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A M ű s o r f ű z é t  három havonkénti megjelentetése
kedvezőtlen visszhangra talált a Társulat tagságánál, 
ezért az Elnökség úgy határozott, hogy visszaállítjuk 
a két havonkénti periódust.

Ezt fokozottan indokolja, hogy a X.DIS Kongresszus 
előkészítése és lehonyolitása C3ak széleskörű társula
ti összefogással, egy pontosan és részletesen kidolgo
zott forgat •'könyv alapján, megfelelő végrehajtó létszám 
biztosításával lehetséges.

Az ehhez szükséges folyamatos információbiztositást 
is kívánja szolgálni a szerkezetében és formájában meg
újított M űsorfüzet , amelynek első számát most a 
kezedben tartod.

Társulatunk nagy próbatétel előtt áll.Bízunk abban, 
hogy e rendkívüli méretű feladat kedvező minőségi válto
zást fog hozni a Társulat életébe, általánossá válik a 
közös célok érdekében végzett feladatok vállalása, a 
vállalt feladatok határidőre, elvárt minőségben történő 
elvégzése.

A  Társulat és a tagság, a kongresszusi szervező 
bizottság és a munkában részt vállalók, a társulati ta
gok es csoportok egymás közötti viszonyának megujulásár- 
ban bízva valamennyi tagunknak és a határainkon túl élő 
magyar barlangkutatóknak eredményekben és sikerekben 
gazdag, lehetőségeink szerint boldog ujesztendőt kívá
nunk!

BUÉK



Elnökségi határozatok

Elnökségi ülés 1988.október 25« /részvételi arány 55 *?/

3-33/88 Tudomásai vette Gádoros Miklós tájékoztatóját 
az aknaszlatinai /Szovjetunió/ terápiái köz
pontban tett látogatásról és azt a határozatot 
hozta, hogy a Társulatnak szakmai kapcsolatot 
kell kiépiteni az aknaszlatinai Allergológiai 
Kórházzal.

E-34/88 Az Elnökség az alábbi jutalmazási javaslatot fo
gadta el:
- az ezévi Vándorgyűlés színvonalas megszervezé

séért és lebonyolításáért az ALBA REGIA Bar
langkutató Csoport 2400 Ft jutalomban részesül.

- az ezévi központi társulati kutatótáborban vég
zett kiemelkedő munkájukért
1000 Ft-os jutalomban: Párkányi Csaba

3olvári Ágnes 
Brankcrvits István 
Gombos József 
Nagy János 
Sör Ildikó 
Zalán Béla

500 Pt-os jutalomban: Bérezik Pál
Berhidai Tamás 

• • Borka Pél
Czakó László 
Ember Sándor 
Kérdő Péter 
P.ose György 
és Várhegyi Mihány

részesülnek.

E-35/88 Vájná György: "Veszélyben van-e a kar3-»tviz" 
e. - a MAGYAR HÍRLAP-bán megjelent - eikkére 
készített társulati állásfoglalást a MAGYAR 
HIRLAP-nak meg kell küldeni.
Ugyancsak meg kell küldeni a Társulat állásfog
lalását a KVM-nek, az Aggteleki Nemzeti Pairknál 
folytatott ellenőrzéséről készített és a minisz
térium által megküldött jelentéssel kapcsolatban.



Elnökségi ülés l^g,december 5 . /részvételi arány 66 i>/
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Szentbe István. Elnökséghez címzett 1988. 
nov.22-i keltezésű beadványét a Társulat 
Ellenőrző Bizottságához, a szakmai kérdé- 
eek tekintetében az illetékes szakbizott
ságokhoz utalta, ezek vizsgálati eredményei 
alapján alakítja ki álláspontját.
A Társulat vezetése Szablyár Pétertől kö
szönettel és elismeréssel átvette az 1988. 
évi központi társulati kutatőtábor dokumen
tációját.
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A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

1989. január 28-án (szombat)
10 - órára

rendkívüli közgyűlést hív
össze.



kongresszusi hírek
A lO.’Temzetközl Szpclcoló.rial Kongresszus sz»rvezésér.ck

ütemterve
1930.10.31. végleges Jelentkezések beérkezése

11.15. kirándalásvezetők kéziratainak leadá
sa. fordításra kiadása

11.30. végleges jelentkezések feldolgozása, 
ennek alapján:

