Társulatunk 1991. április 20-án, a tisztújítás előkészí
tése érdekében rendkívüli alapszabály módosító küldött
közgyűlést tartott a Magyar Állami Földtani Intézet
dísztermében. A közgyűlésen 106 fő vett részt, ebből a
küldöttek száma 100 fő volt.
Dr. Zámbó László elnök rövid m egnyitó beszédében
köszöntötte a közgyűlésen megjelenteket, majd ismertet
te az alapszabálymódosító közgyűlés összehívásának
előzményeit. Értékelte a Társulat leendő alapszabályával
szemben támasztott alapvető követelményeket, és fel
kérte Gádoros Miklós főtitkárt, hogy tartsa meg a
benyújtott két alapszabálytervezetről készített általános
értékelést. Ezt követően dr. Lénárt László, az alapsza
bálymódosító bizottság vezetője, majd dr. Csepregi
István elnökségi tag adott részletes tájékoztatást az

általuk külön-külön kidolgozott alapszabálytervezetek
ről. Az elhangzottakat követően dr. Zámbó László elnök
megnyitotta a vitát a két előterjesztés fölött. A kialakult
heves vita lezárásaként a két előterjesztő kapott szót az
összefoglaló válaszadásra, majd sor került a szavazásra.
A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
- elfogadta a dr. Csepregi István által készített
alapszabálytervezetet, amely a tiszt újításkor lép életbe;
- a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta dr. Leél-

ő ssy Sándort;
- dr. Rádai Ödönt és dr. Végh Zsoltot a Karszt és
Barlang Alapítvány Kuratóriumába delegálta;
-elfogad ta a különbizottságok kitüntetésekre és jutal
makra vonatkozó előterjesztését.

TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
A Társulat 1991. november 30-án tartotta tisztújító
küldöttközgyűlését a Magyar Állami Földtani Intézet
díszterméből. A közgyűlésen a 152 küldöttből 93 jelent
meg, az összes résztvevők száma 110 fő volt.
Dr. Zámbó László elnök köszöntötte a megjelenteket,
majd megnyitó beszédében szólt az elmúlt időszak
legfontosabb eseményeiről. Beszámolójában szomorúan
állapította meg, hogy a fiatalokat nem sikerül bevonni
sem az egyesületi, sem a nemzetközi munkákba. Az
elhangzottakat követően került sor a mamlátumvizsgáló
bizottság megválasztására. A közgyűlés a bizottság
elnökének Csekő Árpádot, tagjainak pedig Bolváry Á g
nest és Galambos Józsefet kérte fel. Egyúttal felhatal
mazta őket, hogy a szavazatszámláló bizottság feladatát
is lássák el.
A továbbiakban dr. Dénes György társelnök em léke
zett meg az 1958 decemberében megalakult Társulat
elmúlt 33 esztendejéről. A megjelentek kis füzetet is
kézhez kaptak, melyben Gádoros Miklós főtitkár össze
állította a fenti időszak alatt lezajlott legfontosabb
események kronológiáját, valamint a tagság alakulásával
kapcsolatban több statisztikai kimutatást is közzétett.
Ekkor került sor azon tagtársak köszöntésére is, akik a
megalakulástól a mai napig folyamatosan tagjai a Társu
latnak. így összesen 24 fő kapott emlékplakettet.
Ezt követően Gádoros Miklós főtitkár néhány rövid
kiegészítést tett az írásban már korábban kiküldött

