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JELENTÉS

az 1991. évi barlangi kutatásvezetői tanfolyamról

Időpont: 1991. július 27. - augusztus 4.
Helyszín: Gerecse hegység, Pusztamarót; tábor
Előadók: Papp László, Kraus Sándor, Juhász Márton, dr. Kósa Attila, Gádoros

Miklós, dr. Lénárt László, Eszterhás István, Hazslinszky Tamás, Gazdag 
László

Vizsgabizottság: Hazslinszky Tamás, Juhász Márton, Eszterhás István, dr. Lénárt 
László

Résztvevők: 17 fő hallgató, továbbá Juhász Márton és dr. Lénárt László
Erednény: I. kérdéscsoport: 60 pont (minimum 30 pont)

II. kérdéscsoport: 40 pont (minimum 20 pont)
I.  I I .

Ézsiás György (Tungsram SE) 46,5 37,0 megfelelt xx
Kiss Sándor (Troglophil Csop.) 46,0 31,0 megfelelt x
Maucha Gergely (Papp F. Csop.) 51,0 25,0 megfelelt x
Antal József (Gránit KFBT) 46,0 24,0 megfelelt xx
Vörös Péter (Karszt Csop.) 45,5 24,0 megfelelt xx
Kovács Attila (MBE) 44,0 25,0 megfelelt xx
Ferenczy Gergely (MLBE) 39,0 29,0 megfelelt x
Polacsek Zsolt (Tatabányai BE) 44,5 23,0 megfelelt xx
Czirják Ferenc (FTSK) 40,0 26,0 megfelelt xx
Barczikay Dénes (SZIKKTI Csop.) 41,0 24,0 megfelelt -x
Galambos József (Rózsadomi Kinizsi) 44,0 21,0 megfelelt xx
Orbán Csaba (BTSZ) 37,0 27,0 megfelelt xx
Szepesi József (Rózsadombi Kinizsi) 32,5 31,0 megfelelt xx
Vadász István (M_BE) 40,5 20,0 megfelelt x
Bráutigam Géza (Megalodus Csop.) 32,0 20,0 megfelelt xx
Hunyadi Sándor Mátyás (Troglophil) 38,5 14,5 nem felelt meg
Papp Tamás (Balassa Csop.) 29,5 20,0 nem felelt meg

* A barlangi kutatásvezetői képesítést megszerezte
xx A barlangi kutatásvezetői igazolvány kiadásához a Barlangjáró 2. (technikai) 

vagy "Barlangkutatói" tanfolyamok eredményes vizsgája szükséges.
Megjegyzések:
|) A kutatásvezetői tábort azKKBT Észak-dunántúli Területi Szervezete rendezte,
r Juhász Márton vezetésével.
2) A kutatásvezetői tábor megszervezése, lefolytatása - a hallgatók véleménye 

szerint is - kitűnően sikerült.
3) A hallgatók hozzáállása, érdeklődése, aktivitása igen jó volt.
4) A hallgatók véleménye szerint a jegyzetet kissé hamarabb kellett volna szét

osztani, ill. több gyakorlati anyagot igényeltek volna.
5) A továbbiakban - az oktatási rendszer továbbfejlesztéseként - a kutatásveze

tői anyag jelentősen átalakul, a szakmai rész a barlangkutatói tanfolyam ke
retében kerül előadásra.
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Dr. Lénárt László 
az Oktatási Bizottság vezetője



ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI

Elnökségi ülés: 1991. június 16.

E-41/91 ElnoKség a MAFC Barlangkutató Csoport nyári táborát 5.000 Ft-tal támo
gatja.

E-42/91 A MÁFI Barlangkutató Csoport Leány-barlangnál folyó kutatómunkáját
5.000 Ft-tal támogatja.

E-43/91 A Tatabányai Barlangkutató Egyesület nyári táborát 5.000 Ft-tal támo
gatja.

E-A4/91 Kraus Sándor Szovjetunió-beli tanulmányújához - melynek célja a Baj- 
kál-tő kornyéke karsztjelenségeinek és barlangjainak tanulmányozása
15.000 Ft utazási támogatást biztosít.