12.15. szállé-sok véglegesítése, lefoglalása, 
közlekedés

1989.01.15. székelők véglegesítése, előadások be
osztása, előzetes program készítése

01.15. kirándalásvezetők nyomdába adása
01.28. Rendkívüli közgyűlés a kongresszus

szervezéséről
01.31. kiállítások és pályázatok szervezésé

nek előkészítése, kartortok kiküldése
02.01. jelentkezések visszaigazolása, pótló

lagos információk bekérése
02.15. előadások beérkezése, szerkesztése
05.15. kiadvány első kötetének nyomdába adá

sa, forgatókönyv
05.31. részvételi dijak beérkezése
06.15. program véglegesítése
07.15. program kiküldése

a kongresszus részletes forgatókönyvé
nek véglege2itéae

07.71. kirándulások, szállások, buszok kontro
láló sa

08.10-13. a helyszín berendezése

Hazaiinszky Tazés 
a szervező bizottság 

q  vezetője



EZT IRTÁT RCLÜTtK!

"Az "öreg rókák" tudni vélik, hogy az eddigi kongreaz- 
szusok mindig úgy váltogatták egymást, hogy egy jé után 
ery rossz következett. ta ez Budapestre nézve /a magya
rok a spanyol hibákat ki akarják parirozni/ reményekre 
ad okot 1989-re.
Magyarország jelentkezésével r^yértelmüen ezért fárado
zott éa jé feltételeket kinál ahhoz, hogy egy újabb 
nemzetközi kongresszus működé bázisává váljék. Más szo
cialista országok képviselői ugyan ágálnak, hogy ebben 
az esetben a politikai rendszer devizát akar beszedni, 
és ezért a részvételi dijakra vonatkozóan beavatkozik 
majd.A magyar delegáció lelkes fáradozása /és nem egyet
len lelkes tagé, mint.Spanyolországnál/ egy ragyogó 

kongresszus reményét adja.
Végső értékelésként osztrák druszámnak, Dr Valter Trig- 
nek idézetét szeretném felhasználni: "Túl szép ahhoz, 
hogy igaz legyen." /P.Krieg/

Mitteilungen des Verbandes dér 
deutsehen Eöhlen- und Earstfor- 
8Cher e.v. München /1937/1-/
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága /Bger, Sánc u.6. 3304-/ 
/továbbiakban bnpi / és a Magyar Karszt és Barlangkutató 
Társulat /Budapest,VI.Anker köz 1/3/ /továbbiakban mkot / 
együttműködési szerződést köt az alábbiak szerint:

- az mkbt elméleti és gyakorlati karszt- és barlangku
tatási tevékenységének a bnpi illetékességi területén 
szpeleológiai jellegű bejáró, feltáró, oktató, kutató, 
szakértő munkák végzésére;

- a kutatások és azok hasznositásának szorosabb kapcso
lódására a bnpi feladataihoz és ama céljaihoz, hogy
az aktív karszt- és barlangvédelmi munkák minél nagyobb 
mértékben támaszkodjanak a szpeleológiai és karsztoló- 
giai aktuális aktuális kutatási eredményeire.

A szerződés a kölcsönös érdekű tevékenység összehangolá
sát, a karszt- éa barlangvédelem fontossága tudatosítását 
szolgálja.
Az együttműködés az alábbi területekre terjed ki:
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1. Az MKBT résziről
1.1 Az mkbt biztosítja, hogy karsztolőgiai és 

szpeleoógiai kutatásaira olyan hosszutávu, az 
egyes szakterületek jellegének megfelelően össze
hangolt programot készít, mely felöleli az mkbt 
kutatási profiljának megfelelően a bnpi illeté
kességi területének megismerését, illetve összegzi 
szokat a lehetséges teendőket, melyekben az 
/szervei, csoportjai, tagjai/ aktivan részt vehet.
A hosszútava program mellett az mkbt /szervei, 
csoportjai, tagjai/ a bnpi felkérésére, megbízá
sára részt vehet a bnpi illetékességi terüle
tén a karszt- és barlangvédelmi kezelői, üzemelte
tői munkájához szükséges szakértői vélemények, ter
vek, kutatások elkészítésében, illetve kivitelezé
sek végzésében.

1.2 Az mkbt elősegíti, hogy a bnpi karsztokkal
és barlangokkal kapcsolatos tevékenysége minél szé
lesebb körben váljék ismertté.

