
TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

Társulatunk 2007. április 15-én tartotta tisztújító küldöttközgyűlését a Szemlö-hegyi-barlang fogadóépü
letében. A szavazati joggal rendelkező megjelent küldöttek száma 34 fő. a szavazati joggal nem rendelkezők 
száma 9 fő volt.

A küldöttközgyűlés keretében az Erembizottság társulati kitüntetéseket adott át (részletesen lásd .a követ
kező oldalon).

A küldöttközgyűlés
-  75. születésnapja alkalmából Vidics Zoltánnét.
-  70. születésnapja alkalmából Csekö Árpádot. Gádoros Miklóst, dr. Lehmann Antalt, dr. Pályi Gyulát és 

dr. Zámbó Lászlót.
-  60. születésnapja alkalmából Benedek Attilát. Borzsák Pétert. Borzsák Zoltánt. Grosz Imrét. dr. Havas 

Pétert. Lendvay Ákost. Mikola Gábort. Simon Andrást. Staub Klárát és Szabó Gézát
emléklappal köszöntötte.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta: 
elfogadta a 2006. évről szóló főtitkári beszámolót.

-  elfogadta a 2006. évről szóló közhasznúsági beszámolót.
elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat 2006. év i gazdálkodásáról szóló jelentését.

-  elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának 2006. évi beszámolóját,
-  elfogadta a Társulat 2007. évi költségvetését,
-  elfogadta azokat a stratégiai szempontokat, amelyek a jövő évi közgyűlésen előterjesztésre kerülő 

alapszabálymódosítás kereteit biztosítják.
- megválasztotta a következő négy éves időszakra a Társulat új \ezetöségét (lásd az alábbi táblázatot).

Elnök: Dr. Leél-Őssy Szabolcs Választmányi tagok: Károly Gábor
Társelnökök: 1 lazslinszky Tamás Kiss Jenő

Dr. Lénárt László Lieber Tamás
Polacsek Zsolt Perényi Katalin

Főtitkár: Kiss Attila Sivó Zszuzsanna
Titkárok: Izápy Viktor Szilvay Péter

Nagy Sándomé Tóth Szilvia Szittner Zsuzsa
Vid Gábor Taródi Péter

Elnökségi tagok: Bartha László Zentay Péter
Eszterhás István Zih József
Maucha László Erembizottság: elnök: Dr. Dénes György

Felügyelő Bizottság: elnök: Dr. Csepregi István tagok: Dr. Fodor István
tagok: Csepreghy Ferenc Hegedűs András

Gádoros Miklós Kesselyák Péter
Szarka Gyula 
Szőke Emília

Dr. Móga János

póttagok: Nagy Sándor 
Deák István

A Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumába a lemondott Polacsek Zsolt helyére Börcsök Pétert válasz
tották meg.
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TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK

A Társulat által adományozható kitüntetésekre és egyéb elismerésekre vonatkozóan beérkezeti javaslato
kat megvitatva; az Érembizottság 2007-ben -  egyhangú döntéssel -  két érem és egy emléklap odaítéléséről 
határozott.

A magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét szolgáló kimagasló társulati munkásságért adományozható

HERMÁN OTTÓ-ÉRMET
a Társulat megújítása érdekében kifejtett szervező munkája, valamint a barlangkutatók képzésében évek 

óta betöltött irányító szerepének elismeréseként 
Börcsök Péter

tagtársunknak ítélte oda.

Börcsök Péter 1965 óta a Bátori-barlang feltárásába történt bekapcsolódása óta -  aktív barlangkutató, számos 
barlangi kutatómunka, kutatótábor és külföldi expedíció résztvevője illetve szervezője: aki különleges adottságai, 
szakmai felkészültsége és emberi tulajdonságai révén ma is a fiatalok egyik példaképe. A Társulatnak 1967 óta 
tagja, több cikluson át v álasztmányi tagként. 1999-2004 közön pedig főtitkárként szolgálta a szervezett magyar 
barlangkutatás ügyét. Létrehozója és vezéregyénisége a magyar barlangkutatás eddigi legjelentősebb külföldi 
sikerét kivívó Gortani-kollektívának, mely tevékenységét a Társulat 1998-ban a Vass Imre-éremmel ismerte el.

Szervezőkészsége, személyes példamutatása, a tagsággal fennálló napi, élő kapcsolata és a csoportszint 
feletti összefogásra való képessége az utóbbi két évtized legnagyobb tömegeket aktivizálni képes főtitkárjává 
avatták. Ebben a feladatkörében jelentős szerepet játszott a Társulat 1999-es krízise utáni talpra állásban, 
anyagi és erkölcsi konszolidációjában: a Társulat és a Természetbarát Szövetség Barlangbizottsága, illetve 
a Magyar Barlangi Mentőszolgálat közötti ellentétek elsimításában. Előkészítette, megszerv ezte és lebonyo
lította a Társulat irodájának, adattárának és könyvtárának költöztetését, megtörtént a társulati iroda számító- 
gépes hátterének modernizálása, és létrejött a Társulat honlapja is.

