
Az MKBT 1984. évi működése

Abstract:
The chapter on the activity of the Society includes the meetings of leading bodies, 
their important resolutions, events, publications, results of competitions and the 
contacts maintained with organizations abroad.

1. Vezető szervek munkája

A Társulat vezető s

Küldöttközgyűlés 
Választmányi ülés 
Elnökségi ülés 
Csoportvezetői ülés

zervei üléseiket az alábbiak szerint tartották meg:
összlétszám Jelenlévők %-os

1 139 93 67
3 75 2o /átl./ 27
9 19 lo /átl./ 53
1 4o 11 28

Szakbizottsági ülésre 6 alkalommal összesen 63 fő részvételével került sor.
A résztvevők számában az elmúlt évekhez képest jelentős visszaesés mutatkozik.
Vezető szerveink tevékenységéből az alábbiakat emelhetjük ki:
- a "Magyar Szpeleologiai Oktatási Rendszer" keretében 1984. február 11-18. között 

Aggteleken 19 résztvevővel lebonyolitásra került az első kutatásvezetői tanfolyam,
- kidolgozásra került a "Tájékoztató a kutatási engedélykérelmek benyújtásához" cimü 

anyag a társulati csoportok részére,
- az Elnökség ismét napirendre tűzte a szakbizottsági munka fellenditése céljából a 

szakbizottságok munkájának ill. tervezinek megvitatását. Ezzel párhuzamosan a szak- 
bizottságok munkájáról tájékoztató anyag kerül kiküldésre valamennyi csoportvezető 
ill. későbbiekben az egész tagság részére,

- a Választmány Házi Zoltán helyébe Szablyár Pétert kooptálta sz Elnökségbe.
Küldöttközgyűlés
A Társulat 1984. március 23-án tartotta küldöttközgyűlését.
A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
- jóváhagyólag tudomásul vette az 1983. évi társulati munkáról szóló főtitkári beszá

molót,
- az Éremszabályzat általános rendelkezéseit az alábbi két ponttal egés2itette ki

a/ az Érembizottság a szabályszerűen előterjesztett javaslatok mérlegelésekor a ja
vaslattól eltérően is dönthet arról, hogy a javaslatba hozott személynek melyik 
érmet Ítéli oda

b/ az Érembizottsághoz beérkezett javaslatok és pályázatok, ha azokra a beérkezés 
évében a Bizottság érmet nem szavazott meg, a Társulat Titkárságán külön gyűjtő
ben helyezendők el és azok elbírálására az Érembizottság a következő évben újabb 
előterjesztés nélkül visszatér.

- elfogadta a X. Nemzetközi Szpeleologiai Kongresszus megrendezésére vonatkozó javasla
tot ,
Sohár Istvánt saját kérésére, érdemei elismerése mellett titkári tisztségéből felmen
tette, s helyébe Hevér Évát választotta meg,

- két ad hoc bizottságot hozott létre
a/ Dr.Kordos László vezetésével a Társulat hosszú távú tudományos programjának kidol

gozására, valamint
b/ Gádoros Miklós vezetésével a Társulat munkáját akadályozó okok és indítékok feltárá

sára és azok. elhárításának kidolgozására.
- elfogadta a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját,

a közgyűlés Borbély Sándort, Dancza Jánost és Dr.Jaskó Sándort tiszteleti taggá választotta,
az Érembizottság javaslatára kitüntetéseket, az Elnökség javaslatára jutalmakat adott át.
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Rendezvények
а/ 1984. junius 23. szombat Emlékünnepség a Pál-völgyi-barlang feltárásának 80 éves évfor

dulója alkalmából
Az ünnepség keretében Társulatunk megemlékezett a barlang feltáróiról, s koszorút helye
zett el a bejárat melletti emléktáblánál. Ezt követően előadások hangzottak el a barlang 
uj szakaszainak feltárásáról, valamint a barlang idegenforgalmi szolgálatáról. 
Társulatunk ez alkalommal régi dokumentumokból kiállítást rendezett az OKTH Budapesti 
Felügyelőségének épületében, valamint emlék-képeslapot adott ki.