1.3 Az mkbt biztosítja a könyvtárának és dokumenté- 
ciótárainak használatát a bnpi munkatársai részé
re.

l,i Az mkbt /szervei,csoportjai, tagjai/ társadalmi
segítséget ad a bnpi gyakorlati természetvédelmi
feladatainak ellátásához /pl. természetvédelmi őrség, 
tüzérség, bányákban barlang-előkerülések jelölése, 
közös kutatóbázis működtetése, űtb./.

1.5 A vonatkozó kutatási programok összeállitása és tel
jesítése az m k b t  szerveinek, csoportjainak, tag
jainak tevékenységében konkretizálodi k  a b n p i  

vei Icötendő szerződéses megállapodások, megbízások, 
illetve éves munkatervek alapján.
A műnk t  erveket a munkaprogram végrehajtása során 
kapcsolattartásra kijelölt személyek állítják össze 
úgy, hogy az egyeztetés, pénzügyi tervezés lehetsé
ges maradjon.
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2.1 A bnpi közreműködik a távlati közös kutatási
program kidolgozásában.Az eves. vonatkozó monkater- 
vek összeállításához igényeit, elvárásait egyezteti 
az hkbt illetékeseivel, illetve rendelkezésre
bocsájtja fejlesztési terveit, koncepcióit.

2.2 Jogi, szervezeti, anyagi-technikai eszközeivel kü- 
• lön megállapodások alapján, kiemelt mértékben biz
tosit ja és segiti a feltáró- és tudományos kutatá
soknak, barlangkutató táboroknak, eoléktaráknak, 
barlangvédő tevékenységnek a bnpi illetékességi 
területén történő végzését.

2.3 A bnpi se-itságet r.yujt az mkbt karszt- és 
barlangvédelmi oktató munkájában, elsősorban saját 
tapasztalatainak átadásával.
A bnpi illetékességi területét érintő publikáci
ók kölcsönös cseréje keretében ellátja az mkbt -t 
a bnpi -re vonatkozó bnpi , illetve KVH kiad
ványokkal, illetve egyéb J*V’T ki 'várv > r eszerzésé- 
ben segítséget nyújt az mkbt részér- .

2.4 A bnpi illetékescégi területét és feladatát érin
tő tudományos konferenciák, jelentősebb barlangos 
rendezvények szervezésében a bnpi kölcsönösségi 
alapon vesz részt.

?.5 A bnpi támogató segítséget nyújt ez mkbt /cso
portjai, szervei, tagjai/ szánára, ha a bnpi 
illetékességi területén lévő szervektől /'erdészet, 
vízmüvek, honvédség, stö./ kell valamely er. -edélyt 
/pl. úthasználat, stb./ megszerezni.

2.6 A ICVX/OKTH/ - Mv3f érvényes kutr • ásvezet-'i igazol
vánnyal rendelkezők szánár; ?. snpi kezelésében 
lévő ba-lar.gok ingyen, ez érvényes "~~7 ig-'élvány- 
nyal rendelkezők százsára 50 f-oa kedvezménnyel lá
togathatók.
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3. A távlati program első szakasza a szerződés aláírásá
tól 2000-ig terjed.A távlati program végrehajtása éves 
nunkatervek keretében valósul meg.

4. Az együttműködési tevékenységben részt vevő bnpi és
mkbt szakemberek, vezetők évente egy alkalommal 

közvetlen személyes megbeszélésen cserélik ki tapasz
talataikat a végzett munkáról és határozzák meg a kö
zös tevékenység további menetét.

5. Az együttműködési szerződés a mindenkori mellékletei
vel /távlati program, éves munkatervek/ együtt érvé
nyes.

6. A szerződés, illetve kapcsolódó tevékenység és munka- 
program gondozására a

b n p i Varga Ferenc geológiai felügyelőt, az 
MKB'f dr Lénárt László egyetemi adjunktust jelö

li ki.
7. A szerződő felek ezen megállapodást jogigény nélkül 

egyoldalúan 30 napos határidővel bármikor felmondhat-
• ják.

