
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
Társulatunk 1977. május 21-én tartotta meg évi 

küldöttközgyűlését a KÖVIZIG dísztermében. 
A 132 küldött közül megjelent 82 fő.

A küldöttgyűlést dr. Láng Sándor elnök távollété
ben dr. Bogsch László, a Társulat tiszteletbeli elnöke 
nyitotta meg és köszöntötte a megjelent küldötteket 
és vendégeket. Dr. Láng Sándor írásban megküldött 
elnöki beszédét — a pleisztocén éghajlatváltozás és 
karsztfejlődés kapcsolatairól — dr. Kordos László 
olvasta fel. A közgyűlés néma felállással emlékezett 
meg az előző közgyűlés óta elhunyt Mészáros Ká
rolyról, az Észak-magyarországi Területi Szervezet 
igen eredményesen működő titkáráról; Balás Anná
ról, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Barlang- 
kutató Csoportjának vezetőjéről, valamint dr. Kess- 
lerné Szekula Máriáról.

Dr. Böcker Tivadar főtitkár a sokszorosítva közre
adott beszámolóját néhány gondolattal egészítette 
ki, majd a főtitkári beszámolót élénk vita követte. 
Dr. Szathmári Sándor a számvizsgáló bizottság 
jelentését terjesztette elő, majd a főtitkár a Társulat 
1977. évi munkatervét és tételes költségvetési javas
latát ismertette.

A szünet után Sándor György az alapszabálybi
zottság elnöke ismertette az új alapszabálytervezetet, 
melyet 34 hozzászólással heves vita követett.

Végezetül dr. Böcker Tivadar főtitkár az érembi
zottság javaslatát, a Cholnoky Jenő pályázat bíráló- 
bizottságának döntését, dr. Kordos László a katasz
teri pályázat, Hazslinszky Tamás pedig a fotópályá
zat eredményeit ismertette.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: 
elfogadta az 1976. IV. 26.—1977. V. 21. közötti 

időszakról szóló főtitkári beszámolót, a számvizs
gáló bizottság jelentését, valamint a Társulat 1977. 
évi munka- és pénzügyi tervét;

jóváhagyta az ifjúsági bizottság megalakulását 
és a bizottság vezetésével dr. Kordos Lászlót bízta 
meg.

nem fogadta el a Társulat új alapszabályát; 
felhatalmazta az elnökséget, hogy az 1978. évi 

tisztújító küldöttközgyűlést szervezze meg és a 
szükséges bizottságokat küldje ki, valamint, hogy a 
társulati ügyrend kidolgozására bizottságot hozzon 
létre;

egyetértett azzal, hogy 1978-tól kezdődően a tiszt
újítással egyidejűleg állandó érembizottságot vá
lasszon, amelynek megbízatása a következő tiszt
újító küldöttközgyűlésig tart;

elfogadta a különbizottságok előterjesztését ki
tüntetésekről és jutalmakról, amelyeknek kiadására 
a közgyűlésen került sor.

Sz. K.

TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK
A Társulat Érembizottságának javaslatára az 1977. 
május 21-i küldöttközgyűlés a Társulat érdekében 
hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi mun
káért adományozható Hermán Ottó éremmel dr. 
Juhász András társelnököt, az Észak-magyarországi 
Területi Szervezet elnökét, az elnökségben folyta
tott tevékenységéért, az Észak-magyarországi Terü
leti Szervezet létrehozásáért, a bükki karszthidro- 
lógiai és szpeleológiai kutatások terén elért értékes 
eredményeiért tüntette ki.

A magyar karsztvidékek vagy barlangok tudomá
nyos feltárásával foglalkozó nagyértékű tudomá
nyos közleményért adományozható Kadic Ottokár 
éremmel dr. Gábori Miklós elnökségi tagot, a Tár
sulat Ősrégészeti Szakbizottságának vezetőjét, vala
mint dr. Gáboriné dr. Csánk Vera régészt a hazai 
barlangokban és a karsztos üregekben végzett ősré
gészeti ásatások irányításáért s azok tudományos 
feldolgozásáért és publikálásáért tüntette ki.

