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KONGRESSZUSI HÍREK

Az első körlevél alapján B4Z előzetes jelentkezés érkezett be, 
ezek közül 412 a szocialista országokból, 332 Európa többi or
szágából, 98 pedig tengerentúli országokból.

Eddig 415 előadást jelentettek be, az elő- és utókirándulásokra 
667 jelentkezés érkezett be.

Grósz Károly miniszterelnök felkérésünkre elfogadta a 10. Nemzet
közi Szpeleológiai Kongresszus fővédnökségét.

A kongresszus 2. körlevele magyar, német, angol, francia, spanyol 
és orosz nyelven kiküldésre került az előzetes jelentkezést bekül
dők címére, valamint további 200 címre.

A kongresszus központi rendezvényeinek színhelye az MSZMP Oktatá
si Központja /XI. Villányi út 11-13./ lesz, ahol egy 600, egy

r3C0, egy 20C fős, valamint két kisebb előadóhelyiség áll rendel
kezésre. Az aula és az emeleti folyosók kiállítások, bemutatók 
rendezését teszik lehetővé.

A Társulat Titkárságán kongresszusi hírek címmel faliújságot lé
tesítettünk, melyen a legfrissebb kongresszusi tájékoztatások 
jelennek meg.
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CHOIMOKY JENŐ KARS7T- BARIAíJGKUTATÍEI PÍLYÍZAl

A Társulat keretében folyó munka dokumentálásának fellendítése, 
a dokumentáció színvonalának emelése érdekében a KVM és az 
MKBT elnöksége a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályá
zatot az 1988-ps évre az előző évekhez hasonlóan

- egyéni és
- csoport kategóriában írja kx.

A pályázat díjazására a KVM *0.000 Ft-ot biztosít.
Egyéni kategóriában egyaránt pályázhatnak a Társulat egyéni és 
csoportokban tevékenykedő tagjai. Az egyéni pályázóknak előze
tes munkatervet 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
sával/ ,

- tárgyévben kidolgozott és benyújtott TDK dolgozattal vagy kö
zépiskolai szakmai tanulmányi versenyre készült dolgozattal,

- saját kutatási eredményeket összefoglaló, még nem publikált 
tanulmánnyal,

- egyéni bibliográfiai tevékenységgel /szakbibliográfia, idő
szaki bibliográfiai feldolgozás/.
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Csoport kategóriában a pályázaton Kizárólag a Társulat kereté
ben működő csoportok, ill. kutató kollektívák /néni megbízásos 
munkát végző ad hoc bizottságok, előzetes nunkatervet benyújtó 
legalább 3 egyéni kutatóból álló kollektívák/ vehetnek részt, 
éves jelentésükkel, ill. zárójelentésükkel.

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

Nem értékelhető a megbízásos munkák keretében végzett tevékeny
ség.

A pályázat felépítésének és értékelésének szempontjai.
1. Tárgyévi műnk:terv /végrehajtását a Biréló Bizottság 

értékeli, pontszáma a csoportéletnél jelentkezik/
2. Összefoglalás /a jölentés egyes fejezeteinek tömör

összegzése/ 0 - 1 0  pont
3. Feltáró és barlangvédelmi tevékenység, ezek dokumen

tálása /szöveges ismertetés, térkép- és fotódokumen
táció, műszaki leírás stb./ . 0 - 2 5  pont

i*. Tudományos munkák /karszt- és barlangtani alapkutatás, 
vizsgálat, megfigyelés, mérés, kisórlet, kutatási
módszer- és eszközfejlesztés stb./ 0 - 2 5  pont

5. Dokumentációs munkák /katasztérezés, nem uj feltárá
sokra vonatkozó térkép- és fotodokumentációy film, 
barlangi turakalauz - útvonalisraertető és technikai
adatok -, bibliográfia stb./ 0 - 2 5  pont

6. Csoportélet /túrák, rendezvények, tanfolyamok, publi
kációk, oktatás, továbbképzés stb./ 0 - 1 5  pont

Összesen 100 pont
Az egyes témarészekben hazai és külföldi eredmények egyaránt sze
re pelhe tnek!
A pályázat dijai:
1 db. I.dij 10.000 Ft és oklevél
1 db. II.dij 8.000 Ft és oklevél
1 db. III.dij 6.000 Ft és oklevél.
A díjazható összpontszám minimálisan 60 pont.