8. A megállapodás az 1986.évi I. tv. 5.§-a alapján ille
tékmentes.

Varga Ferenc sk. Lénárt László sk.
3ükki Nemzeti Park Igazgatósé- IÍE3T részéről

ga részéről *

* Hasonló szellemű megállapodás előkészítése kezdődött 
meg az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával /szekk./.
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eredménye

Az MKBT Fotográfiai Szakbizottsága fotópályázatára l 
pályázótól 23 papirkép /ebből 5 szines/ és 5 pályázó
tól 56 db szines dia /ebből 7 db 6x6 ca méretii/ érke
zett be a november 15-i beküldési határidőig.
A pályázat elbírálását az alábbi összetételű bíráló 
bizottság végezte el: Borzsák Péter, dr Czájlik István, 
Hazslinszky Tamás.
A biráló bizottság első dijat egyik kategóriában sem 
adott ki.
Az "a" kategóriában /a Budai-kegység barlangjai/

II.dijat kapott: Kárpátné Fehér Katalin /jelige: 
Barna/ Káosz e. ff. papirképe 
és Fritz Zsolt-Fehér János-Kisa 
Attila-Sági Imre /jelige:Márton/ 
Pál-völgyi-barlang 1..7..10. és 
12. sz. 24x36-os diakollekciója.

III.dijat kapott: Fehér János /jelige:Aliz/
Mátyás-hegyi-barlang e. 6x6-os 
diája.

A "b" kategóriában /a magyar barlangkutató tevékenysé
get reprezentáló felvételek/

II.dijat kapott: Kárpátné Fehér Katalin /jelige:
Barna/ Hogyan tovább ? e. ff. pa
pirképe.

Dr Czájlik István 
MKBT Fotográfiai Szakbizottság 

vezetője



információk
közlemények

Az Oktatási és Közmüvelöd ési Bizottság /(KB/ agy dön
tött, hogy a barlangi kutatásvezetői igazolványok meg
hosszabbításának módját - az utóbbi évek tapasztalatai 
alapján - az alábbiak szerint fogja végezni:
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fáaplfwqi ideqenve 
setöi tanfolyam

1988.november 15-19. között rendeztük meg a 9oronkö- 
vetkező barlangi idegenvezetői tanfolyamot Jósvafő - 
Miskolc-- Budapest útvonalon.
A résztvevők a Baradla-barlangot /'Aggteleki rövid-tú
ra'? Yörös-tői kczéptura/, az István-, Anna-, Szeralő- 
hegyi- éa Pál-völgyi-barlang kiépitett szakaszait 
nézték végig.
Az előadók Hazslinszky Tamás és dr Lénárt László vol
tak. A résztvevők a tanfolyam előtt kézhez kapták az 
előadók által irt jegyzet 3., javított és bővített 
kiadását.
A 16 jelentkező közül az alábbiak tettek sikeres vizs
gát:



kz 1988.október 1-10-ig megrendezett zákopánei nemzet
közi barlangkutató táborban két magyar barlangász: Ker
tész János és Brusznyiczki Zoltán /Erzsébet SC/ is 
részt vett. A tábor ideje alatt többek között bejárták 
a "'ielka Sniesna-barlangot a felsó bejáraton keresztül 
is.

Szabó Gyula

*
A BAÜXIT Barlangkutató Csoport 1988,jur.ius A-5-én meg
rendezte az

I. TAPOLCAI BARLANGNAPOK-at.
á-én nyitottuk meg a csoport életét bemutató kiállí
tást, melyen Pr Lénárt László tapolcai témájú képes
lapjai is szerepeltek.Ez két hétig volt látható. 5-én 
nyílt barlangturákat szerveztünk a Kórház-barlangba. 
Ezen a napon 150 vendéget fogadtunk, ennek negyede kül
földi volt. A rendezvény alkalmából emléklap készült.
Ez korlátozott számban kérhető Xolláth Jánostól /cime: 
830C Tapolca, Dimitrov tér 5/708/.
Ezúton mondunk köszönetét dr Horváth Tibornak, aki a 
rendezvények szervezésében, lebonyolításában nagy se- 
gitségünkre volt.

A Karszt és Barlang 1987.I-II. számában az 54.oldalon 
közölt legmélyebb barlangok listájához az alábbiakat 
szeretném közölni:
A "aszályi viznyeló-barlang 1980-ban történt VK-10 tí
pusú repülr̂ ép magasság-mérő műszerrel mért értéke 
-22C + 5 m volt /Nem várt csodák terme/, ili. innen 
fordultunk vissza /az akkori Lóczy Lajos Barlangkuta
tó csoport néhány tagja/. Kocsis János
/a barometrikus magasságmérők barlangi alkalmazható
sága nagy páratartalom miatt kérdéses, a mert ér
ték ellenőrizendő! a szerk./
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i i i . speleoíendaro
Eszperantista Barlangkutatók III.táborozása 1938.
10.20-24-. Magas Tátra, Tycha dolina - Cervené vrchy

