

P r o g r a m :

1/ A résztvevők köszöntése 

2/ TV-film bemutatása az expedícióról 

3/ Egyéni diák, fotók megtekintése

4/ Tombola! Ki mit nyer, úgy kacag! /értékes ajándékok a 

lekváros nittfültől az nagy k c r m á n y k i t u n t e té s i g !/

5/ Humoros összeállítás az expedíció útjáról dia és hanganyag 

segítségével

Részvételi díj: 20 Ft. Büfé lesz!

Kardos László
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M E G H Í V Ó

A Magyar Karszt- és Barlan g k u t a t ó  Társulat

1987. március 27-én 15 órakor

az Anker köz 1. I. emelet 141. számú helyiségében

tartandó

BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSÉRE.

N a p i r e n d :

1/ Beszámoló az 1986. évről /Gádoros Miklós főtitkár/

(az írásos anyag megjelent a Műsorfüzet jelen számában)

2/ Az 1986. évi költségvetés teljesítése /Hever Éva gazdasági 

titkár/

3/ Az Ellenőrző Bizottság 1986. évi jelentése /Dr. Szathmáry 

Sándor, a bizottság vezetője/

4/ Az 1987. évi munkaterv /Gádoros Miklós főtitkár/

(az írásos anyag megjelent a Műsorfüzet január-február havi 

számában)

5/ Az 1987. évi költségvetés /Hevér Éva gazdasági titkár/

(az írásos anyag megjelent a Műsorfüzet jelen számában)

6/ Tájékoztató a Társulat nyári táborának előkészületeiről

7/ Kitüntetések, jutalmazások

8/ Egyebek

A közgyűlésre minden tagtársunkat szerettei várjuk'

8
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Tisztelt Kutatótársak !

A január-februári Műsorfüzetben megjelent a Karszthidrolóqiai és 

Geológiai Szakbizottság munkaterve.

Kérjük, hogy minél többen vállaljatok - akár alkalmilag is - 

részt a Szakbizottság munkájából.

Mivel máris késésben vagyunk, kérjük, hogy akit érdekel a geoló

gia és a karszthidrológia és kész kivenni részét feltárt barlang

jaink és karsztterületeink ilyen irányú szakmai feldolgozásából, 

ill. a kutatások segítéséből, az jöjjön el a Szakbizottság

1987. március 16-án /hétfő/ 1 6 ,30 kor a félemelet 9.

számú helyiségben tartandó alakuló ü l é s é re.

Szakbizottságunk nyitott szervezet, munkájában bárki MKBT tag 

részt vehet.

Javasoljuk, hogy a kutatócsoportok az alakulóülés előtt beszéljék 

még, hogy mit tudnak vállalni a Szakbizottság célkitűzéseiből, 

ill. mihez kérnek tanácsot. Ugyancsak kérjük, hogy írják össze a 

kutatócsoporton belül a szakirányú képesítéssel rendelkezők n é v 

sorát. Ez fontos lenne, hogy tudjuk a beinduló szakmai munkának 

kik lehetnek az oszlopai /és nem egyedüli végzői, hiszen a tudomá

nyos vizsgálatokhoz nem szükséges diploma!/.

Alakuló ülésünkön az előzetes munkatervet pontosítjuk, kiegészít

jük, ill. ütemezzük. Ha nagyobb számban eljöttök, lehetőségünk 

nyílna a kiválasztott célkutatási témák személyi hátterének át

tekintésére is.

Ismételten kérjük, hogy az érdeklődők, akik munkát kívánnak vállal

ni Szakbizottságunkban, vegyenek részt az alakulóülésen. Aki a 

megadott időpontban akadályoztatása miatt nem tud eljönni, de s z e 

retne bekapcsolódni a Szakbizottság munkájába, ezt a szándékát 

írja meg a szakbizottságvezetőnek - a Társulathoz, vagy a lakás

címére .