A Biráló Bizottság a pályázatok értékelése után fenntartja a 
jogot a dijak, illetve azok összegének megváltoztatására.

Különdijban részesül minden további olyan pályázat, amely a 
3. ,4.,5 . témarészek közül legalább egyben ŐO fó-os vagy azt meg
haladó teljesítményt /minimum 15 pontot/ ér el. A külentiij mini
mális összege 2.000 Ft.
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A pályázatok 3 példányban küldendők be a Társulat Titkárságára, 
melyből 2 példányt a Társulat, 1 példányt a KVM kap, /A 3 pél
dányból 2 azonos kivitelű, fotókkal illusztrált legyen, 1 pél
dány fotók és díszes kötés nélküli szerkesztési példány./ Fel
hívjuk a kutatócsoportok figyelmét, hogy a fenti példányszám nem 
tartalmazza a területileg illetékes KVM Felügyelőség számára 
leadandó jelentést!

A pályázatok beadási határideje: 1988. február 13. /szerda/

A pályázatok a fenti napon 19 óráig a Társulat Titkárságán ./Bp. 
VI., Anker köz 1./ adhatók le, vagy 15-én 24 óráig /15.-i posta- 
bélyegző/ postán küldhetők el.

A Bíráló Bizottság a pályázat beadási határidejét követően re
gisztrálja a beérkezett pályázatokat, megállapítja, hogy melyek 
azok, amelyek a pályázat kiírásának megfelelően elbírálásra ke
rülnek. A pályázaton nem kerülnek értékelésre azok a jelentések, 
amelyek csak formális jelentéskötelezettségüknek 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 el
beszélő, nem informatív közlések mellőzendők.

Titkárság
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Elnökségi ülések határozatai

Elnökségi ülés: 1988. szeptember 7.

E-26/8S Az Elnökség tudomásul vette dr. Fodor István elnök beszá
molóját az UIS franciaországi vezetőségi üléséről, s fel
kérte az elnökei, hogy készítsen írásos anyagot a Karszt 
és Barlang, valamint a kongresszus Szervező Bizottsága 
számára. Egyúttal ismét leszbgezésre került, hogy az anya
gi vonzatxal összefüggő külföldi utakat minden esetben 
az Elnökség tudomására kell hozni.

E-27/8B A kongresszus Szervező Bizottságának vezetésében bekövet- 
kezeit változást tájékoztatásul a Választmány tudomására 
kell hezni.

E-25/B8 Az Elnökség elfogadta a kongresszus szervezésével kapcso
latos tájékoztatást. Egyúttal jóváhagyta, hogy Hazslinszky 
Tamás társelnök, a Szervező Bizottság vezetője részt ve
gyen a jugoszláviai Postojnán 1966. november 10-12. között 
az idegenforgalmi barlangok témakörével foglalkozó konfe
rencián. Ugyancsak Jóváhagyásra került, hogy dr. Lénárt 
László megtekintse az októberben Sarajevoban kiállításra 
kerülő bélyeg- és képeslapgyűjteményt, amelyet a kiállítók 
felkínáltak a jövő évi kongresszusra. Lénárt László részé
re utazási költségtérítés és 1 napra napidíj került jóvá
hagyásra.

E-29/8B Elfogadásra került 13, a MTESZ Szakértői Névjegyzékébe be
nyújtott felvételi kérelem.

E-30/BS Elnökség javasolta a Fegyelmi Bizottságnak, hogy vizsgál
ja meg azt a bejelentést, mely szerint Jánoska Péter, az 
esztergomi Balassa Bálint Barlangkutató Csoport tagja tár
saival az idei csőszpusztai vándorgyűlésen a faluban lévő 
vendéglőből egy TV-antennacsatlakozót vitt el. Javasolta 
az Elnökség, hogy a Fegyelmi Bizottság súllyosbító körül
ményként értékelje, hogy nevezett kutatásvezetői képesí
téssel rendelkezik.
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Az Anphora Könnyűbúvár Klub, az illet ás Tudomány Cserkeszt'cé
ge , £ Korall Ternérzetb; rát Klub által meghirdetett IV. Crczá- 
goE Könnyűbúvár Fotópályázat szűrije 19SG. május 23-án hozott 
döntést a különböző kategóriákban.
A vizalatti be-rlEngkutatás során készült fényképfelvételek ka
tegóriában ez alábbi helyezések születtek:
I. Ember Sándor "A forrásbanl."
II. Emb' r Sándor "A forrásban II.n
III. Ember Sándor "Vizalatti creppkőbarlang"
IV. Schopper Tibor "A Gotabaszögi-barl ngban"
V. Schopper Tibor "A Gombás zögi-barlangbar"
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B é l v e  és  > ■’ r e s l n r b c  x t í í ó c :  I r t  v ' n - 1  ■ r í  : sár.