Már harmadÍzben találkoztak eszperantista barlangászok, 
és öt nemzet 13 kutatója foglalkozott elméleti és gya
korlati kérdésekkel a liptószentmiklósi kutatók remek 
szervezéseként. A bolgár, cseh, magyar, litván és szlo
vák kutatók a nemzetközi nyelven - eszperantóul érint
keztek.
A tábor résztvevői fogadta dr, Stanislav Pavlarcik és 
közösen megtekintették a Xarsstmuze-umot liptószentmikló- 
son.A szállás a Tycha dolinában a TANAI' házában volt, 
onnét lehetett könnyen megközelíteni a terepi programo
kat, a Magas Tátra és a Nyugati Tátra közé beékelődött 
karsztterületet a Cerveny vrchy csoportban. Október 22- 
én a Xresanica csúcs alatti Zadni Upias nevű zsombolyt 
kerestük fel /1800 m tszf/ és tekintettük meg a felszíni, 
magashegyi karsztos formákat. Másnap az egyik program 
szerint a Xaspmvy vreh és a Svinica /2300 m/ megmászása 
volt a cél a Csehszlovák-Lengyel határon, mig a másik 
kirándulás a Deményfalvi-völgybe vezetett a 3zabadság- 
barlang felkeresésével. ,

Esténként a résztvevők bemutatták országaik barlangi'." lá
tását diavetítéssel kisérve, majd pedig 23-án vasárnap 
délután, az Eszperantó-többnyelvű szpeleológiaí szakszó
tár szerkesztésével és a tábor záróközleményével foglal
koztak a résztvevők.
Az essperantista barlangkutatók elhatározták:

— a jobb információ és propaganda érdekében rendszs-
' réssé teszik a VESPERTO /Denevér/ körlevél megjele
nését, szerkesztésével Vukov Pétert bízták meg:

- tovább folytatják a szpeleológiai kifejezések esz
perantóra fordítását, ennek kordinálását Ján VA.Iö 
/LiptószentmiklŐá/ látja el;



- címjegyzéket készítenek az aktív 'eszperantista bar
langászokról és megküldik a résztvevőknek, felelős 
Ján VAJS;

- a következő IV.SPELROTENDAftO-t a X.Nemzetközi Bar
langkutató Kongresszust követően Magyarországon ren
dezzük meg 1939.augusztus 20-25. között.Helye: Kapos
vár - Mecsek.

Á táborozás tanulságaként levonhatjuk, hogy az eszperan
tó alkalmas nyelv e téren is és van nemzetközi érdeklődés 
is.

Külön köszönet illeti a házigazdákat a jó szervezésért!

Az a'jkaí barlangkutatók szerint kizárt az, hegy a Rák
hegy víznyelői szabadtükrii vízfolyása vízszintes járat- 
rendszerhez tartoznak, azok csak mélykarsztra nyelnek.
Ozerintera nem kell kizárni.Az öcs község alatti karszt- 
fr-rázoroport a nyílt karszt közvetlen közelében, lejtő
aljéban fakad, és kora tavasszal, hóolvadáskor az ottani 
lakosok szerint vízhozama jelentősen megnő.
Bár ez egy értelmien nem bizonyítja, de elképzelhető, hogy 
*’ Kob-hegy 4^ víznyelője, esetleg a Szentgál környéki 
Zs5fia-pusztai nyelők is patakos járatrendszeren keresz
tül állnak kapcsolatban a forrással. Jelenleg a forrás
csoport nem működik a nyirádi depresszió miatt. Keaeler 
forráskatasztere szerint az ötvenes években 5 alkalommal 
mérték hozamát, a legnagyobbat május 30-án. Valószínűleg 
egyik mérés sem esett egybe a hóolvadás időszakával.

Koesis Ákos
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FELHÍVÁS!

