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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.