1962. augucztus 20-én, c Szén* íztvén évforduló tirztcletére 
Lillr-ürecen, az Is tv ln-bf.rlnr.gbrn, ez Óriás vizezés előtt 
bélyeg- és képezlapbemutatőt rendezett r.z 12’3? t ~z k-nagynror- 
cz->i Területi Szervezete, n Bükki Nenzcti Park Ig.zg- tóz-á̂ a 
cs c Nehézipari UÜczrki EgyetC". 3élyeg_;üjt5 Köre.
A kiállítók az alábbiak voltak:

Dr. Gvurkó Péter: Régi lillafüredi hápeslayok
Lezsák Sándor: llayyar e.yházi Carte Lexinuaok
Dr. Lenért László: Lillafüredi barlangi képeslapok
Dr. Nikii Vencel - Dr. Vinsze Endre: A -.rgvar koronázási

jelvények bélyegeken
A rendezésben a fentieken kívül a I arcéi Louben.- Barlangkutató 
Egyesület tagjai vettek részt.
A kenut.tőre k 'per la? fcr..lju negál vet /emléklapot/ a-tünk ki, 
r.elyet ez clnalo.ra k'czitett. enláktélyegzővel, valamint Szt. 
Irtván bélyeg, cl láttunk el. E mellett e koronázási ékszereket 
t: rtsl zá képeslapok, valamint e Szt. István halálára kiadott 
levelezői-pc : koz 1 jó néhányat enlékbélye-zővel láttunk el.
A kiállítást 1C62 fizető látogató tekintette meg. /Az emlékhe
lye zős, az letv Ln-bnrl-alaprajzi t-'-rképát ábrázoló emlék
lapot mellékeljük./
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Kutft-'rvesetői vizs,--;2t'-'.t ’s

Bár Társulatunk tagságának mintegy 8-9 .i-a carlsngi kút: t öve
zető, újak képzésére az igény folyamatos. Ennek ellenére elegen
dő jelentkező hiányában az idén sem tudtunk bcrlsngi kutat 's- 
vezetői tanfolyamot inditoni.
Ez évben a barlangi kutatásvezetőképzés ujobb variációdét pró
báltuk ki. Junius 18-án a Pál-völgyi-barlangnál elméleti vizs
gát rendeztünk, melyen 10 fő vizsgázó jelent meg. ^ gyakorlati 
vizsgának a jósvafői társulati kút •: tótáborban vizeit munkát, 
ill. barlangbiológiai, ácsolási, karszthidrológiai, barl^ng- 
földtcni, barlangi mentési, barlangi térképezési és bari-ngkli- 
matológiai gyakorlatokon való eredményes szereplést tekintet
tük.
A gyakorlati foglalkozásokat a felk :rt és ielacrtukat vállaló 
oktatók közül Eszterhás István, Gádoros liklds, Krms Sándor, 
Kárpát József taltották. A vizsgára jelentkezők közül Gulyás i-.r- 
nes., Kérdő Péter, letren Imre, Eálóczy Andr's sikeres barlangi 
kutatásvezetői vizsgát tettek.
Azok Etái r. , zkik az elméleti vizse it eredményeden letették, 
a következő társulati t'borok valamelyikében van lehetőség a 
gyesorlati vizsga letételére.

(*

A társulati táborban végzett aunzáje alapján a kút tásvezet'i 
igazolván; meghosszabbítása Borka Pál, Erőnkovi;s István és 
Bálán Béla kút- t -evezet:'* részére vált lehetővé.