A kollektív munkáért adományozható Hermán 
Ottó emléklappal és 5000,— Ft jutalommal az 

Álba Regia Barlangkutató Csoportot igen értékes 
éves jelentéséért és az 1976-ban folytatott tevékeny
ségéért,

a kollektív feltáró tevékenységért adományozható 
Vass Imre emléklappal a 

Papp Ferenc Barlangkutató Csoportot, a Musztáng
barlang feltárásában, valamint ezzel kapcsolatosan 
a munkálatok technikai megoldásának műszaki fej
lesztésében elért eredményeiért,

a kollektív tudományos szakmai munkáért, illetve 
eredményekért adományozható Kadic Ottokár em
léklappal a

KPVDSZ Vörös Meteor TE Baradla Barlangkutató 
Csoportot, a Baradla Csernai-ágának, Rubikon- 
ágának és a Styx szifonos szakaszának összesen 
közel 3 km-nyi barlangszakaszának igen nehéz 
körülmények között végzett felméréséért és térképé
nek gondos elkészítéséért tüntette ki.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette az 
elnökség jutalmazási javaslatát. Elnökségi dicséret
ben részesült a

Hajnóczy József Barlangkutató Csoport, a Hajnó- 
czy-barlangban, a

BSE Barlangkutató Csoport a Bátori-barlangban 
évek óta folytatott eredményes feltáró tevékenysé
géért, az

Amphora Könnyűbúvár Csoport, a Hévizi-tó forrás
barlang és a beremendi vízalatti barlang eredményes 
és tervszerű kutatásáért,

Máté József, a Hosszúhegyi-zsombolyban közel 
másfél évtizede végzett feltáró és leletmentő munká
jáért.

Az elnökség dicséretben és pénzjutalomban része
sítette a Társulat érdekében végzett áldozatkész 
munkájukért:

Dr. Kordos László, Horváth János, Zentai Ferenc, 
Juhász Márton, Gazdag László, Kubassek János és 
Móga János tagtársakat.

Az elnökség a csoportvezetők javaslata alapján
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könyvjutalomban részesítette Gráff János, Horváth 
Péter, Rácz József, Hlavács László, Berhidai Tamás, 
Kakuszi Zoltán, Kis Gábor, Kárpát József, Eszterhás 
István, Németh Tibor, Koch Zoltán, Ádám András, 
Gál István, Hegedűs Gyula, Pödör László, Gáspár 
József, Hermáim Béla, Almási Sándor, Lukács László, 
Futó János, Nagy Tibor és Kocsis Tamás tagtársakat.

Sz. K.

CHOLNOKY JENŐ PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

elnöksége 1975-ben hozott határozata értelmében 
évenként ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett 
pályázatot ír ki. A pályázat célja, hogy elősegítse a 
Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási 
tevékenységet, főként a kutató és a feltáró munka 
megfelelő szintű dokumentálását. A pályázaton ki
zárólag kutató kollektívák (csoportok) vehetnek 
részt, és pályaműként a kutatásokról és feltárások
ról készült éves jelentés nyújtható be. Az elbírálás 
előfeltétele a következő évi kutatási terv előzetes be
nyújtása. Az elnökség által kijelölt bíráló bizottság 
az értékelésnél az alábbi szempontokat veszi figye
lembe: a tárgyévi munkaterv végrehajtása, a feltáró 
tevékenység ismertetése, a térképmellékletek, a fotó
dokumentációs anyag minősége, egyéb dokumentá
ciók, a kutatási eredmények szöveges szakmai is
mertetése, a csoportélet bemutatása, valamint az 
esztétikai kivitel.

