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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