A legnagyobb sikernek azonban valószínűleg ö is az oktatás, a barlangkutatók nevelése terén elért eredmé
nyeket tekinti, mely területen a főtitkári tisztségről történt lemondása után is aktívan tevékenykedik, mint az 
Oktatási Bizottság vezetője és igazi hajtómotorja. Eredményes pályázatokkal teremtette meg a barlangi túra- 
és kutatásvezetői tanfolyamok, illetve a tananyagok közreadásának anyagi alapjait, jelentős szerepet vállalt 
a kurzusok megszervezésében és részletes tematikájának kidolgozásában, akárcsak az elméleti és gyakorlati 
oktatásban. A Társulat oktatási rendszerének újjáélesztése, korszerűsítése nem kis mértékben az ő érdeme, 
amelynek köszönhetően 1999 óta az évenkénti rendszerességgel ismétlődő tanfolyamokon több mint 110 fő 
szerezhetett túravezetöi. 51 fő pedig kutatásvezetői képzettséget.

A köz érdekében huzamos időn át önzetlenül végzett, kiemelkedő szervező és nevelő munkájával Börcsök 
Péter példamutatóan szolgálta a magyar barlangkutatás előbbrevitelét.

* * *

A 2005. évi Közgyűlés felhatalmazása alapján, a 2006-ban elfogadott új Éremszabályzattal a Társulat egy 
újabb kitüntetést is alapított, mégpedig a karszt- és barlangkutatás terén végzett kiemelkedő tudományszer
vező és tudományos ismeretterjesztő tevékenységért adományozható

PAPP FERENC-ÉRMET.
Ezt a Domokos Béla szobrászművész által megformázott kitüntetést az Érembizottság ezen első alkalommal
a hazai karsztokkal és barlangokkal kapcsolatos szerteágazó ismeretterjesztő tevékenységéért, valamint
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a magyar barlangkutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetése terén kifejtett munkásságáért
Hazslinszky Tamás

tagtársunknak ítéli oda.

Hazslinszky Tamás egyike Társulatunk alapító tagjainak. A barlangkutatásba 1957-ben. az Alsó-hegyen 
kapcsolódott be; a Meteor barlangkutató csoportjának szinten alapitó tagja volt. Szinte kezdettől fogva akti
van részt vett a Társulat életében is. és ezt az aktivitását mind a mai napig megőrizte. 1966-tól a választmány 
tagja. 1974-töl 1979-ig titkárként tevékenykedett, majd két cikluson át. 1979-1986 között a főtitkári tisztsé
get látta el. 1986-tól 1991-ig. majd 1999-töl folytatólagosan Társulatunk társelnöke. A Társulat érdekében ki
fejtett kimagasló munkásságáért a Közgyűlés 1979-ben Hennán Ottó-éremben részesitette; 1989-ben mint 
az UIS 10. Budapesti Kongresszusa szervező bizottságának vezetője -  MTESZ-dijban részesült. 1998-ban 
a Közgyűlés tiszteleti taggá választotta.

A magyar barlangkutatók számos hazai rendezvényének megszervezésében való közreműködése mellen 
vezető szerepe volt legalább egy tucat sikeres nemzetközi rendezvényünk megszervezésében és lebonyolításá
ban; a már említett UIS Kongresszus mellett csak néhányat sorolva: 1978-ban a Nemzetközi Karszthidrológiai 
Konferencia. 1984-ban a Nemzetközi Lámpaflóra Kollokvium. 1996-ban az idegenforgalmi barlangok nem
zetközi találkozója. 1998-ban a Barlangok a városok alatt (Subcity) Konferencia. 2000-ben a Barlangvilágítás 
konferencia. 2004-ben a hévizes barlangok konferencia. 2006-ban az ALCAD1 tudománytörténeti konferen
cia. E rendezvények elöadáskötetei mellett számos társulati kiadv ány szerkesztője. 2004 óta ö a Karszt és 
Barlang főszerkesztője is. Az idegenforgalmi barlangokban nyújtott színvonalas és szakszerű ismeretterjesz
tés érdekében meghatározó szerepe volt a barlangi idegenvezető-képzés megszervezésében, az 1987-2001 
közön tartón 10 tanfolyam lebonyolításában és jegyzetanyagának kidolgozásában is.

