KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
Társulatunk küldöttközgyűlésére 2006. május 6-án került sor a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépüle
tének vetítőtermében. A küldöttközgyűlésre delegált 46 szavazati joggal rendelkező küldöttből 25 fő jelent
meg.
Dr. Leél-Őssy Szabolcs elnök megnyitóbeszédében köszöntötte a megjelenteket, majd megemlékezett
az előző küldöttközgyűlés óta elhunyt 9 barlangkutató társunkról, akik közül hárman haltak meg baleset
következtében. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Társulat jövőre teljes tisztújítás előtt áll, amelyre
fel kell készülni. Számos olyan új rendelet jelent meg az utóbbi időben, amelyek nem kedveznek a
barlangkutatóknak, így nehéz idők előtt állunk. Nagyobb felfedezést a hazai barlangkutatók az elmúlt
időszakban csak külföldön értek el, azonban kiemelte a Molnár János-barlangban felfedezett új szaka
szokat.
Takácsné Bolner Katalin, az Erembizottság elnöke arról tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy a
bizottsághoz 2006. évben nem érkezett előterjesztés, ugyanakkor megtörtént az éremszabályzat korszrűsítése. Erre azért került sor, mert a Társulat megalapította a Papp Ferenc-érmet, amely a hazai karsztokkal és barlangokkal kapcsolatos szerteágazó ismeretterjesztő tevékenységért, valamint a magyar barlang
kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetése terén kifejtett munkásságért adományozható.
A küldöttközgyűlés keretében került sor a 2005. évi Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázat
eredményhirdetésére.
A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
- elfogadta a 2005. évről szóló főtitkári beszámolót,
- elfogadta a 2005. évről szóló közhasznúsági jelentést és éves beszámolót,
- elfogadta a Felügyelő Bizottság 2005. évről szóló beszámolót,
- elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány 2005. évről szóló közhasznúsági jelentését,
- elfogadta a Társulat 2006. évi költségvetését,
- elfogadta egy ad hoc bizottság felállítását, amelynek célja a Társulat megújítását szolgáló intézke
dések kidolgozása. A bizottság tagjai közé delegálta dr. Csepregi István, Csepreghy Ferenc, dr. Lénárt
László, dr. Leél-Őssy Szabolcs és Polacsek Zsolt tagtársakat. A bizottság feladata a Társulat alap
szabályának átdolgozása a jövő évi küldöttközgyűlésig, hogy a 2007. évi tisztújítást már az új szervezeti
felállás mentén lehessen lebonyolítani.

F. N..

BESZÁMOLÓ AZ 50. BARLANGNAPRÓL
Aggtelek 2006, június 22-25.
A jubileumi barlangnap a hagyományoktól eltérően már csütörtökön délután megkezdődött és szép
számban érkeztek a regisztrációhoz a vendégek. Pénteken reggel elindultak a barlangtúrák, melyek egész
nap zajlottak. A résztvevőket két nagybusz és két kisbusz szállította a barlangokhoz a három nap alatt. A
péntek délutáni felhőszakadás sem rendített meg senkit, így a délutáni megnyitó már jó hangulatban
zajlott.
Az 50. jubileumi barlangnapot Dr. Dénes György az MKBT tiszteletbeli elnöke és Hazslinszky Tamás
társelnök nyitotta meg. Szombaton reggel ismét indultak a barlangtúrák, illetve a Marcel Loubens Kupa
nevezése. A verseny a Kossuth-barlangban, illetve előtte a fán és a medencében zajlott. Látványosak vol
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tak a medencében megrendezett szinkronúszás gyakorlatai. A szép számban megjelent gyermekes apukák
és anyukák a csemetéikkel egy kis ízelítő túrán és barlangi agyagozáson vettek részt a Baradla-barlangban.
Délutánra a visszaérkező túrázók ismét megtöltötték a barlang előterét, ahol egyre inkább az esti vacsora
kellemes illatfelhői szálltak. 18 órától a M agyar Barlangi Mentőszolgálat hordágyas mentési bemutatót
tartott az aggteleki sziklafalon, a mentést Horváth Richárd a mentőszolgálat vezetője élőben kommentálta.