^elhívásunk természetesen mind a csoport - mind az egyéni tagokhoz 

szól. Jelentkezéseteket várva, köszönettel

Leél-Őssy Szabolcs 
szakbizottságvezető 

y 1122 Bp. Hajnóczy u. 15.



Az 1987. évi társulati kutatótábor 1987, július 3-12. között, Budapesten, a 
II. kerület Szép-völgyben lévő Francia-bányában lesz.
A tábor célja: koncentrált feltáró tevékenység a területen lévő, eredménnyel 
kecsegtető kutatási helyeken, melyek véglegesítése február első felében 
megtörténik.
A tábor létszámát 50-100 fő részvételével tervezzük. A tábor megfelelő szín
vonalú megszervezése, az eredményes feltáró munkát biztosító feltételek 
biztosítása érdekében kérjük, hogy a csoportok tagjai és egyéni tagjaink a 
mellékelt jelentkezési lapon mielőbb, de legkésőbb március 38-ig adják le 
részvételi szándékukat a Társulat Titkárságára, x

A jelenleg remélhető támogatások figyelembevételével 250 Ft részvételi díj
jal kalkulálunk, ennek fejében a tábor ideje alatt a résztvevőknek naponta 
háromszori étkezést és a munkahelyeken védőitalt /tea, üdítő/ biztosítunk.
A feltáró munka mellett fennmaradó idő /pihenésen kívüli/ színvonalas el
töltéséről a tábor vezetése gondoskodik /"világjáró" kutatóink élménybeszá
molói, környező barlangok megtekintése, bejárása stb./.
A tábor végén /július 11-én este/ egy búcsú tábortűznél kívánjuk zárni mun
kánkat, a kiemelkedő teljesítményt nyújtók megjutalmazásával egybekötve.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a csoport vagy egyéni tag által a 
tábor idejére rendelkezésre bocsátható felszereléseket /feltáró eszköz, 
sátor, közlekedési eszköz stb./, valamint azt, hogy feltáró műszak /csoport/ 
vezetést a jelentkező vállal-e?
Kérjük a Társulat tagságát, hogy a táhort mindenki tekintse sajátjának, 
aktív közreműködésével járuljon hozzá annak sikeréhez!
VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET'

az
MKBT Barlangfeltárási és Kutatás
technikai Szakbizottsága nevében

Börcsök Péter Szadlyár Péter

XA jelentkezőket április 15-ig részletes körlevélben tájékoztatjuk!
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H Í R E K

Miskolcon, az Észak-magyarországi Területi Szervezet meghir

dette Anton Luczinkiewicz /a Szlovák Természetvédelmi Központ fő

igazgatója/ "Szlovákia barlangjai" c. vetítettképes előadását, 

mely az előadó betegsége miatt elmaradt. Helyette - az utolsó 

illanatban beugorva - dr. Cser Ferenc tartott nagysikerű uti- 

eszámolót a Pireneusok barlangjairól.

A Létrási-vizesbarlang Tavi-ágának szifonja a hosszantartó szá

razság hatására mintegy 3 hétig megint nyitva volt. Ezalatt 

folytattuk a megkezdett geodéziai felméréseket, valamint a já

ratszakasz alaposabb megismerését. Ennek keretében egy szikla

darab leverésével mintegy 35 m-es új, szűk járatot tárt fel 

Vadász István és Nagy Zsuzsanna. Sajnos a szifon számunkra tel

jesen indokolatlan módon hirtelen lezárt /s Tó vizszintje közben 

tovább csökkent!/, így a további munka lehetetlenné vált. /A szi

fon "viselkedése" viszont óvatosságra int a mögötte való tar

tózkodást illetően!/.

Ugyanebben az időben a Szepessy-barlang szifonja is nyitva 

volt, s itt is folytattuk a feltáró munkát. Mintegy 6 m új sza

kasz után egy 30 m-nél nagyobb kürtőt talált Vadász István, 

Szögeczky László és Csörsz Attila, melynek alján menyét nagysá- 

rágcsáló állat csontjai voltak.

