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OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKBIZOTTSÁG 
Lónárt László

ABSTRACT s
Lápárt, L.; Teaching and Public Education Committee

Tile Committee created the foundations of the "Hungarian speleological teaohing 
system", which oonsists of a sequence of courses on cave—climbing and oave exploration. 
For those who passed the oave exploration-leader course a certificate is issued by the 
National Authority for Environment Protection and Nature Conservation. In 1983, at 
Szeged there was held the XVIth Natural Historical Section Session of the National Student’s Scientific Cirole Conference, whioh was at the same time the Illth National Assembly of Karst and Cave Exploring Students. The authors of award-winning papers 
were honored by the HSS in the form of books and monetary rewards.

A bizottság 1983. évi alaptevékenysége a szpeleológiai oktatási rendszer bevezeté
sének előkészítése volt.
Munkaülé 3 ek
a/ Az MKUT és az MTSZ főtitkárainak vezetésével januárban társulati szintű rounkaülést 

tartottunk, ahol az egységes, egymásra épülő barlangjáró-barlangkutató oktatási 
rendszerről elvi döntés történt.

b/ Bizottságunk az év során négy alkalommal ülésezettt amelyeken döntően az oktatási 
rendszer, valamint a barlangi kutatásvezetői tanfolyam indításával kapcsolatos 
kérdések megbeszélése szerepelt.

0/ Decemberben a barlangi kutatásvezetői tanfolyam általunk felkért oktatóit tájékoz
tattuk az oktatási rendszerről, valamint a barlangi kutatásvezetői tanfolyam oól- 
Járól, helyéről, idejéről, tematikájáról, s egyben felkértük az oktatókat az elő
adási anyaguknak a kiadandó jegyzetben való megjelentetésére.

Az elkészített anyagok
Legjelentősebb nA magyar szpeleológiai oktatási rendszer" 23 oldalas összeállí

tás, melyben a tanfolyamokat, oéljalkat, egymásraépülésüket, a részletes tematikákat, 
az alapfokú tanfolyam tematikus vizsgakérdéseit, valamint az általános tudnivalókat 
közöltük. A 8. végső változatot a osoportvezotőknek küldtük ki, egyéni érdeklődők a 
Titkárságon szerezhették be.

á Társulat részére az OKTH—MKBT tárgyalások oktatási vonatkozású részleteihez több 
összeállítást és állásfoglalást készítettünk /Oktatási tematika elvi alapjai, Jegy
zetterv, költségigény stb./.

Nemzetközi kapcsolataink keretében a trieszti tanulmányúiról készült Jelentés a 
MTESZ-nek és a Társulatnak, oktatási rendszerünkről az UIS-пек egy összeállítás ke
retében adtunk tájékoztatást. A Műsorfüzetben az év során 3 felhívást, ill. tájékoz
tatót közöltünk.
Tanulmányút

Az Elnökség Hegedűs Gyulát delegálta az I983. május 28-30. között az UIS Oktatási 
Bizottsága által Triesztben tartott munkaülésre. Tapasztalatait Írásos Jelentésbe 
foglalta, legfontosabbnak Ítélt észrevételeit a Társulat illetékes munkabizottságai
hoz /Nemzetközi-, Környezetvédelmi/ továbbítottuk.
Tudományos diákköri tevékenység

198З. április 6-7-én Szegeden tartották a XVI. OTDK Természettudományi szekciójá
nak üléseit. Ezeken a következő karszt- és barlangkutatási előadások hangzottak ell
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Fejes Péter /Но Si Minh/: A Bükk-hegység elegyengetett felszínének karsztgenetlkal 
bizonyítékai

Sümeginé Vitális Éva - Sümegi György /KLTE/: Geomorfológiai vizsgálatok a Baradla- 
barlang vízgyűjtő területén

Csató István /SUE/: A Nehézipari Műszaki Egyetem karszt- és barlangkutatásának tör
ténete, feltáró és tudományos munkájának ismertetése

Piros Olga /ELTE/s A Baradla-barlang eróziós és genetikai vizsgálata

Az előadások után szakmai tapasztalatoserére, diavetítésre került sor, igy a
Karszt- és Barlangkutatók III. Országos TDK találkozóját céljait elérőnek mondhatjuk.
Az MKBT 3 előadónak pénz, 111. könyvjutalmat adott.