főtitkári beszámolóhoz. Beszédében elsősorban a Társu
lat nehéz anyagi helyzetével foglalkozott, de rámutatott
arra a problémára is, hogy a tagság körében igen nagy
a fluktuáció annak eredményeként, hogy a Társulat nem
tudja igazán megkötni a tagságot.
A főtitkári beszámoló után dr. Szathmáry Sándor, az
ellenőrző bizottság elnökének távollétében Majoros Zsu
zsanna, a bizottság tagja olvasta fel a ellenőrző bizottság
beszámolóját.
Az elhangzottakat követően került sor a beszámolók
fölötti hozzászólások meghallgatására és a vitára. Gádo
ros Miklós főtitkár válaszában elmondta, hogy az elhang
zott javaslatokat az új vezetőségnek kell megszívlelnie.
Ezután tiszteleti tagokat választott a közgyűlés, majd
az érembizottság előterjesztésének meghallgatására ke
rült sor. Az érembizottság - tekintettel a Társulat 33
éves jubileumára - az Alapszabállyal ellentétben három
Kadid-érem kiadására tett javaslatot. A z előterjesztés
hatalmas vitát váltott ki, melynek eredményeként a
közgyűlés szavazás útján úgy döntött, hogy csak 1 érem
kiadására legyen lehetőség. Ezt Gádoros Miklós főtitkár,
az érembizottság tagja elutasította, s egyúttal bejelentet
te, hogy az érembizottság ilyen körülmények között sem
érmet, sem emléklapot nem ad ki. Továbbiakban cso
portvezetőket jutalmazott a közgyűlés.
Ezután a küldöttek egyhangúlag elfogad ták ^ . Dénes
György levezető elnök megválasztására tett javaslatot,
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s egyúttal megadták a felmentést az 1986-ban m egvá
lasztott tisztikarnak.
A továbbiakban Maucha László, a jelölő bizottság
vezetője tájékoztatta a jelenlevőket a bizottság munkájá
ról. A tájékoztatást követően hozzászólásokra volt lehe
tőség. A vita lezárása után megkezdődött a tisztségvise
lők több lépcsős újraválasztása.
A választás eredményeinek közzététele után dr. Zámbó László, az újonnan megválasztott elnök székfoglaló
zárszavában megköszönte a választók bizalmát és jó
munkát kívánt valamennyi újonnan megválasztott tiszt
ségviselőnek.
A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

- jóváhagyólag tudomásul vette az 1986-1991. évi
munkáról szóló főtitkári beszámolót és az ellenőrző
bizottság jelentését;
- tiszteleti taggá választotta dr. Balázs Dénesi, dr.
Dénes Györgyöt, Jamrik Károlyt, dr. Szathmáry Sándort
és Sziivássy Gyulát;
- a Társulat 33 éves fennállása alkalmából - egyszeri
alkalomra alapított - éremben részesítette az 1958. évi
megalakulás óta folyamatos tagsággal rendelkező alapító
tagokat;
- az Elnökség javaslatára okleveleket és könyvjutal
makat adott át.
Fleck Nóra

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT
1991. NOVEMBER 30-1 KÖZGYŰLÉSÉN MEGVÁLASZTOTT
TISZTSÉGVISELŐK
ELNÖKSÉG

ÉREMBIZOTTSÁG

Tiszteleti elnök

Dr. Kessler Búbért

Elnök:

Dr. Balázs Dénes

Elnök:

Dr. Zámbó László

Tagok:

Dr. Czajlik István

Társelnökök:

Dr. Balázs Dénes

Dr. Fodor István

Dr. Dénes György

Dr. Jaskó Sándor

Dr. Tardy János

Dr. L cél-őssy Sándor

Főtitkár:

Dr. Csepregi István

Titkárok:

Adamkó Péter
Dr. Lénárt László

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Nádor Annamária
Elnökségi tagok:

Eszterhás István

Elnök:

Simsa Péter

Juhász Márton

Tagok:

Károly Gábor

Dr. Kosa Attila

Kucsera János

Szablyár Péter

Majoros Zsuzsanna

Székely Kinga

Varga Kinga
VÁLASZTM ÁNY

Börcsök Péter
Czakó László
Csekő Árpád

Leél-Össy Szabolcs
Maucha Iü szló
Németh T amás

Dr. Szunyogh Gábor
Takácsné Bolner Katalin
Dr. Végh Zsolt

KITÜNTETÉSEK, JUTALMAK
A Társulat érembizottságának javaslatára az alapszabálymódositó rendkívüli közgyűlés a Társulat érdekében
hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi munkáért
adományozható Hermán Ottó-éremmel tüntette ki

Kraus Sándort,
aki 1969 óta a Társulat tagja. Kezdetben mint az óbudai
Kinizsi, majd az FTSK Barlangkutató Szakosztály tagja
barlangfeltárásokon vett részt, majd egyre többet foglal
kozott a Társulat általános feladataival kapcsolatos tevé
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kenységek elősegítésével, a Társulat életének fellendíté
sével, a szakmai munka népszerűsítésével.
Tevékenységei közül kiemelkedik az a folyamatos
munka, amit a geológia területén végez. A kezdő, amatőr
kutatók geológiai ismereteinek megalapozására hiány
pótló jegyzetet készített, s rendszeresen barlangföldtani
túrákat szervez az érdeklődök számára.
Munkássága egy olyan tudományág fellendítését cé
lozta meg, amely nélkül eredményeink hiányosak, sok
szor megalapozatlanok, s melynek képviselői évtizedek
óta elvetik a barlangkutatás jelentőségét.