FIGYELEM '

Ezúton közöljük tagtársainkkal, hegy Társulatunk az Anker köz: 

épületen belül új helyiségbe, s félemelet 3-as szobába költözött 

r-özvstle- telefonszárunk /217-253/ jjiligzMljll.. Központon kérész 

túl '229-670 ' hívhat: ; - n e . 1 é‘- a 11 á ^ 1 3 .

Titkárság
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Elnökségi és választmányi ülések határozatai

Elnökségi ülés 1937. január 20.

E-l/87 Határozatot hozott az Alapszabály 1968. évi módosítására, 

és az alábbi összetételű alapsz3bálymődcsító bizottságot 

hozta létre.

Elnöke: Dr. Szathmáry Sándor

Tagjai: Dr. Dénes György, Szablyár Péter, dr. Szilágyi Pé

ter és az Álba Regia csoport képviselője 

E-2/87 Néhány kiegészítéssel elfogadta az 1986. évről szóló fő
titkári jelentést.

E-3/87 Határozatot fogadott el a Társulat Tudományos Tanácsának 

létrehozására.

Választmányi ülés 1987. január 20.

V-l/87 Elfogadta a Társulat által barlangkutató csoportok és

egyéni tagok részére nyújtott anyagi támogatás rendszere 

című anyagot.

V-2/87 Határozatot hozott, mely szerint az MTSZ Barlang Bizott

ságot fel kell kérni a 10. kongresszus szervezésében való 

közreműködésre.

V-3/87 Megválasztotta az 1986. évi Cholnoky-páiyázat bíráló bi

zottságát

Elnöke: Dr. Lénárt László

Tagjai: Hazslinszky Tamás, Kárpát József, -Szablyár Péter, 
és a Barlangtani Intézet képviselője.

V-4/87 Bizottságot hozott lére az 198"'. évi Cholnoky-páiyázat 

kiírásának elkészítésére 

Elnöke: Dr. Rajczy Miklós

Tagjai: Juhász Márton, dr. Lénárt László, Takácsné Bolner 

Katalin és az Álba Regia csoport képviselője.

V-5/87 Elfogadta a Bauxit és a Tetragon Barlangkutató Csoportok 

felvételi kérelmét.



FELHÍVÁS '

Értesítjük a magyar barlangász sporttársakat, hegy 1997 nyarán 

az Újpalota SE 3D napos nemzetközi barlangász expedíciót szer

vez Nyugat-Európába. Utazás autóbusszal történik és az irányár.- 

15.nf)0,- Ft. Szolgálati útlevelet korlátozott számcan biztosí

tana tudunk. Jelentkezési határidő: 1987. április 30.

Giczey László 

elnök

x x x

Megnyílt a BÁV Opál szakboltja az V. kerület Tanács körút 22. sz. 

alatt, ahol ásványokat és drágaköveket vásárolnak, illetve ér

tékesítenek.

Az Ásványgyűjtő Figyelő 3. évfolyam 2. számában dr. Miklós György- 

né, a BÁV Nemesfém Boltcsoportjának vezetője az alábbiakat nyi

latkozta: "A gyakorlatban azonban sokszor nehéz eldönteni, hegy 

például egy cseppkő valamilyen védett barlangból, vagy egy üze

melő kőbánya lerobbantott üregéből kerül ki. Ez igaz. Ezért dön

töttünk úgy, hogy eredettől függetlenül egyelőre valamennyi olyan 

képződményt, amely barlangból is származhat, kizárunk a felvá

sárlásból ."

Az Asványgyűjtő Figyelő idézett száma a Társulat könyvtárában 

megtekinthető.
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NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

1. Antropogén hatások a karsztra

Nemzetközi Szimpózium az IGU /Nemzetközi Földrajzi Unió/ 

szervezésében

Időpontja: 1987. szeptember 11-14.

Helyszín: Postojna /Jugoszlávia/

Részvételi díj: 100 svájci frank

Előadások beküldésének határideje: 1987. április 1.