Ь/ XXIX. Vándorgyűlés 1984. junius 29. - julius 1., Odovár
A Vándorgyűlést ez évben a Hajnóczy Barlangkutató Csoport rendezte. A találkozón közel 
4oo fő vett részt, ebből a regisztrált résztvevők száma 248 fő volt. A rendezvényen 24 
csoport képviseltette magát.
A hivatalos programot szombaton délután 16 órakor dr. Böcker Tivadar társelnök nyitotta 
meg, majd az alábbi szakelőadások hangzottak el:

Dr.Hevesi Attila: A Bükk felszin-fejlődéstörténete, különös tekintettel a karszt
jelenségekre

Dr.Tóth Géza: Karszthidrológiai vizsgálatok a Bükkben
Varga Csaba: A Hajnóczy József Barlangkutató Csoport 22 éves tevékenysége 

Ezt követően került sor a Cholnoky Jenő-pályázat dijainak átadására.
Este a csoportbeszámolók keretében az Acheron, az Alba Regia, a Marcel Loubens, a Papp 
Ferenc, a Rózsadombi Kinizsi és a Vörös Meteor TE Foton Barlangkutató Csoport részéről 
hangzott el az előző év munkáját és eredményeit ismertető beszámoló.
Szombaton délelőtt került sor a Marcel Loubens Kupáért kiirt barlangverseny lebonyolí
tására. A versenyen lo csapat indult, s az alábbi sorrend alakult ki.

I. USE Pannónia — Esztergomi Karszt— és Barlangkutatók vegyes csapat /Kardos László, 
Sebes Attila, Vozák László/

II. BEAC IV. csapat /Csepregi István, Király Gábor, Németh Tamás/
III. BEAC I. csapat /Hlavathy Ágnes, Kovács Anikó, Marek Edit/

A Vándorgyűlés résztvevői nagy érdeklődéssel vettek részt a barlangi túrákon. A három 
nap alatt 22o fő láthatta a Hajnóczy-barlángot, 66 fő a Hasadék-barlangot.
A felszínen az Odovár csucsrégióját, a Suba-lyukat és a Balla-barlangot tekintették тест 
az érdeklődők.

о/ 1984. szeptember 13-16. között zajlott le az "Oktatási intézmények karszt- és barlancr- 
kutató tevékenységének tudományos eredményei" o. konferencia, Miskolcon a Nehézipari Mü- 
szaki Egyetem rendezésében, a Társulat és a Bükki Nemzeti Park társrendezésével.
A konferencián 34 szakelőadás hangzott el, melyeknek csaknem mindegyikét komoly vita kö- 
vette. A hallgatóság létszáma - mindkét napot figyelembe véve - összesen 113 fő volt.
A konferencia alkalmával megjelent a "Miskolci egyetemi karszt- és barlangkutatás részt
vevői, esemenyei, eredményei" c. kiadvány.
A konferencia előtt nyilt meg a "Földalatti világ1' c. bélyeg- és képeslap bemutató, majd 
a konferencia keretében került megnyitásra a "Barlangok világa" c. kiállítás.
A tudományos üléseket Létrás-tetőn baráti találkozó zárta.

d/ 1984. október lo-13. között került megrendezésre a Nemzetközi Lámpaflóra Kollokvium 
A résztvevők száma 25 fő, ebből 14 fő külföldi volt.

