
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ 
TÁRSULAT

MEGHÍVÓ

1975. január

Az elektronikus változatot Urbán Gabriella és dr. Nyerges Miklós készítette 2006-ban.
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Január 13. hétfő

17.30 óra DR. KÓSA ATTILA – SZÉKELY KINGA

Barlangi nemzeti parkok Amerikában (vetítettképes előadás)

Az Egyesült Államok Nemzeti Park-szolgálatának és a barlangkutatás kapcsolata. Miként 

segíti a Parkszolgálat a barlangok feltárását, tudományos kutatását, védelmét, valamint 

idegenforgalmi kiépítését.

Az előadás helye:

Technika Háza

Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. IV. em. 437.
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Január 20. hétfő

17.30 óra DR. BÖCKER TIVADAR

Barlangi csepegés és beszivárgás kapcsolata a Keleti-Bükkben

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a Magyar Hidrológiai Társaság közös 

rendezvénye.

A lillafüredi István-barlangban 1955-70-ben a VITUKI által vezetett csepegésmérések alapján 

összefüggés állapítható meg a barlangi csepegés és a csapadék között. A vizsgált időszak alatt 

a Bükk-hegység keleti peremén a növényzettel és talajtakaróval fedett karszt beszivárgása 



átlagosan 30%-ra tehető.

Az előadás helye:

Technika Háza

Budapest, V., Kossuth L. tér 6–8. III. em. 337.
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Január 27. hétfő

17.30 óra KORDOS LÁSZLÓ

Az utolsó tízezer év története csontmaradványokban

A holocénben az utolsó tízezer évben a pleisztocén jégtakaró visszahúzódásával igen jelentős 

éghajlati változások játszódtak le. A barlangokból előkerülő gerinces maradványok alapján a 

barlangok keletkezésére vonatkozó éghajlati és morfológiai hatásokat lehet rekonstruálni.

Az előadás helye:

Technika Háza

Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. IV. em. 437.

- 6 -

AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERÜLETI OSZTÁLY RENDEZVÉNYE:

Január 31. péntek

16.30 óra SZEREMLEY SZABOLCS

A bükki természetvédelmi tábor szakmai eredményei

MÉSZÁROS KÁROLY

Az Aqua expedíció az eredmények tükrében

Beszámoló, értékelő előadások a Bükk-hegységben végzett nyári kutatási eredményekről.

Az előadás helye:

MTESZ Székház

Miskolc, Szemere u 4.
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A Salzburgi Barlangtani Egyesület és az Eisriesenwelt Ges.m.b.H.

1975. április 25–28. között

rendezi meg a harmadik nemzetközi barlangmentési találkozót.

PROGRAM

1975, április 24. – Megérkezés információ

25. – A barlang bejárása

26. – Mentési gyakorlat (mentés a barlangból)

27. – Bemutatók a szabadban, elutazás

28. – Kirándulási lehetőségek

Részvételi díj: 200 Schilling

Szállás, ellátás a Dr. F.Oedl-házban: 120.- Schilling/nap

Jelentkezéseket kérjük 1975. január 15-ig az MKBT Titkárságára megküldeni.

A Társulat a részvételt anyagilag nem tudja támogatni.
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Felkérjük a szakosztályok, szakbizottságok és barlangkutató csoportok

vezetőit, hogy szakosztályuk, szakbizottságuk, illetve csoportjuk 1974. évi jelentését 1975. 

január 31-ig 4 példányban a Társulat Titkárságára megküldeni szíveskedjenek.
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Az őszi nagy esőzések során a Kossuth-barlangban olyan omlások keletkeztek, melyek a 

helyreállításig, az ácsolatok javításáig lehetetlenné teszik a biztonságos belépést. Ezért a 

VITUKI Jósvafői Kutatóállomása a barlangot lezárta és a kulcsok egy-egy példányát az 

MKBT-nek a VITUKI-nak és az OTvH-nak átadta.

Felhívjuk kutatócsoportjaink figyelmét, hogy a helyreállítási munkák befejezéséig a barlang 

nem látogatható.

Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a Titkárságon ismét kapható sisak.

Ára: 40.- Ft.