2. VII. Nemzetközi Barlangmentési Konferencia

Időpontja: 1987. augusztus 30. - szeptember 5.

Helyszín: Triest /Olaszország/

Részvételi díj: 1987. március 31-ig 180.000 líra

1987. március 31-e után 230.000 líra 

Előadások beküldésének határideje: 1987. május 31.

Mindkét rendezvény körlevele megtekinthető a Titkárságon.

x x x

A III. Jean B e m a r d  expedíció programja

Márc. 8. Kecske-hegyi kőfejtő, gyakorlás

Márc. 21-22. Remete-barlang, mentögyakorlat

Ápr. 3-5. Kálmán-réti akció

ípr. 17-19. Alsó-hegy

Máj. 1-3. Bemutató a Népstadionban

Máj. 15-17. Alsó-hegy

Máj. 29-31. István-lápai-barlang

Jún. 12-14. Vecsem-bükki-barláng

Jún. 24-28. QD0T Béke Kupa, Miskolc

Júl. 3-12. MKBT tábor, Francia-kőfejtő

Júl. 20. Az expedíció előrelátható indulása
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A Béke Kupát 1986-ban a Pannónia Spelecalpin cscpcrt alapította a nemzetközi 

békeév tiszteletére.

A Kupa célja az ifjúság körében a barlangjárás-barlangkutatás, hegymászás és 

geológia népszerűsítése. Olyar utat mutatni, amelyen biztonságosan elindulhat 

egy fiatal a sport és a tudomány felé.

A minden évben megrendezésre kerülő Kupán a rendezőség mindig a legmodernebb, 

legbiztonságosabb eszközöket mutatja be a balesetek megelőzése érdekében, és 

arra törekszik, hogy az érdeklődő ifjúság szervezett barlangászcsoportba tö

mörülve biztonságosan űzhesse ezt a sportot.

A Kupa minden évben az Országjáró Diákok Országos találkozóján kerül megren

dezésre. A Béke Kupán részt vehet minden olyan fiatal, aki delegálva var az 

ODCT-re és nem tagja semmilyen barlangász csoportnak.

Díjazás:

Az egyénileg induló, de iskoláját képviselő versenyzők kezűi a legjobb 1 évre 

elnyeri a Béke Kupát, melyre az iskola neve és a dátum kerül fel. A Béke Ku

pa Vándor Kupa jellegű, ezért azt minden évben újra és újra vissza kell szol
gáltatni. A rendező csoport igyekszik az I. helyezettet komolyabb díjazásba:-, 

részesíteni pl. az alapító évben a Béke’86 expedícióra meghívja őt.

A verseny egyszerű, laikusoknak is áttekinthető feladatokból áll, amely jó 

szórakozást nyújt az érdeklődőnek, s ehhez a szervező csoport jó szerencsét 

kíván.

KISZ KB

Béke Kupa 1986-987

Az 1986. évi Béke Kupa az ODOT keretében, Sopronban került megrendezésre, 

ahol a Pannónia Csoport barlangi mentőgyakorlatokat mutatott be Fertőrákoson. 

Az 1986-os évben megtartott Kupa nyertesei:

1. Halász Ákos, Budapest
2. Matvuga Péter, Szolnok
3. Nagy Zoltán, Debrecen
4. - Bar'th Zoltán, Baja
Az első két helyezett részt vett a Béke ’86 expedí ción, Franciaországban. A 
versenyen kötéltechnikai feladatok voltak, mászás, ereszkedés, illetve át

szerelés és elméleti kérdések.
1997-ben ismét negrencezésre kér 1 a Kuos Miskolcon az 000' keretében, idő

pontja június 24-28. Az első helyezett a Pannőria Csoport kéltségén részt ve

het a? MKBT központi táborában. A feladatok az előző évihez hasonlók lesznek.