'°-1Í7'n BafaPestei} tartott szakülések során 11 előadótól lo szakelőadás hang- 
! - , ampa. óra^kialakulása, valamint az ellene való védekezés témakörében. Október
, a kollokvium resztvevői a Pál-volgyi-barlangban megtekintették a lámpaflóra kísérletek helyszíni bemutatását.
lásokat dÍlg£z?íkUkin a résZtvev6k összefoglalták a kollokvium eredményeit, valamint aján-
OktóbLPfo"T^1?YÍ"bfr^ ngban tartott fogadás zárta a budapesti programot, 
iósvafői L.v аП'3 ^ ^ afUre0i,Anna- és István-, valamint a Baradla-barlang aggteleki és josvafoi szakaszának lampaflórajavai ismerkedtek a résztvevők 
A négynapos rendezvény a miskolctapolcai-barlangfürdőben fejeződött be.

Szakelőadások
Az ev folyamán 9 szakelőadás hangzott el, az átlag hallgató létszám 23 fő volt.
Kiadványok

A Beszámoló 1983. évi kötete leszerkesztésre került.
«83KS55S íSnos-b"rl»"9A “  Anna-berlang tértépe.
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Nemzetközi kapcsolatok

1984. április 8-9-én Derek C. Ford, a Nemzetközi Szpeleológiai Unió alelnöke tett láto
gatást Társulatunknál. A látogatás keretében kerekasztal megbeszélés során vitattak meg 
a magyarországi hévizes barlangok kialakulásának néhány kérdését.
1984 október 8-13. között Lengyelországban a szocialista országok barlangkutató társu
latainak találkozóján Székely Kinga és Börcsök Péter képviselte Társulatunkat.
1984. november 17-én Társulatunk meghívására Anton Mayer, Erhard Christian és Jozef Wirth, 
a bécsi barlangkutató egyesület tagjai tartottak előadást egyesületünkben.

Pályázatok, kitüntetések, jutalmak
Az 1983-as CHOLNOKY JENŐ pályázaton az alábbi eredménye született:

I, dij KTE Acheron Barlangkutató Szakosztály 6ooo Ft
IX. " Alba Regia Barlangkutató Csoport

Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport 5ooo - 5ooo Ft 
FTSK Barlangkutató Szakosztály

A biráló bizottság 3ooo Ft értékű különdijat adott a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 
jelentésére, illetve a jelentésből megállapíthatóan az ifjúsági tagok által végzett érté
kes felmérési munkára.
Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra az MKBT XXIX. Vándorgyűlésén /Odorvár, 1984. VI.
29. - VII. 1./ került sor.
Érmek, emléklapok
A közgyűlés az Érembizottság javaslata alapján az alábbi érmeket adományozta:
Herman Ottó-érem: 

Kadic Ottokár-érem:

Vass Imre-érem:

Dr.Böcker Tivadarnak,
a Társulat érdekében kifejtett másfél évtizedes értékes mu ikásságáért 
Gádoros Miklósnak,
a barlangi távmérés-technikában kidolgozott konstruckióiért, vala
mint karszthidrológiai, geofizikai és barlangklimatológiai tudomá
nyos közleményeiért
Vidics Zoltánnénak,
a Danca-barlang igen nehéz körülmények között történő, 1981-83 évek 
között végzett feltárásáért, mellyel a munkában résztvett kollektí
va érdemeit is elismeri

A közgyűlés az alábbi emléklapokat adományozta:
Herman Ottó-emlékiap: Alba Regia Barlangkutató Csoportnak,

a Társulatot és a magyar barlangkutatást évek óta következetesen 
elősegítő munkáért és értékes dokumentációs anyagaiért

Kadic Ottokár-emléklap: Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoportnak,
a Pál-vöigyi kőfejtő barlangjainak jól dokumentált komplex kuta
tásáért

Vass Imre-emléklap: Acheron Barlangkutató Szakosztálynak,
a cserszegtomaji barlangok feltáró kutatásáért és térképi doku
mentálásáért .

Jutalmazás

A közgyűlés lo társulati tagot pénzjutalomban, 2 társulati tagot könyvjutalomban, 2 társu
lati tagot pedig dicséretben részesített.
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