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tése a Magyarhoni Földtani Társulattal közösen 1983* első felében varható,
- A Dokumentációs Szakosztály vezetője 1982-ben Írásban javasolta Szablyár Péternek, 
hogy az általa készített és az MKDT-nál forgalomba kerülő nemzetközi bibliográ
fiai szemléjét a Szakosztály keretében végezze, amire nemleges válasz érkezett.

Barlangos sajtófigyelő kezelése
- Folyamatosan megtörtént. A Szakosztály felhívta az elnökség figyelmét arra, hogy
a sajtóban napvilágra kerülő téves hírekre reagáljon, ill. azokat az újdonságokat, 
amelyek hitelesek, tegye közé a Műsorfüzetben.

Fotográfiai munkabizottság 1982-ben nem működött.
Kartográfiai munkabizottság

- Horváth János tovább kezelte a térképgyűjteményt.
- A barlangtórkép-gyüjtömény tervezett átrendezése nem történt meg.
- A barlangtérkép katalógus kéziratának hiányában nem került szerkesztésre.
- A barlangtérkép atlasz a Szakosztály kifejezett kérése ellenére sem a munkabizott

ság keretében jelenik meg. így mindössze az Álba Regia-barlang térképének lektorá
lását végeztük el.

Kataszteri munkabizottság
- Kísérletet tettünk a szakmai kézirattár rendezésére, a szerzői jogokat figyelembe 
vevő nyilvántartás és kérőlap rendszer bevezetésére, de a kezdeményezést az elnök
ség elutasította, megvalósítására egyszerűbb formát javasolt.

- Megtörtént a Sopron körüli, a Tatabánya-környéki és Kevély-csoporti barlangok ka
taszteri számmal való ellátása. Elkészültek az első helyszíni aluminium táblák.

- A Központi Tudományos Kataszter készítését az OKTH-ban végzett párhuzamos munka 
elkerülése érdekében felfüggesztettük.

- Elkészült az 198I. évi ismereti szintet rögzítő barlangkatalógus kézirata.
- Lektorálásra került a Magyarország barlangkatasztere c. kiadvány két kötete.
- Az uj barlangok és barlangszakaszok bejelentési kötelezettségét nem sikerült meg

oldani.
- Magyarország leghosszabb és legmélyebb barlangjainak nyilvántartása folyamatosan 

történik. Kísérletet tettünk a hivatalos lista összeállítására. Értekezletet hív
tunk össze a Daradla-hosszának megállapítására olymódon, hogy a precíz térképrész
letek adatainak összerakásával állapítsuk meg a barlang kiterjedését. A résztvevők 
ezt helytelen módszernek tartva a javaslatot elutasították, s jelezték, hogy 1983- 
közepére mind a Baradla, mind a Domica uj felmérése befejeződik.

Nominológiai és terminológiai munkabizottság
- Ellátta az о kérdésben felmerülő vitás esetek felülvizsgálatát.

Jelentés az Ifjúsági Bizottság 1982. évi munkájáról 
Gazdag László

Az Ifjúsági Bizottság az érdeklődő fiatal barlangkutatóknak turasorozat keretében 
mutatta be a Ferenc-hegyi-, Bátori- és a Solymári-ördöglyuk barlangokat. A túrák során 
- amelyeken összesen 85 fő vett részt - megismerkedtek a barlangok kutatástörténetével, 
formakincsével, képződményeivel. Gyakorolták a kötóltechnikát és sor került az egyéni 
felszerelés korszerüsitésére is.

Oktatási intézmények részéről 3 esetben kerté’; túra vezetését. Ebből azonban csal;



7

egy túra valósult meg, mivel a másik kettőt utólag lemondták.
Az Ifjúsági Dizottság előadások tartásával, túrák vezetésével vett részt a ÜTSZ 

Barlang Bizottsága által rendezett alapfokú barlangjáró tanfolyam lebonyolitásában.
Az Ifjúsági Koordinációs Bizottság munkájában egyelőre csak megfigyelőként vettünk 

részt.
A bizottság munkájában aktivan részt vettek: Kraus Sándor, Lukács László, Vidics 

Zoltánná és a BSE barlangkutatói.

Jelentés a Műszaki Bizottság 1982. évi munkájáról

Lukács László

A bizottság az elvárásokhoz képest szerényen kezdte meg működését és az év folyamán 
az alábbi tevékenységet fejtette ki:
- elkezdte a hasznos és érdekes technikai újdonságok és adatok, továbbá tervrajzok 
gyűjtését, valamint kivánságra történő sokszorositását,

- néhány fontos felszerelés terjesztését kezdte el társulati szinten /Bogibbs, bizton
sági ereszkedőgép/, továbbá karbidlámpák beszerzése folyamatban van,

- egyéni kezdeményezéssel indult expedíciót adminisztrativ eszközökkel két alkalommal 
segitett, ezek azonban egyéb okok miatt nem valósultak meg,

- megindult a bizottság pénzügyeinek fellenditésére létrehozandó alapítvány szervezése, 
mely egyelőre az előkészítés stádiumában van,

- elkészült és a Társulat részére átadásra került Lukács László Barlangjárás c. mun
kájának kézirata.
A bizottság munkájában az év folyamán aktivan részt vettek: Ignáoz Ibolya, Kardos 

László, Kulcsár Pál és Szablyár Péter.

Beszámoló az Oktatási és Közművelődési Szakbizottság 1982. évi tevékenységéről

Lenért László

Az 1982-re betervezett, munkatorvünkben foglaltak jelentős részét - rajtunk kivül 
álló okok miatt — nem tudtuk telje sit ni.
1. A magyar barlangtani oktatási rendszer beindítására az év során nem volt lehetősé

günk. December végén megkaptuk a MTSZ főtitkárának állásfoglalását, melyben az 
együttes oktatási rendszerrel egyetért, de egyeztető, pontosító megbeszélést java
sol. Ily módon oktatási rendszerünk 19S2-re tervezett munkái 1983-ra maradtak.

2. A barlangi témájú TDK dolgozatok adatkérő lapját elkészítettük, az adatkérés meg
szervezése folyamatban van. A Karszt- és Barlangkutatók III. Országos TDK találko
zójára 1983-ban Szegeden kerül sor. A XVI. OTDK szegődi /természettudományi/ szek
cióján belül 4 intézmény 5 dolgozatot nevezett.

3. A Ncmzotközi Szpeleológiai Unió Oktatási Osztályával a kapcsolatunk normalizálása 
nem történt meg. 1983-ban Bariban nemzetközi találkozót tart az Oktatási Osztály, 
ide - az elnökség javaslatára - Hegedűs Gyulát delegáljuk. Remélhetőleg ott a kap
csolatfelvételre jobb lehetőség nyilik.


