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SZAKOSZTÁLYOK. SZAKBIZOTTSÁGOK JELENTÉSEI

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának 1980. évi .jelentése 
/Dr. Dénes György/

Kapcsolataink a szocialista országok testvérszervezeteivel az utóbbi időszakban kedvezően 
fejlődtek. Különösen jók a kapcsolataink a bolgár, NDK—beli és a lengyel testvérszerveze— 
tekkel, velük az információs és folyóiratcserén tűi az elmúlt évben kölcsönös tapaszta
latcsere látogatásokra is sor került.

A fejlett tőkés országok közül ausztriai testvérszervezettel élénk és rendszeres a kap
csolat, egymás szakmai konferenciáin az elmúlt évben is vezetői szinten kölcsönösen 
résztvettünk, évek óta jól funkcionáló együttműködési megállapodásunk alapján.
Társulatunk egyesületi szinten tagja a szakma nemzetközi szervezetének, a Nemzetközi 
Szpeleológiai Uniónak, melynek két főbizottsága is magyar szakembert választott vezető
jéül: a Barlangterápiai Bizottságnak dr. Kessler Hubert, a Balesetmegelőzési, Biztonság- 
technikai és Barlangmentési Bizottságnak dr. Dénes György a titkára.
Számos tagtársunk vesz részt az Unió más bizottságainak és albizottságainak munkájában 
is. A nemzetközi szervezet vezetői közül 1979-ben dr. Trimmel Hubert főtitkár, dr. Dinev 
Ljubomir titkár és dr. Warwick Gordon elnökségi tag /az Uniónak hosszú időn át volt al- 
elnöke/ vett részt Társulatunk Közgyűlésén, ahol átvették tiszteleti tagságuk oklevelét 
is.
Kiutazó Szakembereink a Társulat vezetőivel és egymással is egyeztetik teendőiket indulás 
előtt, a konferenciákon pedig a szocialista országok testvérszervezeteinek képviselőivel 
egyeztetjük állásfoglalásunkat egy-egy döntés meghozatala előtt.
A Nemzetközi Szpeleológiai Unió elnöke, az olasz A. Cigna professzor és főtitkára, az 
osztrák Hubert Trimmel professzor egyaránt rendkivül korrekt, sőt a főtitkár részéről ki
fejezetten baráti és segítőkész kapcsolatot tart Társulatunkkal.
Társulatunk a nemzetközi szervezetben való tagságát kívánatosnak és szükségesnek tartjuk 
továbbra is fenntartani, mert csak ilymódon tudunk folyamatosan tájékozódni és lépést 
tartani a szakmai haladással, valamint az Unióban való részvételünk lehetővé teszi ott a 
szocialista országok testvérszervezeteivel való együttes fellépés sikerét és az együtte
sen kialakított álláspontunk eredményes érvényrejuttatását is.

A Dokumentációs Szakosztály kartográfiai munkabizottaégénwtr 1978-80. évi
.jelentése