A bemutató után felcsapódtak az alkalmi konyhasátor ponyvafalai és megkezdődött a jubileumhoz illő
különleges vadragu szétosztása. A vacsora után jó hangulatú élőkoncertet tartott a Mini együttes sok részt
vevő nagy örömére. A koncert után végre kedvezett az időjárás a vetítésekhez, így a recepció előtt gyorsan
kialakított „mini moziban” élvezhettük a különböző filmeket, beszámolókat. Vasárnap reggel ismét
felkerekedtek a barlangokba vágyók és egész nap túrázhattak.
A regisztrált résztvevők száma 401 fő volt, a rendezőket, túravezetőket is hozzászámítva Barlangnap
hivatalos résztvevőinek száma közel 500 fő volt.
A barlangnap alatt összesen 1917 fő túrázott. A Rákóczi-barlangban és a Földvári-barlangban 22-22
túra zajlott 176-176 fő részvételével. A Baradla-barlangban 13 hosszútúra ment 249 fővel. A Retek-ágat
86 fő tekintette meg 11 túrában. A dotnicai Styx-ágban 105 fő túrázott 8 turnusban. A Béke-barlang rövid
túrából 13-at indítottunk, 74 résztvevővel. A Meteor-barlangot 9 túrában 79 fő látogatta meg. A Kossuthbarlangot 126 fő tekintette meg 14 turnusban. A Vass Imre-barlangban végponttúrát 10 csoportban 115 fő
tett. A kivilágított szakaszt 8 túrában 84 fő látogatta meg. A Vecsem-bükki-, Szabó-pallagi- és Almásizsombolyban 16 fő túrázott.
A helyszínen éjjel-nappal folyamatosan működött a büfésátor, ahol összesen 1250 liter sört, közel 40
liter röviditalt és 1100 pár sültkolbászt fogyasztottunk.
A Barlangnap főszervezője a Baradla Barlangkutató Csoport volt, azonban a találkozó nem sikerül
hetett volna más csoportok, magánszemélyek támogatása nélkül. Külön köszönet a Szabó József és a
P.T.E. Denevér Barlangkutató Csoportnak, akik beszerelésben, túravezetésben és a rendezésben is
segítették a rendezvényt.
Köszönjük mindenkinek a türelmét, megértését és reméljük, jól éreztétek magatokat!
Gruber Péter

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI
TALÁLKOZÓJA
2006. november 10—12.
Szeged
A Barlangkutatók Szakmai Találkozóját 2006-ban a Társulat a Szegedi Karszt- és Barlangkutató
Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi, valamint a Természetföldrajzi és
Geoinformatikai Tanszékeinek közreműködésével szervezte meg november 10— 12. között Szegeden, az
egyetem TTK előadójában.
A regisztráció már pénteken délután megkezdődött, s szokás szerint késő estig eltartott, majd a tár
saság jó része a közeli vendéglátóhelyeken folytatta a „dorbézolást”. A szervezők kitettek magukért, hi
szen a részvételi díj ezúttal magába foglalta a rendezvény programfüzetét, a rendezvény alkalmából
méretre készített pólót, a névre szóló kitűzőt, szombat este a rektori hivatal dísztermében tartott nem akár
milyen fogadást, s vasárnap reggel mindenki megkaphatta az előadások CD-re írt anyagát.
A szombati program dr. Leél-Össy Szabolcs MKBT elnök és dr. Keveiné dr. Bárány Ilona tanszékvezető asszony köszöntőjével kezdődött. A mintegy 110 fős hallgatóság (74 regisztrált résztvevő + 32
helyi szervező) délelőtt szakelőadásokból tájékozódhatott a Szegedi Egyesület tevékenységéről, számos
karsztvizekkel kapcsolatos kutatási eredményről, a barlangi denevéreket veszélyeztető emberi tevékenysé
gek hatásáról, a Canin-fennsík karsztfejlődéséről, illetve a Baradla-barlang üledék-vizsgálatának legújabb
eredményeiről.
