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Összesítve: a különböző gyűjteményekben tárolva 1979. év végéig /a 79-es csoportjelen
tések anyaga ebben még nincs/ 1261 lapon 822 különböző barlang és 203 karsztterület 
felszintérképből áll a Társulat térképtára.
A 822 nem tekinthető egész pontos számnak, mivel egyes területek, pl.: bakonyi völgyek, 
sok kis üregét az újramérők újra és másként számozzák. A térképek összehasonlítására 
/pl. Dokumentáció anyaga és a most leadottak/ nincs mód. A térképek adatai, vagy egyéb 
értesülések alapján a biztosan azonosakat természetesen nem számítjuk az újonnan fel
mért barlangok közé és a mennyiségi összesítésbe, de hiba azért lehetséges.
Az év elején megküldtük a csoportoknak területükről a térképtár anyagának jegyzékét. 
Felkértük őket az esetleges, az előbb említett hibalehetőség miatti téves bejegyzések 
javítására, illetőleg jelentésére. Sajnos válasz csal; a miskolciaktól érkezett. Lénárt 
László részletes átvizsgálása szerint a Bükk-hegység anyagában lényeges hiba nincs. 
Viszont a felvetteken Icivül adott még le anyagot. Tehát lehetséges, hogy az iroda sok 
szekrényben és polcon tárolt iratai között, talán más területekről is, van még egy-két 
térkép.
A csoportok vezetőit erre a korrigáló munkára személyes találkozások alkalmával tovább
ra is felkérjük. LIás kartográfiai is ilyen alkalmakkal intézünk. A jelentős térképező
munkát végső csoportok által leadott anyag kivitelezése elég egységes és feltehetően 
pontos. A nagyobb barlangok térképeinél viszont a felmérőmédók és műszerek jelzése, je
lentése lenne célszerű. Ezt a felmérőknek több éve ajánlottuk.
A Társulat műszereit az FTSK, а V.Meteor és a. Kőbányai kutatócsoportok használták.

Jelentés az Г. Oktatási é:
Közművelődési Bizot teásának 1978-79-ben vérzett miaúcd.láról

jiaratoss. Rozsot

A Bizottság alakuló ülését 1978.V.30-án tartotta, azon megvitatta és elfogadta azt a 
munkatervet amelyik szerint a másfél év alatt végezte munkáját.
I. Részt vettünk a MTESZ - KÖB munkájában és segítettül; azt javaslatainkkal, vélemény- 

nyilvántartással. A KOB-on belül mcgalalailt egyes munkabizottságok részmunkájában 
is részt vettünk. Csak 1979-ben 9 vitaülésen vettünk részt. Mintegy 600-700 gépelt 
anyagot dolgoztunk ehhez fel. Javaslatainkat, vélemény-nyilvántartásainkat, amelyek
re a KÖB viták ülésein került sor az MTESZ Oktatási Osztálya pozitiv, figyelemre 
mélté és felhasználható anyagként vette tudomásul.

II. A Budapesti IJüszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Tanfolyam vezetősége a "Karszt- és 
Barlangkutató" előadássorozat anyagát elfogadta. Két előadássorozatunk egyikét, kis 
létszámú hallgatók előtt megtartottul:, a másikra nem volt elég létszámú jelentkező, 
igy az elmaradt.

III. Ö33zeállitottúk és a barlangkutató csoporthoz eljuttattuk a kivánatos alapismere
tekre rámutató "alaptanfolyarcl" kérdéseket. Célunk ezzel az, hogy társulatim!; tagjai 
részéről lényegében azonos ismeretek megszerzésére támaszkodva fejleszthessük tár
saink tudását.

IV. Sikerült - az Ifjúsági Bizottság javaslata alapján - mintegy 80 jelentkezővel to
vábbképző tanfolyamot szerveznünk Budapesten. A jelentkezők mintegy 50-60 %~a mind
végig rendszeresen megjelent az előadás-serozaton. Az előadók szakágazatuk legjobb
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tudású barlangkutatói voltak. Előadásaik után az anyaguk összefoglalóját részben 
már átadták a titkárságunknak részben még csak ezután fogják átadni-reméljük ha
marosan-, hogy a kivonatos anyagot a hallgatók rendelkezésére bocsáthassuk, ha 
ez még elhúzódna úgy az anyag beérkezésének sorrendjében.

V. Megkezdtük azoknak az anyagoknak összegyűjtését amit a barlangi idegenvezetők 
használnak. Erre vonatkozó kérő-körlevelünk már kiment.

VT. Pelkértük az MKBT szakbizottságait, hogy az alaptanfolyam kérdés-anyagához hason
lóan, speciális munkájukhoz "Különpróba-kérdőanyagot" állitsanak össze. Ezeket is 
eljuttatjuk majd tagságunkhoz.

VTI. A Magyar Vöröskereszttel együtt ebben az évben is megszerveztük a barlangbizton
sági és mentő tanfolyamot.

VTII. Felkérésre néhány esetben előadóról sikerült gondoskodnunk, illetve részt vettünk 
az egyik kutatócsoport igen jól sikerült alaptanfolyami vizsgáján.

IX. Figyelemmel kisértük a Budai Várbarlang újbóli megnyitására történő erőfeszitése- 
ket, több alkalommal segítettük azt, mint barlangi tudnivalók közművelődési is
meretterjesztő anyagának egyik legalkalmasabb területét. /Átlag évi 20.000 láto
gatója volt, olyanokból akik a Várban sétálva nem is gondoltak barlangjárásra/.

X. Felkerestük a volt Barlangtani Intézetet otthonában. Sajnos már csak néhány nap 
választotta el teljes felszámolásától.

XI. A Továbbképző Tanfolyamot rendszeresen, más társulatban és társulaton kivüli 
szakmánkhoz tartozó vagy közel álló előadásokat látogattunk tapasztalatcsere ói
mén is.

Az Oktatási és Közművelődési Bizottság 1979-ben 3 teljes ülést tartott és 4 részleges 
ülést, amikor ugyanis csak a tárgy anyagával foglalkozni kívánókat gyűjtöttük össze.
Az üleseket a MTESZ szekhazasban tartottuk, egyes esetekben a bizottság vezetőjének a 
lakásán.
Bizottságunk létszámát szükség szerint növeltük illetve egyes alkalmakkor kiegészítet
tük.

Az MKBT nemzetközi kapcsolatainak alakulása az 1979. évben
Hr. Dénes György

Társulatunk 1979-ben a szpeleológia számos területén épitette tovább, illetve szélesí
tette eredményesen a magyar barlangkutatás nemzetközi kapcsolatait.
Hivatalos küdlöttunk képviselte a Társulatot és tartott előadást a nemzetközi Szpeleo— 
lógiai Unió Fizikai-Kémiai és Hidrogeológiai Bizottságának 1979. február hóban a len
gyelországi Ladek Zdrojban megtartott konferenciáján, ahol a részben újonnan szervezett 
albizottságokban Társulatunk több tagja is szerepet kapott.
Ugyancsak hivatalos küldőttségünk vett részt és tartott előadásokat Bécsben, az osztrák 
barlangkutatók első szakmai szervezete megalakulásának 100. évfordulója alkalmából 
szeptember hóban megrendezett nemzetközi konferencián.
Több magyar szakember — köztük Társulatunk hiavatalos küldötte — vett részt és tartott 
előadást szeptember hóban az ííSZK—beli Ennepetalban a Iíemzetközi Szpeleológiai Unió 
Barlangierápiái bizottságánál?: konferenciáján is.