A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő
tudományos munkásságáért adományozható Kadid Ottokár-éremmel tüntette ki a közgyűlés
dr. L énárt Lászlót,
aki 1975 óta a Társulat tagja. 1981 óta az Oktatási és
Közművelődési Szakbizottság vezetője, s tevékeny ré
szese volt a Magyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer
megalkotásának, s az ahhoz kapcsolódó tanfolyamok
működtetésének.
Nevéhez fűződik az „Oktatási és kutatási intézmények
karszt- és barlangkutató tevékenységének tudományos
eredményei” c. konferencia életre hívása 1984-ben,
amely azóta két évenként rendszeresen megrendezésre
kerül. Tudományos munkásságának kiemelkedő műve,
mintegy összefoglalása „A Létrási-Vizes-barlang komp
lex barlangtani vizsgálata” című egyetemi doktori érte
kezése.
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A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő
tudományos tevékenységet végzett kollektív munkáért
adományozható Kadid Ottokár-emléklappal tüntette ki
a közgyűlés az
Eszterhás István vezette N em karsztos barlangok
munkabizottságát, a nemkarsztos barlangok vizsgálatá
ban és dokumentálásában hosszú éveken át elért kiem el
kedő tevékenységéért.
A kollektív feltáró tevékenységért adományozható

Vass Itnre-emléklappal tüntette ki a a közgyűlés az
Acheron B arlangkutató Szakosztályt és Labirint
Barlangkutató C soportot a Csoda bogyós-barlang továbbfeltárásáért.
A z elnökség javaslata alapján a közgyűlés az 1990.
évi társulati központi kutató tábor megszervezéséért és

Almády Zoltán és Juhász Márton, továbbá könyvjuta
lomban részesítette
Duzsik Róbert, Jánoska Péter, Pap Tamás, Polacsek
Zsolt és Tolnai András tagtársakat.
Az elnökség a csoportvezetők javaslata alapján
könyvjutalomban részesítette B aj na Bálint, Bézsenyi

Zsolt, Füredi Valéria, Gyebnár János, Józsa Balázs,
Kállayné Rakovszky Judit, Khoór Miklós, Kovács Ádám,
Lieber Tamás, Mucsi Ibolya, Pál Imre, R u ff István,
Sebestyén István, Szepesi József, Tál László, Vajda
Gábor, Varga Emília, Vaskor János és Zsanda Géza
tagtársakat.
A Társulat tisztújító küldöttközgyűlése a Társulat 33
éves fennállása alkalmából - egyszeri alkalomra alapított
- éremben részesítette

Dr. Balázs Dénes, Borbély Sándor, Csekő Árpád, Dr.
Cser Ferenc, Dr. Dénes György, Gádoros Miklós, Dr.
G ráf Andrásné, Hazslinszky Tamás, Hégráth Gyula,
Horváth János, Dr. Jalcucs László, Dr. Jaskó Sátulor,
Dr. Juhász András, Kalmár László, Dr. Kessler Ilubert,
Dr. Kosa Attila, Dr. Leél-őssy Sándor, M agyari Gábor,
Maucha László, M üller Ernő, Néppél Ferenc, Dr. Pályi
Gyula, Rónai Miklós, Dr. Szathmáry Sáiulor és Venkovits
István tagtársakat, akik az 1958. évi megalakulás óta
folyamatos tagsággal rendelkeznek.
Az elnökség oklevélben és pénzjutalomban részesítettte

Almády Zoltán, Barczikay Dénes, Czakó László, Gyur
mán Csaba, Juhász Márton, Kardos László, Kárpát
József, Kiss Attila, Krekács Károly, Kucsera János,
Lengyel János, Sásdi László, Varga Csaba, Dr. Veress
Márton, Dr. Végh Zsolt, Vidics Zoltánná és Zalán Béla
tagtársakat kiemelkedő csoportvezetői munkásságukért.