Dr. Lenért László 
az Oktatási és Közművelődesi ázak- 

bizotts :g vezetője
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"LTESZ támogatás
A MTESZ által adott támogatás mértékét a Társulat várható vesz
tesébe nem lépneti túl. Ennek betartása nagyon komoly felad?.- 
■;ot mgányel a II. félévben, mivel a működési költségek az I. 
fél' vben a tervezett szintet 24 e?t-tal haladták meg. A tullé- 
p's ok't a Társulat által előállított 2000 db kitűző jelvény 
nem vért egrségköltségnövekeőése /28 Ft-ról 72,50 ?t-rs*/, továb- 
b' a küsorfüzet előállítási költségének terven felüli emelke
dne /emelkedett a papir'r és növekedett a Műsorfüzet terjedel
me a tavalyi tlag 24 oldalról 42 oldalr:/ okozta. A II. félév
ben további gondot okoz az ÜIS vezetőségi ülésén elnökünk rész
vétele miatti kiküldetési költsigtullépés /30 eFt/ a forintle- 
-rtézelís következtében. lg- éves szinten a tervezett működési 
ke t é et várhatóan 10C ePt-tal fogjuk túllépni.
A müküdáci bevételnél rendkívül pozitiv eredmény, hogy a tag- 
dljcm 85 ■—e befolyt I. félévben. Nem várt bevételt hozott 
/6 e: T6 a szak írtéi dijak befizetése. Említésre méltó a jelvény- 
eladás 9 e?t-os bevétele.
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A működés vár ctó 1,1 :..Ft-os veszteségét 3,5 mFt bevételű szer
ződéses munka végzésével lehet ellensúlyozni. Ezen összegből 
jelenleg 1,8 .Ft c. megkötőtszerződések bevétele, melynek 5C ,j-g 
KV:; Barlangtani Intézet megbízás. Tárgy ni's alatt áll két mun
ka 320 eFt-tnl, de ezek nlg nagyon bizonytalanok. A LTE3Z 550 
ePt-oe támogatását figyelembe véve feltétlenül szükség v n n 
hátralévő három hónapban 1,4 mFt szerződéses munka bevétel el
érésére.
Várjuk sktiv részvételedet a munkaszerzésben és végzésben!

13



HEjJELZL'T !

csíz-:, amelyet e tárcím az 1988. évi tagdij fejében kap ne:, 
á v  iiij fejében j ró péld'niokon felül tovébti példányok a 
fárcuintt.n vásárolhatók ne;.
^r; társulati tegoknak 53 ?t, külső nzenálycknek cs intézmé

nyeknek 80 ?t
X.rjük a tisztelt trgol t, tová-hí a csoportvezetőid, hogy a 
tnydij fej'ben járó lapokét g Titkárságon szeaélyeren szives- 
kedjenek átvenni az eddig bevált gyakoriéinak megfelelően.

X X X

3ARLAáh5IÓLIGGRÁFIAI FIGYELŐ 1988./I.

száma, amely c Társulathoz 1J67. december 15. és 1933. junius 
15- között beér-eze t 37 külföldi folyóirat 75 füzet'bői kbz= 
10CC, v-lczir.t 9 hazai folyóirat Írásaiból válogatott Só cik
ket is kiadványt issertet. Kapható /a korábbi szezonhoz hason 
Ic'rr./a Társulni Titk másán, e még mindig 20 Ft-ért.
Változatlanul i£ 'nyelnetők egyéni bibliográfiai figyelések n 
kcrá.hea a .-jelent feltételekk*»l! Jövő 'vb n világkongresszus 
lesz : zyyarcr- z rcn! lékünk ie ismernünk kell ahhoz 3 vilác-t 
ho-:: a világ ne-ismerhessen minket! Idejében tájékozódj!

X X X

3IHAR-ESJY3LG

turistakalauz. Irta: Unt y ás Vil„.oa. Kin ta a Sport kiadó. 
Hennát a könyvesboltokban.
*y.: 95 Ft
A könyv megjelenésével kapcsolatban értesitjüi azon tsgjair- 
krt, iü:iú korábban Társulatunknál a kiadványt xeyrendeltók, 
h cry c 1 mulat esz. úgy 'tett vein', hozzá ezek .ez e szánok
hoz, ..a r ii tói a p 'ld nyokat -.erveszi. ;ay_ .■£ ezt anya-: 
helyzetünk nem tette lehetővé, Így kérjük tagtiFtia -t a kör.y 
vet tolt. forralásban vásárolják mer. megértésüket :3 sön;ü-.





MTESZ -  egyesületi használatra !

Kiadja: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Készült: 1100 példányban
Szerkeszti: a Titkárság
Felelős kiadó: Gádoros Miklós
8S/1661 MTESZ Házinyomda, Budapest.
Felelős vezető: Boncza Gábor


