
A magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét 
szolgáló kimagasló kollektív munkáért adományoz
ható Hermán Ottó-emléklappal a

Baradla Barlangkutató Csoportot
a tudományos és megbízásos munkák eredményes 
végzéséért,

a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív mun
káért adományozható Kadié Ottokár-emléklap- 
pal a

Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoportot
a Bakony-hegységben végzett tudományos és doku
mentációs munkáért,

a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló kollektív eredménye

kért adományozható Vass Imre-emléklappal az
Álba Regia Barlangkutató Csoportot

több barlangban végzett eredményes feltáró kuta
tásaikért tüntette ki a közgyűlés.

Az elnökség dicséretben és 500 forint pénzjuta
lomban részesítette:

Gyebnár János, Hír János, Kraus Sándor, Kubas- 
sek János, Móga János, Puskás Sándor, Salamon 
Gábor és Takácsné Bolner Katalin tagtársakat.

Az elnökség a csoportvezetők javaslata alapján 
könyvjutalomban részesítette:

Böröcz Mária, dr. Cser Ferenc és Kakuszi Zoltán 
tagtársakat.
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BARLANGKATASZTEREZÉSI PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

és az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal által 1980-ban meghirdetett harmadik 
„Barlangkataszterezési pályázat” 1981 novemberé
ben lezárult.

A pályázaton részt vehetett minden MKBT tag, 
egyéni vagy kollektív (csoportos) munkával. 
A pályamunkákban a kiírásban szereplő egy-egy 
kiemelt jelentőségű barlangot kellett a megadott 
szempontok szerint feldolgozni.

A pályázatra mindössze két pályamunka érkezett 
be. A bírálóbizottság értékelve a dolgozatokat, 
az alábbi döntést hozta:

megemelt összegű I. díjban (7000 Ft) részesítette 
Karip Gyula „ Pál-völgyi-barlang” című pálya
munkáját; pénzjutalomban (1000 Ft) részesítette 
Lénárt László „ A lillafüredi István-barlang és ku
tatástörténete 1914—1981 között” című pálya
munkáját.
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CHOLNOKY JENŐ-PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Elnöksége és az Országos Környezet- és Természetvédelmi 

Hivatal annak érdekében, hogy elősegítse a Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási tevékenysé
get, főként a kutató és feltáró munka megfelelő szintű dokumentálását, az elért eredmények összefoglalását, 
valamint ezek értékelését, évenként ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett pályázatot ír ki.

Az 1981. évi pályázatra a kiírásban megjelölt határidőn belül 9 pályázat érkezett be.
Az OKTH támogatásával együtt rendelkezésre álló pénzösszegből a bizottság a pályaművek bírálata után 

egy I., két II. és három III. díjat adott ki.

/. díj:
Álba Regia Barlangkutató Csoport 6000,— Ft 92 pont

II. díj:
HŐSE Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport 5000,— Ft 89 pont
Vértes László Barlangkutató Csoport 5000,— Ft 75 pont

III. díj:
FTSK Barlangkutató Szakosztály 4000,— Ft 66 pont
Mecseki Karsztkutató Csoport 4000,— Ft 41 pont
Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 4000,— Ft 37 pont

Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra a Társulat XXVII1. vándorgyűlésén, 1982. június 19-■én 1Sódva-
szilason került sor.
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