lebonyolításáért oklevél- és könyvjutalomban részesí
tette

Fleck Nóra

TISZTELETI TAGSÁG
A választmány javaslata alapján az 1991. április 20-i
iialapszabálymódosító közgyűlés a Társulat hazai tiszteleti
tagjává választotta:
dr. Lecl-Ő ssy Sándort, aki 1924-ben született Sarka
don. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudománye
gyetem földrajz-történelem szakán végezte, majd az
ELTE Földrajzi Tanszékén maradt, mint oktató. A z 50es években fellendülő magyar barlangkutatás kiemelke
dő egyénisége, aki nemcsak barlangfeltárással foglalko
zik, de szinte az ország minden jelentősebb karsztterüle
tének vizsgálatával is, s eredményeit szakcikkekben
publikálja. A Bükk, a Pilis és Budai-hegységről készített
írásai a kutatások alapdokumentumai. Kandidátusi diszszertációját is karsztos témából készítette „Magyaror
szág karsztmorfológiája” címmel, melyet 1957-ben vé
dett meg. 1956 után tudományos pályafutása kettétört,
de mint középiskolai tanár a magyar barlangkutatás
számára iskolát alapitott, s évtizedeken át nevelte a

természet szeretetére a gyerekeket, és iskolájából mind
többen kerültek a földtudományokkal foglalkozó felsőoktatási intézményekbe, lettek kiváló szakemberek. Dr.
Leél-Össy Sándor mai is érdeklődéssel figyeli a barlangkutatás változását hazánkban.
A Társulat 1991. november 30-i tisztújító küldöttköz
gyűlése hazai tiszteleti taggá választotta:
dr. Balázs D énesi, aki 1924. szeptember 17-én szüle
tett Debrecenben. Barlangkutató tevékenységét az 50-es
években kezdte meg. Fő kutatási területe az Aggtelekikarszt vidéke volt.
Nevéhez fűződik a Szabadság-barlang feltárása, vala
mint a háború utáni első tudományos igényű barlangku
tató expedíció m egszervezése. Támogatta a MTESZ
keretében működő Magyar Karszt- és Barlangkutató
Bizottság létrehozását, melynek titkára volt. Jelentős
szerepet játszott a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat 1958. évi újjáalakulásában, ahol kezdettől nap
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jainkig vezető tisztséget tölt be. Jelenleg a Társulat
társelnöke, valamint a tudománytörténeti szakbizottság
vezetője. 1961-ben indította meg a Karszt és Barlang
folyóiratot, amely nemzetközi elismerést vívott ki magá
nak, mint a magyar barlangkutatás kiemelkedő fóruma,
s melynek kezdettől szerkesztője, ill. főszerkesztője.
A Társulat a Szabadság-barlang feltárásáért 1963-ban
Vass Imre-éremmel, 1976-ban a Társulat minden terüle
tén hosszú évtizedek óta kifejtett munkájáért, a Karszt
és Barlang önzetlen szerkesztéséért Hermán Ottó-éremmel tüntette ki. A több évtizedes tudományos munkássá
gáért, a karszt- és barlangtan több területén elért új
eredményeket közlő publikációiért, m ellyel nemcsak
hazai, de nemzetközi hírnevet is szerzett magának és az
országnak, 1985-ben kapta m eg a Kadid Ottokár-érmet.
A Társulat javaslatára 1983-ban MTESZ-díjban része
sült.
Neki köszönhető, hogy Érden létrejött a Földrajzi
Múzeum, ahol a barlangkutatás eredményei, s a kiem el
kedő barlangkutató szem élyiségek is méltó helyet kap
tak. Könyveiben, cikkeiben főként a világ karsztterülete
inek bejárásáról, az ott végzett megfigyelésekről számol
be, népszerűsítve a karszt- és barlangkutatást.
Dr. Balázs Dénes nemcsak mint a hazai barlangok
kutatója jelentős, de távoli kontinensek karsztterületein
végzett tudományos kutatási eredményei alapján a nem
zetközi karszt- és barlangtudomány elismert szem élyisé
ge;
dr. Dénes G yörgyöt, aki 1923. szeptember 3-án
született Orosházán. A z 1958-ban újjáalakult Társulat
megszervezői közé tartozik, 1958-tól titkár, 1963-tól
1974-ig főtitkár, azóta folyamatosan Társulatunk társel
nöke.
Főtitkári működése közben oroszlánrésze volt - a
Társulat néhány más vezetőjével együtt - abban is, hogy