Felhívjuk a T. sporttársak figyelmét, hogy 1939.julius 
8-30. között balkáni barangolással egybekötött szpeleo- 
alpin expedieió indul "ETTíSARIA *89" néven Jugoszlávia- 
Albánia-Görőgország-Bnlgária-Jugoszlávia útvonalon. A 
23 napos körutat, a KFVDSZ Vcröa Meteor STüEEVT szpeleo- 
alpin csoportja szervezi, de a végleges programot a 
résztvevőkkel alakitjuk ki.
Irányár 16 ezer Ft., befizetés három részletben. 
Jelentkezés 1989.március 31-ig.Felvilágosítás szerdán
ként, 18-20h között ü l .  levélben: KPVPSZ V!.! FS/STUDZT? 
esop.; 1067.Bp., VI.Eötvös u. 25/a.

a z i988-évi L U K Á C S  L Á S Z L Ó  Vt': i d o r k u p a
ügyességi versenyt a 3EAC 1988. október -án rendezte 
Bódvaszilason az Aláási-zsombolybán és r leteor-barlang
ban.
A rendezésben történt zökkenők ellenére ,6 hangulatú 
verseny alakult ki, amelyen 12 háromfős csapat indult. 
Eredményhirdetésre éjfél után került sor.A szoros küzde
lemben a következő végeredmény született:

1. Rózsadombi Kinizsi /Borka Pál, Rose György,Vári 
Attila/

2. Majkó-I. /Szlovákia/
3 . Honvéd Auróra SE /Budavári József, Gyovai László, 

Sági Péter/

A szilaai kutatóházhoz közeli fákra kifeszitett kötél
pályán rendezett ügyességi versenyt Pusztai Csaba nyerte.

/
N.T.
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F E LH ÍV Á S
l o ü o  -évi tagdíj befizetésére

Az 1989-évi tagdijak fizetését az alábbiak szerint kér
jük:

1. / Amennyiben március 31-ig sor kerül az évi felnőtt
tagdij befizetésére, annak összege 250 Pt helyett 
csak 200 Pt!

2 . / lehetőség van az évi felnőtt tagdij két részletben
történő befizetésére. Ez esetben március 31-ig 125 
Pt-t és szeptember 30-ig ismét 125 Pt-ot kell befi
zetni.

3. / Julius 1-e után belépő aj tag féléves /125 Pt/ tag
dijat fizethet, de a Karszt és Barlang csak teljes 
évi tagdij befizetése esetén jár!

4. / Dj belépők a tagdíjon felül 50 Pt egyszeri belépési
dijat fizetnek /ifjúsági és felnőtt belépők egyaránt/.

A tagdij befizetés feltételei változatlanok,"tehát:

- helyszíni befizetés a Titkárságon, elsősorban az egyé
ni tagok részére;

- csoportok tagjai szintén a Titkárságon fizethetnek be, 
lehetőleg a csoportvezetők, ill. a csoportok által meg
bízott összekötők utján, egy összegben;

- a vidéki csoportok részére - amennyiben személyes be
fizetésre nines alkalom — kérésre csekket biztosítunk.

Az egyéni és csoporttagok fegyelmezett tagdíjfizetését 
előre is köszönjük!
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Az S- 32/88. szám* /1988.szeptember 7-i/ elnökségi ha
tározatnak megfelelően a Karszthidrológiai és Geológiai 
Szakbizottság nevében Maucha László társulati állásfog
lalást terjesztett elő, amelyet a MAGYAR HÍRLAP főszer
kesztőjének megküldtünk. Az állásfoglalást teljes ter
jedelmében közzétesszük. /hasonló társulati állásfogla
lás jelent meg korábban a József-hegyi-barlan^gal kap
csolatos problémákról a MAGYAR JTEMZETESN/.
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Hazai karsztvizeink mennyiségét és minőségét veszélyeztető
tényezők
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szintek és a forráshozamok jelenlegi nagyfokú csökkenéséhez és ah
hoz, hogy jelenleg a legnagyobb hozamú karsztvíztenmelő helyek kör
nyezetében az aktuális utánpótlödásnál csaknem másfélszer nagyobb 
mennyiségű karsztvizet hoznak felszínre. A Dunántúli-középhegység
ben a jelentősebb depressziók közelében a természetes karsztvíz- 
áramlás ellenkező irányúra fordult. A vízszint eredeti domborzata 
oly nagy mértékben átrendeződött, hogy kétségessé vált mindenfajta 
visszatáplálás eredményessége, ami ráadásul még a víztest elszeny- 
nyeződépére is vezethet.