Szinte hihetetlen, hogy mindezek mellen hogyan volt energiája arra a szerteágazó publikációs tevékenységre, 
amit a Karszt és Barlang, a Hidrológiai Közlöny, az Élet és Tudomány, a Föld és Ég. a Turista, a Természetbúv ár 
és más folyóiratok hasábjain megjelent több mint 200 ismereneijesztö- és szakcikk, kiadv ány, közlemény, könyv- 
ismertetés. és olyan átfogó munkák fémjeleznek, mint a Barlangtúrák 8 országban, a Színes harlang\'ilág. vagy 
a Kis Fáira túrakalauz. Az érintett témák közön az Aggteleki-karszt karszthidrológiai kérdéseivel vagy az idegen- 
forgalmi barlangok növénycsedési problémáival ugyanúgy találkozhatunk, mint barlangi mondákkal és költemé
nyekkel. vagy a Baradla vendégkönyvében rejtőző kutatástörténeti érdekességekkel. írásainak leggyakoribb témái 
azonban a nagyközönség által is látogatható barlangok, amelyekkel kapcsolatos publikációi az igazi, a szakmai is
mereteket közérthető és olvasmányos stílusban átadni képes természettudományos ismeretterjesztés iskolapéldái.

A barlangokkal kapcsolatos ismeretek teijesztése. a magyar kutatási eredmények hazai és külföldi 
megismétlése érdekében kifejtett tev ékenységével Hazslinszky Tamás olyan maradandó értéket hozott létre, 
ami méltó mindannyiunk elismerésére.

Az Érembizottság magyar karszt- és barlangkutatás elöbbrev itelét szolgáló kimagasló kollektív munkás
ságért adományozható

HERMÁN OTTÓ-cmléklapot
a fogyatékkal élő gyermekek barlangi túráztatása érdekében végzett, példamutató tevékenységükért 

a Mikolovits Veronika által vezetett kollektívának
ítélte oda.

Bár az elismerés a kollektíva egészének szól. óhatatlan, hogy a méltatást a kollektíva megszervezőjének 
és mozgatójának a személyével kezdjük. Mikolovits Veronika barlangász pályafutását 1991-ben. az Óbuda 
SE-ben kezdte. A számos hazai és külföldi barlangtúra mellett bekapcsolódott többek között a Gortani-barlang
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kutatásába is: a Társulatnak 1998 óta tagja. Civilben pedig több mint tíz éve a Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelőintézetének elismert gyógypedagógusa. E szép. de igen nehéz munkához szükséges 
empátia-készség mellett talán a 2003-ban tett sikeres túravezetöi vizsgája is közrejátszott abban, hogy megkí
sérelje a ..lehetetlent", a hivatása és a szenvedélye összekapcsolásával a fogyatékkal élő gyermekek barlangi 
túráztatásának megszervezését.

Ehhez a nagy türelmet és odaadást igénylő programhoz szerencsére megtalálta a társakat, segítőket, akik 
megértve és átérezve az ügy fontosságát, melléálltak. És mindezt nem egy alkalommal, hanem évek óta 
fokozódó lelkesedéssel, akár hetente többször is; és viszik a vak. gyengénlátó. mozgássérült, végtaghiányos 
vagy éppen szellemi fogyatékos gyerekeket a Mátyás-hegyi-barlangba. egy olyan világba, ahová azok leg
merészebb álmaikban sem jutnának el. ha Ok nem lennének. Amit ott kapnak, az több. mint amit egy barlang 
nekünk, barlangkutatóknak adni tud. Ezek a gyerekek a túrákon a reményüket és hitüket kapják vissza.

Ennek a kollektívának nincsen nyilvántartott tagnévsora, a levelező listán Vera által közzétett felhívá
sok alapján alkalomról-alkalomra szerveződik; minden önreklámozás nélkül, a „válaszokat magánban lécei" 
alapon. így a rendszeres közreműködőket sem tudom itt megnevezni. Nem kreáltak maguknak hangzatos 
elnevezést sem (pedig tehetnék), „csak” végzik önzetlenül azt. amit az emberségük diktál, a barlangkutatás 
társadalmi közhasznúságát egy új dimenzióba emelő tevékenységükkel példát mutatva mindannyiunknak.

Takácsné Bolner Katalin 
az Érembizottság elnöke

BAGAMÉRI BÉLA-VASS IMRE-ÉRMES

Ötven évvel ezelőtt. 1957. április 6-án a Sebes-Körös-parti Vársonkolyos község határában, a Király-erdő 
meredek hegyoldalának egy szelelő sziklahasadékán átpréselve magát Bagaméri Béla fölfedezte a Szelek 
barlangját, amelyet azután kolozsvári barlangkutató csoportjával több kilométer hosszan föltárt. Utóbb a ko
lozsvári Barlangtani Intézet munkatársai és más kutatók is bekapcsolódtak a föltárásba. Az elmúlt évtizedek 
során a kutatók a barlangnak újabb és újabb szakaszait tárták fel. így a Szelek barlangjának hossza ma már 
megközelíti az 50 km-t. így nemcsak Románia és a Kárpát-medence legjelentősebb barlangjainak egyike lett. 
de ma már a földkerekség számottevő nagybarlangjainak listáján is előkelő helyen szerepel.