A Cholnoky Jenő pályázat során I., II. és III. díj 
osztható ki, 5000, 4000 illetve 3000 Ft jutalommal. 
Az eddigi nyertesek a következő csoportok voltak:

Első helyezést ért e l:
Hermán Ottó Barlangkutató Csoport 1975
Álba Regia Barlangkutató Csoport 1976
Álba Regia Barlangkutató Csoport 1977

Második helyezést ért el:
Szabó Pál Zoltán Barlangkutató 
Marcel Loubens 
Karszthidrológiai Szakcsoport 
Papp Ferenc 
Barlangkutató Csoport 
Vass Imre
Barlangkutató Csoport 
Mecseki Karsztkutató Csoport

Harmadik helyezést ért el:
Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 1975

A Cholnoky Jenő pályázat hatására ugrásszerűen 
megemelkedett a csoportok évi beszámolójának 
tartalma és minősége. A pályázat sikerét fokozza, 
hogy a jelentések szakmai részét bő terjedelemben 
az MKBT, a ,,Beszámoló.. köteteiben sokszoro
sítva is megjelenteti.

K. L,

BARLANGKATASZTEREZÉS!
PÁLYÁZAT

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, 
valamint az Országos Természetvédelmi Hivatal 
Barlangtani Intézete első ízben 1976-ban írta ki 
nagyszabású adatgyűjtő versenyét, a „Barlang- 
kataszterezési pályázatot” .

A barlangdokumentáció alapvető nehézsége volt. 
hogy az egyéni kutatóknál és csoportoknál az évek 
során nagy mennyiségű tudományos értékű adat 
halmozódott fel, amelyek publikálás hiányában az 
idők folyamán csonkultak vagy teljesen elvesztek. 
Ezek megmentését, összegyűjtését tűzte ki célul a 
pályázat.

A pályázaton részt vehetett minden MKBT tag, 
egyéni vagy kollektív (csoport-) munkával. A pálya
munkákban egy-egy kataszteri egységet, vagy kie
meltjelentőségű barlangot kellett feldolgozni, össze
gyűjteni és kritikailag értékelni az adott barlangi ok) 
addigi adatait, s lehetőség szerint azokat újabbakkal 
gyarapítani. A pályamunkáknak tartalmazniuk 
kellett a barlangok elnevezéseit, közigazgatási ada
tait, földrajzi fekvését, leírását, összes tudományos 
adatait, a történeti emlékeket, gyakorlati nehézsé
geit, valamint a barlangra vonatkozó irodalmat, 
fényképeket és térképeket.

A pályamunkákat két teljes példányban kellett 
beadni, amelyek közül az egyik példány az MKBT 
adattárába, a másik az OTvH Barlangtani Intézetébe 
került, ahol a szerzői jogok tiszteletben tartása mel
lett a további kutatások forrása lehet. A megfelelő 
szintű munkákat az MKBT a ,,Magyarország bar
langjai” kiadványsorozatban kívánja közkézre bo
csátani.

Az 1976. évi pályázatot az MKBT és a OTvH 
szakembereiből álló zsűri 1977. április 27-én bírálta 
el, hosszas előtanulmányok után. A beérkezett négy 
pályamű között nem akadt olyan, amely a pályázat 
kiírásának teljes mértékben megfelelt volna, ezért 
a bizottság első díjat nem adott ki. Három dolgoza
tot 4000—4000 Ft-os második díjjal jutalmazott, míg 
a negyedik munkát, mivel az a kiírás feltételeinek 
nem felelt meg, díjazásra nem javasolt, de a benne 
található térképek miatt 500 Ft jutalomban része
sítette.

A három második helyezett pályamű a következő 
volt:
4421 ISZTIMÉR — Álba Regia Barlangkutató Cso
port (Collembola jelige).
A 47 barlangot tárgyaló pályaműből csak 24 volt 
ismert. Részletes leírást tartalmaz a terület földtani 
hidrológiai viszonyairól. Térkép és fénykép mellék
letekkel ellátott ismertetést ad a Burok-völgy, Bag- 
lyas és Hideg-völgy, Iszka-hegy, Kincsesbánya, 
Gaja-szurdok és Mellár-fennsík üregeiről, valamint 
felszíni karsztobjektumairól.
4422 TÉS — Álba Regia Barlangkutató Csoport 
(Cyclops jelige).

Csoport 1975 

1976 megosztva

1976 megosztva

1977 megosztva 
1977 megosztva
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