1
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5. Túlzottan leszívott karsztos tárolókban-a lecsökkent vízhozamok 
miatt relatíve nő a vizek szennyezettsége még állandó szennyező 
anyag utánpótlás esetén is. Budapesten a termálkutak túl nagy 
hGzamú termelése miatt a langyos ill. gyógyforrásvizek hőmérsék
lete, összes oldott anyagtartalma és gáztartalma is csökken, míg 
fertőzöttsége növekszik. Túlságosan kis nyomásszint esetén a 
Qunavíz is behatolhat a karsztba és tartósan szennyezheti a győgy- 
és ivóvízbázisokat /Budapest és Esztergom/.

A mennyiségi hiányok idővel utánpótlódhatnak, de a mélykarszt el
szennyeződése tartós karsztvízminőség romláshoz vezethet. Mindezek 
a károk elkerülhetők lennének, ha a védőterületeken szigorú víz
gazdálkodási és vízkormányzási rendszerek működnének. Felül kell 
vizsgálni azt a koncepciót, hogy jó minőségű és nagymennyiségű 
karsztvízkészleteinket szabad e pillanatnyi gazdasági és politikai 
célokra elherdálni.

Maucha László
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
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H É V Í Z I

A Műszaki Is Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
Zala Megyei Szervezete 196c.okt.-ter 26-in Hévizén, az 
Állami Gyógyfürdő-kórház kait art érné ben szakmai konfe
renciát szervezeti

TERMÉSZETI ÉS GAZDASÁGI KINCSÜNK: A HÉVÍZI TŐ cinnel.

Társulatunkat Gádoros Miklós és Száblyár Péter képvi
selte. Az elhangzott vitaindító előadás és a -"elkért 
hozzászólók korrefereátumainak ismertetése helyett azo
kat a f6 gondolatokat ismertetem, amelyek a gyógyítást 
és a gazdaságot /bányászat/ szembeállító és patthelyzet
be jutó vita alapkérdéseire egy kicsit sarkítva világí
tanak rá:
dr Gyarmati József /főigazgató helyettes, Állami Gyógy- 

fürd'ó-TKórház H é v í z /
Hetedik hónapja a 300 l/s-os "kátásztrófa- 
8zint"alatt van a tóforrás hozama /az egész
ségügy által minimum szintnek tartott 330 
1/a már 1087-ben sem volt biztosított!/.
A tó vízfelszínének hőmérséklete 2,5-3 C°-al 
csökkent.
25-ről 125-130 nap/év-re tolódott ki a 30 0° 
alatti tófelazínhíaérsékletü napok száma!
A tó összfsIhletének csak 0,7 ^-ín tudják a 
a hőmérsékletet /a hőkémény segítségével/
31 0 -on tartani.

Horváth Lajos /hidrogeológaa, KŐVIZIG Szombathely/
Az utolsó hat hónap átlagos hozama 297 l/s 
volt a tóforrásnak, érdemi javulás nincs!
?ő feladat: a leállított beavatkozási nuriá- 
latok lezárása a minimális környezeti ' Iro- 
sitással.
Illegális hévizkntak nincsenek, ia tény,hogy 
a pontos vízkivétel mennyiségének mérése he
lyenként nem megoldott.
Sümeg és Hévíz között 12 községben nem rag
oldott az egészséges ivóvízellátás, némelyik
ben 10C0 al/1 a kutakból nyert viz nitrát
tartalma.Ezek az u.n. H .  védőövezetben van
nak, de ezz a kérdést is meg kell oldani!
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Gebhardt János /bányászati igazgató, T'agyar Altuniniun- 
ipari Tröszt/
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homogén rendszerét szolgáltassák: az egyes 
részterületek szakértői, hogy azokból ne 
legyen lehetséges különböző érdekeknek megfelelő állásioglalásokat összeállítani.Az 
érintett szakemberek között nevezéktan! 
egyeztetést javasolt /vízvédelem, tóvédelem, 
stb/.
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M EGJELENT!
a Mátyás-hegvi-barlang túratérképe, a barlangi 
túratérkép sorozat első /A3 formátumú/ lapja. 
25 Ft-ért kapható a Társulat Titkárságán!
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ÉSZREVÉTELEK A KONGRESSZUSSAL KAPCSOLATBAN

Bizonyára emlékezetes az MK3T tagsága előtt az a küldött
közgyűlés, amelyen a jelenlevő küldöttek aggályaikat fejez
ték ki, hogy Magyarország elvállalja a 10.Nemzetközi Szpe- 
leológiai Kongresszus szervezését.
Elvállalta.
Később felvetődött, hogy mégis le kellene mondái a szerve
zés 'jcgáról. Nem mondtunk le.
Viszo ít ez év júniusában lemondott a szervezőbizottság ve
zető j 9.