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Az ebédszünetet követően Takácsné Bolner Katalin, a Cholnoky-pályázat Bíráló Bizottságának elnöke
ismertette a pályázat eredményét, s adta át az okleveleket a nyerteseknek. Ezt követően folytatódtak az
előadások, melynek keretében először ismét a szervező szegediek eredményeit ismerhettük meg. így a
magyarországi rák-fauna vizsgálatáról, a Bátapátiban talált antropogén cseppkövekről, a Rumba-barlangban végzett víznyomjelzéses vizsgálatról hangzott el előadás. Sajnálatos módon a technika ördöge meg
akadályozta, hogy a libanoni Jeita-barlangról készült CD-t megnézhessük, be kellett érnünk a Szilvás-kő
barlangjaival. A Szepesi-Láner-barlangrendszer térképezésével kapcsolatos információk után egy nagy
ugrással átléptünk a Dunántúlra, s a Ferenc-hegyi-barlangban végzett, majd a Csévi-szirteken folyó kuta
tásokkal, illetve a Tapolcai-tavasbarlangban elért víz alatti munkák eredményeiről tájékozódhattunk. Rövi
den visszatértünk még az Esztramosra is, hogy utána máris az andalúziai Sima G.E.S.M kutatótáborában
folytassuk kalandozásunkat.
A vetítések programja talán foghíjasabbra sikerült az előző években megszokottól, hiszen számos
törzselőadó nem vett részt a rendezvényen, így a résztvevők máris az esti fogadásra koncentrálhattak. Az
egyetem gyönyörűen felújított rektori épületének dísztermében pazar választék várt bennünket. A bar
langászokon azonban ők sem tudtak kifogni, este 9-re az utolsó szemig sikerült eltakarítani a gazdag
kínálatot. A társaság nagy része a fogadás után még elindult a szegedi éjszakai élet felfedezésére.
A vasárnapi előadások jó része a
külföldön elért eredmények ismertetésével
foglalkozott, így két előadás keretében is
merkedtünk a Montenegróban folyó kuta
tásokkal, illetve a Canin-fennsíkon mutat
kozó új lehetőségekkel. Beszámolót látattunk a Társulat szakmai tanulmány
útjairól is, de azért magyarországi kuta
tások is maradtak még, többek között a
Szuadó-barlangban felfedezett új járatról,
valamint a Hajnóczy-barlangban végzett
kürtőmászások eredményéről. Elemzést
hallhattunk a Társulat Karszt és Barlang
című folyóiratában rejlő publikálási lehe
tőségek kihasználatlanságáról, illetve a
barlangászaiban rejlő élménypedagógia és
kalandterápia lehetőségeiről. Végezetül az Aggteleki-karszton és a Baradla-barlangban folyó kutatások
jelenlegi állásáról és az eddig elért eredményekről hangzott el két előadás.
Talán ezúttal kevesebb volt az előadások száma, mint a korábbi rendezvényeken, a szakmai színvonal
azonban ezúttal is jelezte, hogy a magyar barlangkutatók évről-évre komoly kutató, feltáró és tudományos
munkát végeznek mind itthon, mind külföldön. A Barlangkutatók Szakmai Találkozójának népszerűsége
töretlen.
Köszönet a Szegedi Tudományegyetemnek a helyszínért, a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesü
letnek pedig a magas színvonalú előkészítő és szervező munkáért, valamint a technikai lebonyolításért.
Viszontlátásra 2007-ben - terveink szerint - Jósvafőn.
F. N.

TÁRSULATI TANULMÁNYUTAK
Balaton-felvidék
Társulatunk immár szokásos tavaszi hazai tanulmányútját 15 fő részvételével 2006. május 12— 14.
között a Balatoni Nemzeti Parkkal kötött együttműködési megállapodás keretében és a nemzeti park
szakmai támogatásával a Balaton-felvidékre szerveztük.
A péntek reggel első állomás a zirci Természettudományi Múzeum volt, ahol a Bakony természeti
értékeivel, állat- és növényvilágával ismerkedtünk, majd a Reguly Antal műemlékkönyvtárat kerestük fel,
majd rövid sétát tettünk a szomszédos arborétumban. Innen Bakonybélbe buszoztunk, ahol az Erdők Há
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zában már várta csoportunkat Primusz József, a nemzeti
park munkatársa, aki először bemutatta az épületben
berendezett, a Bakony élővilágát, kőzeteit, az erdészetet és
vadászatot ismertető kiállítást, majd a Boroszlán tanösvény
egy részén vezetett végig, útba ejtve természetesen a
környék nevezetes barlangját, az Odvaskő-barlangot.