-15 Kardos László



C élja: barlangkutató csoportok illetve egyéni tagak által szer

vezett - a csoport, illetve szakbizottság munkatervében szerep

lő - barlangkutató táborok eredményes tevékenységének elősegí

tése .
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Beszámolási kötelezettség-: a támogatásban részesült csoport 

vagy egyéni tag munkájáról és a pénz felhasználósáról az éves 

jelentés során köteles beszámolni.

II. Nemzetközi tudományos barlangkutató rendezvényeken, 

tanulmányutakon való részvétel támogatása

Eél j a ; a Társulat tagjainak támogatása nemzetközi tudományos 

barlangkutató rendezvényeken, tanulmányutakon való aktív rész

vétel esetén.

Módja: egy-egy tag részére max. 3 eFt összegű utazási költség

térítés, MKBT viszonylatban max. évi 10 eFt.

Elbírálás -feltételei:

- a rendezvény programjának, körlevelének, valamint az előadás 

szövegének, illetve a tanulmányút előzetes munkatervének be

nyújtása,
- a rendezvényen tartandó tudományos előadás, illetve a tanul

mányút témája Társulatunk távlati tudományos programjához csat

lakozzon, valamint reprezentálja Társulatunk tevékenységét,

- tagsági viszonya megszakítás nélkül legalább 3 éves legyen,

- szakterületén megfelelő aktivitással dolgozik, azaz aktívan 

részt vesz a Társulat megfelelő szakbizottságának munkájában.

Jóváhagyó: a támogatás mértékét szükség szerint, de legfeljebb 

negyedévenként az elnökség hagyja jóvá.

Beszámolási-kötelezettség: a támogatósban részesült társulati

tag köteles a rendezvényről illetve a tanulmányúiról előadás 

formájában Társulatunknak beszámolni, valamint a rendezvény ki

adványaiból Társulatunk részére 1-1 példányt ieadni.

III. Általános előírások

1. A barlangkutató csoportok, illetve egyéni tagok részére nvúj- 

tandú, az I-II. fejezetben előírt összeghatáron felüli anya

gi támogatás lehetőségét és mértékét a Társulat anyagi lehe

tőségeinek függvényében a választmány hagyja jóvá.
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2. Az I-II. fejezet szerinti támogatás lehetőségét és mértékét 

az elnökség a Társulat anyagi helyzetének figyelembevételé

vel határozza meg.

3. A pénzügyi támogatása megvalósítása a következő módon törté

nik.



MEGJELENT !

a BARLANGBIBLIOGRÁFIAI FIGYELŐ 

1986. 2. száma

amely a Társulathoz 1986. június 15. és december 15. között 18 

országból beérkezett 43 folyóirat 74 füzetéből több, mint 500, 

^alamint 14 hazai folyóirat cikkeiből válogatott 56 cikket és 

Kiadványt ismertet.

Ára: 20 Ft

Kapható a Titkárságon.
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Előzetes értesítés

A Társulat ez évi Vándorgyűlését Miskolcon /Létrás-tetö/ tart

ja. Az előző évektől eltérően a szakelőadásokat pénteken, a tú

rákat és a Marcel Loubens Kupa versenyeit szombat-vasárnap tart

juk. /Részletes programot a május-júniusi Műsorfüzetben köz

lünk./

J^rjük mindazon tagtársainkat, kik a Bükk hegységben szakmai 

/szpeleológiai/ munkát végeztek, s erről pénteken, az előadási 

napon be kívánnak számolni, az alábbi jelentkezési lap beküldé

sével jelezzék.

Rendezőség

Időtartama ,/max. 1 óra/: ..........................................

Technikai segédeszköz-igény: diavetítő, epivetítö, írásvetítő

egyéb, mégpedig ......................................................

/a megfelelőt kérjük aláhúzni/

Az előadott anyagot szándékozik-e nyomtatásban megjelentetni: 

igen - nem





Visszaküldési határidő: 1987. márc. 30. 
Cím: MKBT 1061 Anker koz 1.

Jelentkezési lap 

a Társulat nyári kutatótábcrába

N é v : -.........................................................

Levelezési cím: .....................................................

Mely csoport tagja: .................................................