E-45/91 Nádor Annamária részvételéhez az IGCP 299. project Guilin-ban (Kína) 
tartandó ülésén 10.000 Ft utazási támogatást biztosít.

E-46/91 Adamkó Péter részére, aki a Kolozsvári Amatör Barlan^cutató 25. éves 
jubileuni közgyűlésén a Társulat hivatalos képviselőjeként vett részt
2.000 Ft utazási támogatást biztosít.

E—47/91 Elfogadta a Társulat főállású alkalmazottjának jutalmazására vonatkozó 
javaslatot.

E-48/91 Elnökség örömmel üdvözli, hogy az Oktatási és Kutatási Intézmények
karszt- és barlangkutató tevékenységének III. országos tudományos konfe
renciája síneresen megrendezésre került, s gondot kíván fordítani arra, 
hogy a rendezvénysorozat a jövőben folytatódjék.

E-49/91 Elfogadta Szablyár Péter javaslatát a "Városok alatti barlangok"Szovet- 
ségének megalakítására vonatkozóan, és a szükséges előkészítő lépéseket
megkezdte.



M E G J E L E N T  !

a Karszt és Barlang 1990/1 S2áma,

melyet a tagság az 1991. évi tagdíj befizetése fejében kap meg.
Kérjük a tisztelt tagokat és csoportvezetőket, hogy a tagdíj fejében járó 
példányokat a Titkárságon (Bp. II. Fő utca 68. II. etn. 201.) személyesen szíves
kedjenek átvenni, az eddig bevált gyakorlatnak megfelelően.
További példányok 80 Ft-ért vásárolhatók.

X X X

Megjelent a HEGYI SPCKT 2. száma. Az 1. és 2. szám darabonként 68 Ft-ért kap
ható a Titkárságon.

X X X

Megjelent a Pilis és a Visegrádi-hegység túrakalauza. A könyv 189 Ft-ért kap
ható a Titkárságon.

x x x

Nagyváradon megalakult a Software Industrial Kft. amely levelében az alábbiakról 
tájékoztatta Társulatunkat.
A Bihar hegység és a Királyerdő térségében vállalja csoportok szállítását, el
szállásolását és étkeztetését, valamint a térség barlangjaiban történő látoga
tások megszervezését, túravezetők biztosítását.
Címik: SOFTWARE Industrial Kft.

Foia Gábriel
Str. Nicolae Balcescu No. 5/9.
2700 Oradea, Románia

x x x

EURÓPAI REGIONÁLIS KONFERENCIA - 1992. augusztus 20-23.

Helyszín: Belgiun Helecine 

Részvételi díj: 6000 Belga Frank

A konferencia előzetes körlevele megtekinthető a Titkárságon. A 2. részletes kör
levelet várhatóan szeptemberben küldik ki a szervezők az előzetes jelentkezési 
lapot beküldőknek.
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°Ái YÁZATI FELHÍVÁS

Az 4REA Kollégium és a SMARAGD Környezetvédelmi Egyesület rajzpályázatot hir- 
oer általános iskolai diákok részére az alábbi két témakörben:

'Veszélyben a Föld" - környezetszennyezés, a természet pusztulása, kihaló élő
lények, az emberi tevékenysegeK ártalmai, természet- és 
környezetvédelem

"ösvilági élet" - életképek az ősvilágból, ősállatok, ősember, fantázia
képek, ősmaradványok stb.

Pálvazni lehet maximum A/3-as méretű képekkel, amelyek bármilyen technikával 
<.caruza, toll, tus.-pasztell, aquarell, olaj stb.) készülhetnek.
A pályázatok jeligések. A képek hátlapjára kérjük ráírni a jeligét és a címét 
és hogy melyik kategóriában kíván szerepelni. Az alkotó a saját nevét és címét 
zárt borítékba tegye! Amennyiben a pályázó postán küldi a munkáját feladóként 
az iskolát nevezze meg.
A beküldött pályamunkákból kiállítást rendezünk és a felkért zsűri által legjobb
nak ítélt képek szerzői tárgyjutalmakban részesülnek.
A képek beküldésének határideje 1991. november 1. A pályázatokat az alábbi cím
re kérjük küldeni:
Magyar Állami Földtan: Intézet
Solt Péter részére
1143 Budapest XIV. Népstadion u. 14.