Szombaton számos érdekes látnivalót volt alkalmunk
megismerni. Elsőként a Hegyestü Geológiai Bemutatóhelyet
keerstük fel, ahol ugyancsak a nemzeti park munkatársa,
Barcza Gábor várta csoportunkat és ismertetett meg a
bazaltvulkán történetével. A hegycsúcsról szép, bár kissé
párás kilátás nyílt a Káli- medencére.
Következő megálló a Szentbékállai-kőtenger volt, ahol
természetesen valamennyien felmásztunk és kipróbáltuk a
nevezetes ingókövet. Innen még felkerestünk egy felszíni
geológiai bemutatóhelyet, a vulkáni működés nyomaival,
de sietnünk kellett következő helyszínünk, a Csodabogyósbarlang felé. A barlang parkolójában John Szilárd és a Styx
Csoport tagjai már vártak bennünket, akikkel két csoport
ban túrát tettünk a barlang turistalátogatásra kiépített ré
szein.
Estére még két programunk volt hátra, egy rövid láto
gatás Takács Ferdinánd cserszegtomaji házában felszíni és
barlangi festményei között, majd Ferdi vezetésével Rezibe
indultunk, ahol testvérénél, Takács Ferencnél nagyon jó
hangulatú borkóstolás és beszélgetés zárta volna a napot,
de innen még Balatongyörökre indultunk, ahol már sötét
ben értük el a Balaton partján található szállásunkat.
Utunk harmadik napján elsőként a Tihanyi-félszigeten felszíni kirándulás keretében felkerestük a
barátlakásokat, majd - sajnos csak a rács külső oldaláról - benéztünk a Forrás-barlangba. Innen Balatonfüredre utaztunk, ahol a Lóczy-bariangot látogattuk meg, majd késő délután érkeztünk vissza a Szemlőhegyi-barlanghoz, ahol az érdeklődök még végigjárhatták a barlang kiépített részét, illetve végignézhették
Takács Ferdinánd festménykiállítását a barlang aulájában.
Morva-karszt
Idei első külföldi tanulmányutunk 27 fő részvételével 2006. július 3— 9. között a Morva-karsztra
vezetett. Szállásunk Veselice-ben, egy egykori katonai radarállomáson berendezett turistaszálláson volt,
ahol a berendezkedést és a cseh barlangász ismerősökkel történt programegyeztetést követően társaságunk
a helyi sörökkel és becherovkával kötött közeli ismeretséget.
Másnapi első programunk a Byci skála-barlang volt, ahol a társaság vállalkozó kedvű tagjai átkelve a
szifonon is, nyakig vizesen végigjárták a barlangot, miközben a többiek a szifon körül a barlang
jellegzetes fekete köveit gyűjtögették. A túra után a blansko-i karsztmúzeumban néztük meg a két terem
ből álló barlangos kiállítást, majd hazaérve a társaság friss tagjai még felmásztak a közeli kilátóba.
Következő nap az Amatőr-barlang szerepelt a programban, melyhez először útba ejtettük a helyiek kis
kutatóházát, ahonnan gyalog mentünk le a völgyben lévő barlanghoz. A száraznak nyilvánított barlangban
már az első 50 méteren majdnem derékig merültünk az előzőleg leszivattyúzott szifonban, ami a
csapadékos tavaszi időjárás következtében időközben sajnos újra feltöltődött. A létszámra való tekintettel
három csoportban jártuk végig a barlangot, amely nagy élményt nyújtott a társaságnak hatalmas mére
teivel, szép cseppkőképződményeivel. Az évek során feltáruló újabb járatokkal, addig önálló barlangok
összekötésével (sokszor búvártechnikával) a rendszer ma már eléri a 40 km-t. A hosszúra nyúlt túra után
már csak egy kiadós kocsmalátogatásra maradt idő.
Csütörtökön a Rudicei-víznyelőbarlang (a Byci skála víznyelőbarlangja) bejárása szerepelt a prog
ramban. Mivel kísérőink azzal vigasztaltak, hogy a barlangból hiányoznak a kötélhidak, a víz pedig nyakig
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ér, a társaság fele inbább alternatív gyalogtúrát tett a Jedovnice-i tóhoz és vissza. Sajnos a nagy vízről
szóló hírek vaklármának bizonyultak, sőt a kötélhidakat is megjavították időközben, így többen megbán
ták, hogy hittek a híreknek. Akinek kedve volt, még megnézte a régi szélmalomban berendezett helytörténeti és barlangos kiállítást, majd hazafelé még felkerestük a Piková dáma-barlang bejáratát, a Stará és
Nová Rasovna víznyelőket, végül pedig Holstejn várának romjait és a vár alatt levő Lidomoma-barlangot.