Milyen felszereléseket tud a tábor rendelkezésére bocsátani0





Főtitkári beszámoló 

az 1986-ban végzett tevékenységről

Általános értékelés

1986 a Társulat életében eredményes év volt, de a trendek nem 

biztatóak. Nemzetközi tekintélyünk tovább nett, a pénzügyi egyen

súlyt a növekvő nehézségek ellenére sikerült megőrizni, s a koz- 

jyűlésen kiosztott sok kitüntetés azt mutatja, hogy munkánkat 

.tthon is elismerik; másrészt viszont a szakbizottságok jó ré

sze továbbra sem fejt ki érdemi munkát, s a csoportok közül is 

kevés vesz részt a társulati életben. Ezzel kapcsolatban nyilván 

felelősség terheli az operatív vezetést, melynek az eddigieknél 

hatékonyabb módszereket kell keresnie a munka és együttműködés 

fellendítésére.

A vezető szervek-munkája

Az Elnökség a jóváhagyott munkaterv szerint cclgozott ili. irá

nyította a Társulat tevékenységét. Újjáalakulásakor több intéz

kedést hozott a szervezettebb munka érdekében: bevezették az ülé

sek előzetes naptárát, és a határozatok számozását /11-től kezd

ve, tekintettel az év elején hozott számozatlan határozatokra/. 

1986-ban 9 ülés volt, átlagosan 70 % részvétellel, amely maga

sabb, mint az elmúlt 5 év bármelyikében; az arány azonban monoton 

csökkenő: az újjáalakulás utáni 90 %-ról október végéig 45 %- 

ra /!/ esett vissza.

A Közgyűlés előtti /számozatlan/ natárczatok a közgyűlés elö- 

cészítésére és jutalmazásokra vonatkoztak; végrehajtásuk megtör

tént. A 27 számozott határozatból ner v. részlegesen került vég

rehajtásra 5:

E-24/86: kutatóbázisok létesítésére bizottságét hívott létre; 

ez ugyan megalakult, de az ügyben érdemi haladás nincs és nem is 

lesz, amíg a bizottság konkrét programot nem dolgoz ki;

E-19/86: az együttműködési szerződés a BTSz-szel még nem kerül' 

megkötésre, mert a Barlangjáró I. tanfoivam jegyzete, amelvnek 

közös kiadására irányulna, meg nem állt össze:
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E-21/86: a külföldi előadások itthoni bejelentésére vonat

kozó felhívás megjelent, de eredményt nem hozott;

E-36/86 ill. E-37/86: szakértők kijelölését irányozta elő az 

OKTH-hoz, a Rózsadombbal ill. Vár-barlanggal kapcsolatban, eze

ket azonban eddig nem igényelték.

Sajnálatos módon elmaradt az osztrák cserepartnerek /2 fő/ 

meghívása a vándorgyűlésre; ezt 1987-ben feltétlenül pótolni

A Választmány 3 ülést tartott; a tervezett negyediket az elnök 

külföldi utazása miatt 1987 januárra kellett halasztani. A 12 

számozott határozat végrehajtásra került.

A Küldöttközgyűlés volt az évben a Társulat legjelentősebb ese

ménye. Számos személycserével újraválasztotta a Választmányt és 

Elnökséget, új tiszteleti tagokat és dr. Bogsch László halálára 

tekintettel új tiszteleti elnököt választott dr. Kessler Hubert 

személyében, továbbá számos jutalomban és kitüntetés'/társulati, 

vállalati, miniszteri/ került kiosztásra.

Nemzetközi és belföldi kapcsolatok

Belföldi viszonylatban jelentős volt az OKTH-val kötött hosszú 

távú szerződés újraszövegezett megújítása további 5 évre.