/Horváth János/

A munkabizottság a három év alatt folytatni kivánta vállalt feladatait. Ezek: barlang- 
térképek nyilvántartása, rendszerezése. Részvétel az elbírálásokban. A Társulat minden 
kartográfiai tárgyú anyagának összegyűjtése, jegyzetelése, terjesztése. Kapcsolatfelvétel
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a térképező csoportokkal, információcsere, esetleg segitség térképezési problémákban, 
müszerkőlcsönzés.
1978 elején a Társulat térképtára 515 különböző barlang, 89 felszin, barlangterület, 17 
műszaki és 25 külföldi barlang térképét tartotta nyilván. A térképtár anyagának tekint
jük a térképtárban, hegységenként tárolt,- a jelentésekben, pályázatokban beérkezett és 
a társulati kiadványok térképanyagét.
A pályázatok rendszerével az évente beérkező térképmennyiség nagyon megnőtt. A különböző 
kiadványokkal együtt, nyilvántartása is jelentős munka. A Társulat helyhiánya miatt rend
szerezni, hozzáférhetően tárolni már nem lehet. 1978-ban 91 újabb felmérésből érkezett 
térkép.
Az évben elkészült és jól áttekinthető, hegységenkénti csoportositásban kivitelezve le
adtuk a Társulat térképeinek jegyzékét, leltárát. Ezenkivül az Országos jelentőségű bar
langok kartográfiai, kutatási adatairól szintén készült összesités, melyet az OKTH Bar
langtani Intézetének is leadtunk. Folyóiratainkban addig megjelent térképek jegyzékének 
közlését szorgalmaztuk.
1979 évben a lehetséges és legfontosabb munka a beérkező térképek nyilvántartása, elbí
rálása volt. Az év végéig 216 barlangtérkép, ebből 145 újonnan felmért barlang térképe 
érkezett. A kutatócsoportoknak megküldtük a területekre vonatkozó térképek adatait. Fel
kértük őket az azonosítás, estleges hibák javításában való közreműködésre. A kartográfi
ai ügyeleti nap, már látható, hogy nem vált be. Egyrészt érdeklődés hiánya, másrészt a 
régebbi kartográfiai anyagok hozzáférhetetlensége miatt.
A pályázati munkák elbírálásához mind szükségesebb lenne a felmérési módok és a térképe
zéshez használt műszerek ismerete. Ennek jelzésére a csoportokat már régebben kértük.
A csoportok munkáinak, kiemelten a kartográfiai tárgyú munkák, 20 éve vezetett nyilván
tartása, mivel ehhez a jelentések teljes átolvasása szükséges, hely és időhiány miatt 
szintén elakadt.
1980 évben az eddigi folyó munkákon kivül megkezdtük a Kataszteri pályázatok térképeinek 
a Társulat és a RÁFI régebbi térképeivel való összevetését. A néveltérések, lényeges a- 
datkülönbségek feljegyzését, lehetőség szerint kiigazítását. A térképleltár adatainak ki
javítására a csoportoktól, egy kivétellel válasz nem érkezett. Ez az egyre gyűlő anyag 
miatt fontos lenne. Ez évi jelentésben közöljük a Társulat folyóirataiban eddig megjelent, 
térképezési módszerekkel, műszerekkel foglalkozó cikkek rövid kivonatát, mely ha közlé
sére mód lesz, az új csoportoknak, kutatóknak adhat segítséget.
A három év alatt a pályázatokban a régi anyagot már meghaladó mennyiségű térkép érkezett. 
Ezek nagyobb része kis üreg, néhol már a barlang meghatározás határértékén. Nagyobb és 
nehéz barlangok téképezésével az Alba Regia ceoport növelte jelentősen a térképtár апуат. 
gát. Nagyméretű jómüszerezettségü részfelmérések a Baradla kutatócsoporttól érkeztek. 
Jelentős, eddig hiányzó barlangterületi felszin és geológiai résztérképeket a Mecseki 
Karsztkutató csoport adott.
Néhány térképező-módszer tárgyú dolgozat is van az elmúlt évek jelentéseiben. Kiemelkedő, 
évenként fejlesztett módszer ezek között Szablyár Péter és csoportjának keresztszelvény 
felvétel alapú és gépi adatfeldolgozásé rendszere. .
A Budapesti Barlangbizottság tanfolymának barlangtérképező gyakorlatán egy régebbi, hely« 
szini rajzvázlat alapú módszert ismertettünk.
A társulati térképtár anyaga 1980. év végén:
1280 térképlapon 786 különböző barlang térképe. Ezenkivül 226 felszin, barlangterület.
65 részlet a Budai-Vár-barlangból. Műszaki és külfödi térkép 55 db.
A három év alatt 217 új, első barlangfelmérés történt, ennek nagyobb része kis üreg.
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A régebben már felmért barlangokról is jelentős újabb felmérés érkezett, melyek többnyi
re többet mutatnak az előző felmérésnél, vagy ugyanazt több sikban ábrázolják.