Az új vezető, Hazslinszky Tamás csak úgy vállalta el a meg
tisztelő posztot, ha feltételeit Írásban rögzítik.
Ezek a feltételek sem előttem, sem a tagság előtt nem isme
retesek. Az MKBT tagsága a kongresszus szervezése kerüli 
pro ■lómákról és a kongresszusról csak azt érzékelte, hogy a 
Műsorfüzet vékonyabb lett és három hónaponként jelenik meg 
és az első oldalon irt, bőségesnek aen mondható tájékozta - 
tást kapta.
A tagság előtt az sem tisztázódott, hogy az e l ő  körlevél 
miér- csak Londonig jutott, majd néhány hónappal később 
viss: a a Társulathoz.
A fent leirtak alapján szükségesnek tartom a kongresszusi 
kemping szálláshely körüli huza-vona helyzetét közzétenni.
Első felállásként az volt a koncepció, hogy a Pálvülgyi-kő- 
fejto ad otthont a szpeleo-kempingnek.
Ez több szempontból is igen jó és kézenfekvőnek látszott: 
a barlang közelsége, izolált helyszín stb.
Az új szervezőbizottság vezetője szeptember elejéig külön
féle indokokkal elhárította a szpeleokemping témájának ve
lem való megtárgyalását.



Szeptember elején nem hivatt losan megtudtam, hogy & kemping 
Törökbálinton lesz.
Tiltakozásomra újból tárgyalta az ügyet a szervezőbizottság. 
Kérésükre többféle tervet leadtam a szpeleokemping létesíté
sével ás üzemeltetésével kapcsolatban.
A KVM területileg illetékes Környezetvédelmi és Vizügyi Igaz
gatósága az ősz folyamán elkészítette a Pálvölgyi és Mátyás
hegyi -kefejtő rendezési tervét.
A kiviteli terv több millió forintba került volna.

iitenem sem kell, hogy maga a kemping kialakítása ennek az 
összegnek csak kis része, a többi egyéb költséget takar.
ílrgútól értetődik, ennyi pénz nem állt - a szűkös gazdasági 
helyzetben - a terv megvalósítására, rendelkezésre.
A döntsét a KVM magastisztségü illetékese hozta.
Mindazok mellett, hogy a K W  minisztere, Dr.'"aróthy László 
a kongresszus egyik védnöke, a szervezőbizottság nem hozta 
tudomására az alsóbb szinten hozott nevetséges döntést.
Inkább az egyszerűbb megoldást választotta: lefoglalta a 
törökbálinti pusztaásgban levő kemping egy részét.
Ezután az MK7TT elnökségi ülésén az üggyel kapcsolatos nem
tetszésemet fejeztem ki és javasoltam, hogy a Pálvölgyi-kő
fejtő fölött levő Francia-bányában /ott, ahol az 1987.évi, 
első központi kutatótábor volt/ létesítsünk kb. 150 főre 
alkalmas kempinget - tábort.
Ezt kevesebb pénzen vehetnék igénybe a résztvevők és számos 
fclőnye lenne azzal a hátrányával szemben, hogy nem minden 
^résztvevő férne el itt.
Sajnos, az elnökség ötletemet nem támogatta, azzal az indok
kal, hogy a résztvevőket nem szabad megosztani.
A résztvevők, •sfél éra éoyem szerint, a szállást illetően meg
osztva lesznek eleve, mert van aki szállóban, van, aki a 
diákszálláson, sokan ismerősöknél /lesz olyan is, aki "vad- 
kempingben”/ fog megszállni.
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A törökbálinti kemping ellen szól az a tény is, hogy a 
hazai barlangászoktól itt szinte heraetikusan elzáródnak 
a konferencia kempingben megszálló résztvevői.
Természetesen gondolni sem merak oly merész ötletre, hogy 
netán a Pálvölgyi-kofejtő udvarán és a Francia-Irányában 
mindenki kényelmesen elférne.
Az üggyel kapcsolatos részletesebb tájékoztatást és elkép
zeléseimet a januári közgyűlésen a tagság elé terjesztem, 
addig is kérem megértő támogatásotokat.

Ada-’űcó Péter
a szpeleokemping felelőse

/ezidáig még senki sem váltott le erről 
a tisztségről.
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