AREA Kollégium SMARAGD Környezetvédelmi
Egyesület

x x x

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy fluoreszcein kedvező áron, nagyobb 
mennyiségben is kapható.
Frdeklődés: Pálinkás Jánosnál

Pál-völgyi-barlang (9-16 óra között) az 1889-537-es telefonszámon.
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Az MTSZ Barlangbizottsáa fe lh ívása

A Magyar Természetbarát Szövetség 1991. október 8-án Barlangjáró II. (technikai) 
tanfolyamot indít.

A tanfolyam részvételi költsége 3500.- Ft, mely összeg magában foglalja az 
oktatók utazási költségeit, az oktatásban használt kollektív felszerelések el
használódását (kötél, karabinerek, karbid stb.) és a vizsgadíjat, de nem tartal
mazza a gyakorlatokra történő leutazás költségeit (ez a teljes tanfolyam, során 
kb. 3000.- Ft lesz), valamint nem számoljuk fel az oktatók élelmezési költségeit.
A tanfolyamon francia technikát oktatunk, ehhez mindenki egyéni mászófelszerelé
sét használja.
A tanfolyamra előzetesen levélben lehet jelentkezni (MTSZ Budapest, 1374. Pf.614), 
személyesen vagy telefonon kedden esténként 18-20 óra között (Budapest, VI., 
Bajcsy-Zsilinszky út 31.) Tel: 111-2467.
A jelentkezés feltételei:

- alapfokú tanfolyam elvégzését igazoló papír,
- sikeres felvételi vizsga, melyet a tanfolyam első gyakorlatán tartunk,
- a tanfolyam díjának befizetése a sikeres felvételi vizsgát követő 8 napon 

belül
A tanfolyamról történő kimaradás esetén a tanfolyam díját visszatéríteni nem áll 
módunkban.
A tanfolyam 12 előadást és 6 gyakorlatot tartalmaz. Az előadásokra minden héten 
kedden 18-21 óra között, az általában kétnapos gyakorlatokra pedig hétvégeken 
kerül sor.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 1991. szeptember 30-i beérkezéssel.

Kérjük, hogy a jelentkezők az első foglalkozáson (1991. október 8.) minden külön 
értesítés nélkül jelenjenek meg.

(Elsősorban vidéki jelentkezők részére közöljük - akik a bejáró tanfolyamon nem 
tudnak részt venni - , hogy a következő tanfolyamot bentlakással szervezzük, 
ahol őket részesítjük előnyben.)

Németh Tanús



Elkészült a POLIGON 
barlangtérkópező p-rogram !

A program bármilyen grafikus kártyával rendelkező 
IBM XT. AT kompatibilis számítógépen működik.

Iránvszöe. lejtszóg. távolság alapján kiszámítja bármely
poiígon ceuoep-ontjainaK koordinátáit.

- Maevar nyelvű.
- menüvezérelt.
- használata egyszerű.
- a tarolt adatok oarmikor módosithatók. a Koordináták
újraszámolható**.

- bármilyen elágazó poligonhez is használható.
az alapadat-csat és eredményeket lemezen tarolja.

nyomtatja.
- elkészíti a poiigon bármely reszenek aiaprajsat vagy 

vetített hossz-szeivényét.
- mellékelt használati utasitas.

Irányár: 8000 Ft+AFA.

Érdeklődök a részletes ismertetőt megtekinthetik a 
Társulat titkárságán, kívánságra leírást vagy a program DEMO- 
váltosatat ingyen elküldjük (Ez esetben felbélyegzett, 
megcímzett válaszlevelet (♦lemezt) kérünk.).

PROMPT számítástechnikai KFT 
Adám Bence 
Bp. Hermand u. 9.
1112
Tel.: 16-63-217
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MTESZ -  egyesületi használatra !
Kiadja: Magyar Karazt- és Barlangkutató Társulat
Szerkeszti: a Titkárság
Felelős kiadó: Gádoros Miklós
Készet: 1150 példányban
91/838 MTESZ Házinyomda, Budapest.
Felelős vezető: Boncza Gábor