Beszámoló az Oktatási- és Közművelődési Bizottság 1978-80. évi munkájáról

Barátosi József

Az MKBT Oktatási és Közművelődési Bizottságát a MTESz központja kérésére szervezte meg, 
azaz hivta újból életre társulatunk. A Bizottság alakuló ülését 1978. V. 30-án tartotta, 
azon megvitatta, majd elfogadta azt a munkatervet amelyik szerint kívánt dolgozni. 1979. 
XI. 30-án dolgozta ki a következő évi munkatervét és 1980 novemberében kidolgozott egy 
munkaterv-javaslatot az 1981. évben megválasztandó Bizottság részére is.
A Bizottság két, egymástól különböző, feladatot lát el. Az egyik feladata, hogy az 
MKBT-,t megfelelően képviselje az MTESz Központi Oktatási és Közművelődési Bizottságának 
munkájában mint az MTESz egyik tagegyesülete. A másik feladata Bizottságunknak, hogy az 
MKBT-n belül segitse a kezdő barlangászok elméleti tudását országosan egységes alapfokra 
emelni, illetve rendezni, mint minimális követelményt. Végül a közművelődési területen 
igyekezzen valamennyi magyarországi idegenforgalmi barlangban az ismertető szövegeket 
összegyűjteni és azt a tároláson túlmenően -ha szükséges- történelmileg és szakmailag 
kibőviteni vagy helyesbiteni.
A Bizottság munkájának részletezése:
I. A Bizottság a MTESz KÖB munkában eredményesen vett részt. A két és fél év alatt több 
mint ezer oldal gépelt anyagot tanulmányozott, azt megvitatta és Írásban vagy szóban
-a kívánság szerint- állásfoglalását közölte. Ezek egy része a MTESz kiadványaiban is 
megjelent. Minden meghívásnak eleget tettünk, mintegy húsz ülésen vettünk részt, azokon 
fel is szólaltunk.
II. 1979-ben elértük azt is, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Tanfo
lyam vezetősége a "Karszt- és Barlangkutató" tárgyú két előadásssorozatunkat elfogadta, 
meghirdette. Sajnos csak az egyik előadássorozatra volt elegendő jelentkező, ezt meg is 
tartottuk,,a másikat el kellet hagynunk.
III. Összeállítottuk és sok hozzászólás és vita utón sokszorosítva a barlangkutató cso
portokhoz eljuttattuk a kívánatos alapismeretekre rámutató "alaptanfol.vamok kérdéseit". 
Célunk ezzel az, hogy társulatunk tagjai részéről lényegében azonos ismeretek megszerzé
sére törekedjünk, mint nélkülözhetetlen, szükséges alapismeretekre.
IV. Az alaptanfolyamokon megbeszélt anyagra kell épülni a "továbbképző tanfolyam" anya
gának. 1978-79-ben, az Ifjúsági Bizottság javaslatára, az MKBT meg is szervezte, le is 
vezette az első ilyen tanfolyamot. Több mint 80 fő jelentkezett a 17 előadásra, melyet 
60 &-uk végig is hallgatott. A továbbképző tanfolyam 17 előadásának tematikáját minden 
hallgatónk megkapta, az elhangzott előadások teljes anyagának felét mór sokszorosítottuk 
és könyv alakjában megküldtük a résztvevőknek, a még hiányzó előadások anyagát az előa
dók folyamatosan készítik, ha együtt lesz az anyag, ezt is kiküldjük.
V. Az alap- és a továbbképző tanfolyam anyaga nem foglalkozott a barlangi kutatások spe
ciális szakágaival. Ezért körlevéllel fordultunk az MKBT szakbizottságaihoz azzal a ké
réssel, hogy szakmájuk anyagát felölelő kérdéscsoportot állítsanak össze és ezzel tegyék 
ismertté munkájukat, ezzel könnyítsék meg a kezdőknek a munkájukba való bekapcsolódást. 
Ennek alapján lehetne "különpróbát" tenni a kezdőknek. Ezzel az MKBT oktatási anyaga 
teljes lenne.