a Nehézipari Minisztérium lemondó nyilatkozatát köve
tően a Társulat felvételt nyert a MTESZ tagegyesületei
sorába. A z eközben eltelt nehéz években sikerült össze
tartania a csoportokat, szakbizottságokat, s ezáltal bizto
sítani a Társulat fennmaradását
Mindvégig szívügye volt az általa létrehozott Barlangi
Mentőszolgálat megszervezése, irányítása és szem élyes
részvétele számtalan barlangi mentésben. Ezért a tevé
kenységéért 1967-ben Hermán Ottó-éremmel tüntette ki
a Társulat.
Rendszeresen képviselte Társulatunkat a Nemzetközi
Szpeleológiai Kongresszusokon, és alapító tagként vett
részt 1965-ben Ljubjanában a Nemzetközi Szpeleológiai
Unió (UIS) megszervezésében is. Szakmai munkáival,
dolgozataival, értekezéseivel sorra jelentkezett hazai és
nemzetközi fórumokon, köztük az UIS szekcióiban és
szakbizottságaiban is. Munkásságáért a VI. Nemzetközi
Szpeleológiai Kongresszus alkalmával az olomouci Palacky Egyetem Tudományos Tanácsa tiszteleti diplomá
val és aranyéremmel tüntette ki. A Társulat javaslatára
1973-ban MTESZ-díjban részesült.
A barlangfeltárások terén elért számos jelentős ered
ményeiért - különösen a Meteor-barlang feltárásáért -
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valamint a Baradlában és a Mátyás-hegyi-barlangban
elért feltárási eredményeiért, illetve a sikeres feltáró
kutatások megszervezéséért és irányításáért a Társulat
közgyűlése 1978-ban Vass Imre-éremmel tüntette ki;
J a n in k Károlyt, aki 1916. július 7-én született
Felsőgallán, 1960 óta Társulatunk tagja és 1961-töl
1978-ig, közel két évtizeden át társelnöke.
Az elnökségben ő volt az összekötő a Társulat és az
akkori főhatóság, a Nehézipari Minisztérium között Az
ő segítségével kapott a Társulat egy évtizedig helyiséget
a Bányászati Dolgozok Szakszervezetének Gorkij fasori
székházában, még azokban a nehéz időkben is, amikor
a NIM 1967-ban megszüntette a főhatósági tevékenysé
g é t Jórészt neki köszönhető, hogy a Társulatot ezekben
az években nem oszlatták fel, és fennmaradhatott addig
is, amíg a MTESZ elvállalta a főhatósági felügyeletet
1971-ben a magyar barlangkutatás ügyének előrevitelében egy évtizeden át kifejtett önzetlen munkásságáén
Hermán Ottó-éremmel tüntették ki;
dr. Szathm áry Sándort, aki 1919. március 15-én
született A Társulat alapító tagja, s 1961-től 1991-ig a
számvizsgáló bizottság elnöke. Három évtizeden keresz
tül töltötte be ezt a felelős tisztet, amelyről egészségi
állapotának megromlása miatt kellett lemondania.
A számvizsgáló bizottság vezetőjeként nemcsak a
megbízatásával járó rendszeres ellenőrzéseket és vizsgá
latokat bonyolította le, de vállalta a rendkívüli vizsgála
tok elvégzését is. Mint tapasztalt jogász tevékenyen
közreműködött több társulati alapszabály kidolgozásá
ban is. 1986-ban a Társulat közgyűlése Hermán Ottóércmmel tüntette ki;
Szilvássy G yulát, aki 1918. október 6-án született
Budapesten. Társulatunk alapító tagja és 1959-től 1974ig másfél évtizeden át gazdasági titkára.
Barlangkutató munkáit a bátyja, Szilvássy Andor által
vezetett Vámőrségi, utóbb Legfőbb Ügyészségi Barlangkutató Csoport tagjaként végezte, így részese volt a
Ferenc-hegyi-barlang újabb szakaszai feltárásának is.

Fleck Nóra

CHOLNOKY JENŐ-PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöksé
ge és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszté
rium annak érdekében, hogy elősegítse a Társulat kereté
ben folyó karszt- és barlangkutatási tevékenységet, fő
ként a kutató és feltáró munka m egfelelő szintű doku
mentálását, az elért eredmények összefoglalását, vala
mint ezek értékelését, évenként ismétlődően Cholnoky
Jenőről elnevezett pályázatot ír ki. A pályázat az előző
évekhez hasonlóan csoport és egyéni kategóriában került
meghirdetésre.