Pénteken idegenforgalmi barlangok szerepeltek a programban. Elsőként a Katerinská-barlangot néz
tük meg, majd gumikerekes kisvonattal a Punkva-barlanghoz mentünk. A szokásos csónakos túra után
felvonóval mentünk fel a Macocha-szakadék tetejére, ahonnan gyalogtúrával jöttünk vissza a Pusty zleben keresztül a parkolóhoz, víznyelőket és kisebb barlangokat érintve. Aznapi programunkat a sosűvkai
bányatavi fürdéssel fejeztük be.
Szombaton hatalmas felhőszakadás közepette érkeztünk a Sloup-soSűvkai-barlanghoz, de mire végez
tünk a látogatással, hét ágra sütött a nap. Délután a Sachta-barlang szerepelt a programban, egy két éve
felfedezett, ugyancsak az Amatőr-barlangrendszer
be vezető zsomboly. Itt 70 m-t ereszkedtünk le létrá
kon a nagy méretű patakos, szép cseppkövekkel
díszített barlangszakaszba. A létrázás izomlázát az
előző napi bányatóban lazítottuk, majd igyekeztünk
haza a búcsúpartyra. Sajnos a tábortüzet elmosta az
eső, de a hangulatot nem tudta lehűteni. A Csömör
Miki születésnapjával és a foci VB elődöntőjével
egybekötött buli nagyon jó hangulatban zárult.
Vasárnap már csak a Balcarka-barlang megláto
gatása volt hátra, meg egy rövid kitérő a brno-i
Tesco-ba, s már el is repült az egy hét.
Ereszkadés a Sachta-barlangba
(A tanulmányút képeiből a hátsó borító belső oldalán látható összeállítás.)
Ausztria
Társulatunk 13 fő részvételével 2006. augusztus 28—szeptember 3. között egyhetes tanulmányutat
szervezett Ausztriába. Célunk az Ötscher környékének megismerése, valamint az osztrák barlangnapon
való részvétel volt. Szállásunk a stájerországi Frankenfels telepü
lés egy hangulatos osztrák parasztgazdasagában található, turista
szállásnak berendezett egykori vízimalomban volt, ahol érkezés
kor kiderült, hogy a világítás napelemmel működik, így semmil
sem tudunk tölteni. Házigazdánk jóvoltából azonban következő
naptól már a garázsban kaptunk áramot.
Kevesebb szerencsénk volt az időjárással, mivel kedden esős,
szeles időre ébredtünk, így a Geldloch helyett az Ötschergraben
végigjárását választottuk. Nem csalódtunk, a vadregényes szur
dokvölgy hatalmas sziklafalaival, a jobbról-balról lezúduló víz
esésekkel az egész csoportot elkápráztatta. Aznapra tervezett cél
pontunkat, a Geldloch bejáratát azonban egész nap vastag felhő
takarta, így csak abban reménykedhettünk, hogy a következő
próbálkozás sikeresebb lesz.
Szerdán az Ötscher-cseppkőbarlang szerepelt a program első
részében, mivel az egyébként is csak hétvégéken nyitva tartó bar
langot a nyári szezonban még szerdai napon lehet előzetes beje
lentés nélkül felkeresni. Az időjárással továbbra sem voltunk jó
barátságban, szakadó esőben autóztunk a barlang parkolójáig, on
nan azonban már csak szemerkélő esőben baktattunk fel a barlang
bejáratánál lévő kis faházikóig. Mikor odaértünk, egy csoport
Az Ötschergraben egyik vízesése
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éppen lent volt a barlangban, ennek ellenére a látogatók számára biztosított sisakokat rejtő kis helyiség
természetesen nyitva volt, hiszen miért is nyúlna hozzá bárki. A jó egyórás túra után visszafelé versenyt
futottunk a völgybe vezető kis patakkal, amelynek medre felfelé még teljesen száraz volt, lefelé azonban
az esőtől megindulva méterről-méterre vette birtokba a patakmedret.
Délután még tettünk egy túrát az ún. Vordere Tonnáuer-hez, amely szintén egy látványos szur
dokvölgy, csodálatos vízesésekkel.