Nemzetközi viszonylatban legfontosabb volt a hivatalos részvétel 

a 9. Nemzetközi Barlangtani Kongresszuson, ahol az UIS közgyű

lése Magyarországnak, tehát Társulatunknak ítélte a 10. Kongresz- 

szus /1989/ rendezési jogát, továbbá dr. Fodor Istvánt beválasz

totta az UIS vezetőségébe, dr. Horváth Tibor lett a Barlang- ^  

terápiái bizottság elnöke, dr Kessler Hubertet megerősítették 

bizottság titkári pozíciójában; dr. Dénes György pedig továbbra 

is a Barlangmentési bizottság titkára. A kongresszusnak egyéb

ként 7+1 magyar résztvevője volt, akik 9 dolgozatot jelentettek 

meg. A sikerhez jelentősen hozzájárult a Fotográfiai Szakbizott

ság és az Ifjúsági Bizottság által közösen készített A fotótab

ló, a kiadványaink gyűjteménye, mely a rendezők szerint a kiál

lítás leggazdagabb anyaga volt, és az "Óriások útján" c. film 

videováltozata.
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3(31 szerepelt a magyar delegáció Blanskoban, a Barlangklíma- 
és terápiái szimpóziumon.

A MTESZ jóváhagyta, s így folyamatban van az együttműködési 

b'zerződés megkötése a Szovjetunió Karszt- és Barlangkutatási 
Tudományos Egyesületével, a szovjet fél kezdeményezésére.

A hagyományos lengyelországi barlangkutató iskolán a Társu

latot a főtitkár képviselte.

Kiadványok

Az Évkönyvet 1986-ban sem sikerült kiadni.
A Karszt és Barlang 1984/11 és 1985/1—II /összevont/ számá

nak megjelenésével ez a kiadvány lemaradását behozta.
A Műsorfüzet kéthavonta rendszeresen megjelent.
A Barlangbibliográfiaá Ptgyelő tervezett 2 száma pontosan 

megjelent.
A Beszámoló tervezett két kötetének szerkesztése megtörtént, 

kiadásra még nem került.
ftarlangtérkápek. közül a Jávor kúti-víznyelóbarlang atlasza 

jelent meg.
Jelentős rendkívüli kiadvány volt a színes prospektus, mely 

a barcelonai kongresszus alkalmával került kiadásra, annak ér
dekében, hogy megkapjuk a következő kongresszus rendezési jogát.

Rendezvények

1986-ban különleges rendezvényre nem került sor.
A XXXI. Országos Vándorgyűlés Budapesten volt, 243 regiszt

rált résztvevővel. 5 előadás hangzott el.
A Vándorgyűlés előadásain kívül az év folyamán 11 előadás 

hangzott el, átlagosan 29 hallgatóval. Ezen felül okt. 24-rén az 
MTA Dunántúli Tudományos Intézettel közös rendezésben dr. Hubert 
Trimmel, az UIS főtitkára tartott előadást Pécsett; ezt a 10. 
Kongresszus előkészítésével kapcsolatos megbeszélés követte.

Pályázatok, kitüntetések, jutalmak

A Chalnoky-pályázat megújítására tett kísérletek lényegében 
eredménytelenek maradtak: a résztvevő csoportok koré nem bővült,
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és az újonnan meghirdetett egyéni pályázat lehetőségével is 

igen kevesen éltek.

A kitüntetések és jutalmak szokás szerint a Közgyűlésen ke

rültek átadásra. A kivételes alkalomra való tekintettel Hermán 

Qttó-érmet ketten, KadiC-érmet egy, Vass Imre-érmet szintén 

egy fő kapott, emléklap 5 csoport részére került átadásra. Ezen 

felül 19-en kapták a Társulat jubileumi emlékérmét. Pénzjutal

mat 13-an kaptak /összesen 8000 Ft/, könyvjutalmat 4-en. Ezen 

felül - a Társulat kezdeményezésére - kiosztásra került 11 vál-^ 

lalati és miniszter kitüntetés.

Az év végén rendkívüli pénzjutalmat kapott /3000-3000 Ft/ a 

Karszt és Barlang két szerkesztője.



Az MKBT 19B7. évi költségvetése /eFt-ban,'

2c
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