A pályázatra 1991-ben csoport kategóriában 11, az
ggyéni kategóriában pedig 5, a pályázati kiírásnak
^gfelelő, értékelhető pályamű érkezett be.
A bíráló bizottság a Környezetvédelmi és Területfej
lesztési Minisztérium támogatásával együtt rendelkezés
be álló keret alapján a csoport kategóriában az alábbi
jorrendet állapította meg:

mint a Külker SC Barlangkutató Csoportot, akiknek
lelkes és odaadó munkája valamennyi csoportnak példa
képül szolgálhat.
A bíráló bizottság - 1991-ben először - az egyéni
pályázatok szakmai értékének elbírálására független
szakértőket kért fel. Ezen írásos vélem ények alapján az
egyéni kategóriában az alábbi sorrend alakult ki:

I.díj:
tgkey Imre Gábor
Barlangkutató Csoport

I.díj:

90 pont

Szablyár Péter

10 000 Ft

Gerecse Barlangkutató Egyesület

90 pont

3500 Ft
(Bibliográfiai Figyelő az elmúlt 10 év szak
mai irodalmáról.)

Dr. Veress Márton - Dr. Péntek Kálmán

10 000 Ft

lll.díj:
\lba Regia Barlangkutató Csoport

89 pont

lll.d íj:

6000 Pl

3500 Ft

(Kísérlet a karsztos felszínek dokumentáció
jának kvanütatív leírására.)
2000 Ft

Dr. Lénárt László
A csoport kategórában adható különdíjat a bíráló
bizottság a Bakony Barlangkutató Egyesületnek, a Ba
kony barlangjaiban végzett kiemelkedő dokumentációs
cvékenységéért 3000 Ft értékben ítélte oda.
A bíráló bizottság dicsérő oklevélben részesítette a
lleliktit Barlangkutató Csoportot, akik a különféle szak
jai feladatok ellátására felkért külső szakértők segítsé
gével sokrétű tudományos anyagot állítottak össze, vala

(Bányászati tevékenység során feltárt bar
langok okozta környezetvédelmi problémák
az Esztramos-hegyen.)
Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra 1991. június
29-én, Jávorkúton került sor.
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HÁROM ÉVTIZED KITÜNTETETTJEI
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1962. január 21 -én megtartott közgyűlése a vezetőség és a választmány
dóteijesztésére határozatot hozott kitüntető érmek és emléklapok alapításáról.
A közgyűlés három kitüntető érmet alapított:
1. Hermán O ttó-ércm , mely a magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét szolgáló, kiemelkedő munkásság
személyi elismerésére szolgál;
2. Kadid O ttokár-érem , m ellyel kimagasló értékű karszt- és barlangtani tudományos munka szerzője
utalmazható;
3. Vass Im re-ércm , melyet a karsztok és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló teljesítménnyel lehet
kiérdemelni.
A fenti követelményeknek m egfelelően, az érmekkel párhuzamosan hasonló elnevezésű három emléklap
kitüntetést alapított a közgyűlés a sikeres kollektívák, barlangkutató csoportok számára. A z érmek és emléklapok
ilapítása óta eltelt három évtizedben összesen 63 érem és 48 emléklap került odaítélésre.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
ÉREMMEL KITÜNTETETTJEI
1962 - 1991
lerman O ttó-ércm
Jakucs László (1962)
Bertalan Károly (1964)
Horváth János (1966)
>. Dénes György (1967)
ichőnviszky László (1968)
hrátosi József (1969)
amrik Károly (1971)
Venkovits István (1972)

Benedek Endre (1974)
Maucha László (1975)
Dr. Balázs Dénes (1976)
Dr. Juhász András (1977)
Székely Kinga (1978)
Hazslinszky Tamás (1979)
Dr. Gráf Andrásné (1980)
Dr. Jánossy Dénes (1982)

Dr. Böcker Tivadar (1984)
Dr. Szathmáry Sándor (1986)
V id Ödön (1986)
Szablyár Péter (1987)
Hevér Éva (1988)
Borzsák Péter (1989)
Kraus Sándor (1991)