Csütörtökre terveztük a Geldloch-túrát, az időjárás azonban igen barátságtalannak ígérkezett. Noha
nem esett, vastag felhőzet takarta a hegyeket, igen erős szél fújt és nagyon lehűlt a levegő. Ennek ellenére
nekivágtunk a túrának, s végül a társaság nagy része elérte a barlangot, melynek - időhiány miatt - csak a
bejárat közeli részeit sikerült megnézni. A túra után a közeli Taubenloch bejáratánál még sikerült
megnézni Rose György emléktábláját, azután indulni kellett lefelé.
Pénteki programunk már az osztrák barlangnap keretében a Guggansschluckloch és a Klafflingbrunnen barlangok megtekintése volt. Mindkét túrát a sokak által ismert Lukas Plan vezette. Az első
túracélpont egy víznyelöbarlang volt, elég szűk bejárati szakasszal, ami már erősen lassította a több mint
20 fős résztvevő csapat lejutását. Az első nagyobb terembe jutva azonban kiderült, hogy ennél sokkal
nagyobb probléma is van, a barlangban erős széndioxid jelenlétet mutatott ki a Lukas Plan által lehozott
műszer. Ekkor értettük meg, hogy miért jelentkezett jó néhányunknál légszomj, fáradtság. Amilyen
gyorsan csak lehetett, elhagytuk a helyszínt (a létszám és egy mászós szakasz, valamint a bejárati szűkület
miatt nem ment igazán gyorsan).
Ezután rövid autózás után értünk a Klafflingbrunnen-forrásbarlanghoz, melynek bejárása már nem
okozott gondot, aki ügyesebb volt, majdnem száraz lábbal is megúszhatta, a kevésbé szerencsések azonban
combig érő vízben járták végig a barlangot. A délutánt a szárítkozással töltöttük, majd este a regisztrációt
követően részt vettünk a rendezvény hivatalos megnyitóján, illetve az azt követő két előadáson. Elsőként
Edith Bednarik mesterséges föld alatti üregekről, majd Anton Mayer a barlangnap környékének
denevéreiről szóló előadását hallgattuk meg.
Szombaton - manapság divatos szóval élve - ún. öko-kirándulás keretében megismertük a településen
működő távfütöművet, majd a hegyekbe felkapaszkodva egy helyi tejtermeléssel foglalkozó parasztgazdaságban kóstolóval egybekötött látogatáson vettünk részt. Mindenkinek ízlett a friss tehéntej, a belőle
készült tejeskávé és gyümölcsjoghurt, meg a házi kenyérből készült vajaskenyér. Innen átgyalogoltunk a
Nixhöhle idegenforgalmi barlanghoz. A falakat borító montmilch-től eltekintve kevésbé látványos barlang
felkeresése után helyi pálinkaspecialitásokat kóstoltunk, azután a szemközti hegyoldalban vezető szur
dokon felkapaszkodva értünk fel szálláshelyünkre, ahol házigazdánk látta vendégül a csapatot egy
speciális osztrák étel- és mustkóstolóra. Este a rendezvény helyszínén Herman Leb: Frankenfels-i
kalandozások című diaporámáját néztük meg. Ezt követően a vállalkozó kedvűek még táncra is perdültek
a helyi dallamokra.
Vasárnap délelőttre már csak egy rövid barlangtúránk maradt a Paulinen-barlanghoz (a múlt század
20-as éveiben idegenforgalmi barlangként üzemelt), majd búcsút vettünk Ausztriától, ahová mindig
szívesen megyünk.

F. N.

A 2005. ÉVI
CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT
EREDMÉNYEI
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül működő kutatócsoportok, személyek által a
karsztterületeken és barlangokban végzett feltáró és tudományos munka dokumentálásának fellendítése, a
dokumentáció színvonalának emelése, a KvVM Barlangtani és Földtani Osztálya által vezetett közhiteles
barlangnyílvántartás és az ahhoz kapcsolódó adattár fejlesztése érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen 2005-ben is meghirdette a (2004. évi
munkákra vonatkozó) hagyományos Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot, részben a
KvVM Zöld Forrás programja, részben egyéb minisztériumi források terhére.
A pályázatra a megadott, 2006. március 16-i határidőig összesen 17 pályamunka érkezett be, ami az
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