A barlang fölfedezésének fél évszázados jubileuma alkalmából a Magyar Karszt- és Barlangkutató Tár
sulat Érembizottsága rendkívüli ülésén tárgyalta a 
fölfedezés jelentőségét, és egyhangú határozattal 
a barlang föl fedezőjét.

Bagaméri Béla tiszteleti tagunkat.
a kiemelkedő jelentőségű barlangföltárási ered

ményekért adományozható 
Vass Imre-éremmel tüntette ki.

A Szelek-barlangja fölfedezésének fél évszáza
dosjubileuma és egyben a fölfedező. Bagaméri Béla 
85. születésnapja alkalmából Vársonkolyoson megrendezett ünnepségen Társulatunk elnöke, dr. Leél-Össy 
Szabolcs tolmácsolta Bagaméri Bélának a magyar barlangkutatók köszöntését, és nyújtotta át neki a Tár
sulat kitüntetését.

Dr. Dénes György 
az MKBT Érem bizottsága elnöke
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51. BARLANGNAP

A Társulat 51. Barlangnapját a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége és tagszervezete, az Álba 
Regia Barlangkutató Csoport szervezte a Tési-fennsíkon, Csőszpusztán. A rendezvény regisztrált résztvevőinek 
száma 185 fö volt. A háromnapos rendezvény keretében a szervezők összesen nyolc barlangban biztosítottak tú- 
rázási lehetőséget. A résztvevők valamennyi barlangról rövid leírást és térképet kaptak a részvételi dij léjében.

Szombaton került sora Marcel Loubens Kupáért folyó barlangverseny lebonyolítására, amelyre 13 csapat 
nevezett. A fákra épített kötélpályákkal, rövid barlangi helyszínnel, illetve v izes medencével kombinált rend
kívül látványos versenyen az alábbi eredmény szüleien:

1. hely: Kérdőjel (Kunisch Péter. Szabó Dénes. Zaránd Péter) -  166 pont
2. hely: Böszörményi 3/A (Bartucz Dorottya. Csekö Ábel. Pulay Krisztián) -  162 pont
3. hely: Disznótor (Losonci Gábor. Panker Ádám. Tisza Levente) -  144 pont
A versenyt az Aliquander Kft., az Alto Alpin. a Gyulalpin Bt., a Speleo Junior, a Stubai és a Treksport 

cégek támogatták:
A rendezvény keretében lehetőség volt az Álba Regia Barlangkutató Csoport csőszpusztai kutatóházában 

létesített rendkívül színvonalas állandó kiállítás megtekintésére is.
Szombat este a résztvevők hatalmas adag babgulyást kaphattak, majd ezt követően a rendezvény helyszí

nén hajnalig a Viking Rock zenekar szórakoztatta az érdeklődőket, míg az Álba Regia Csoport kutatóházánál 
hangulatos barlangos nosztalgia nótaestre került sor.

A rendezvény rendkívül színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért köszönet illeti valamennyi köz
reműködőt.

A rendezvény megrendezéséért külön köszönet az alábbi támogatóknak:
Alagsor söröző, Balogh József. Infomax, Kommunális Rt.. Lasselsberger-knauf. OBI Barkácsáruház. Vár

palotai Vízmű.
Titkárság

BESZÁMOLÓ A
BARLANGKUTATÓK SZAKMAI 

TALÁLKOZÓJÁRÓL

Idén JósvatÖn. november 9-11. között került megrendezésre a barlangkutatók szakmai találkozója. A találko
zó különlegessége két évforduló volt a jósvaíöi Papp Ferenc kutató állomás alapításának 50.. valamint Kessler 
Flubert születésének 100. év fordulója. Az évfordulós megemlékezés keretében pénteken a jósvaíöi kultúrházban 
a kutatóállomás 50 évének legfontosabb eredményeit mutatták be azok a kutatók, akik ebben a munkában részt 
vettek. Az előadások után emléktábla avatásra került a kutató állomáson. Ezután a résztvevők megtekintették 
a Kessler Flubert emlékkiállítást a Baradla- 
barlang jósvaíöi kijáratánál, majd ismét 
a kultúrházban Kessler Hubert életéről és 
munkásságáról megemlékező két előadás 
hangzott el. Este került bemutatásra Rádai 
Ödönnek az 1958. évi Kessler Hubert veze
tésével lebonyolított albániai vízkutató ex
pedícióról készített filmje, melyet kötetlen 
beszélgetés követett.

Szombaton és v asárnap a program -
a szakmai napok megszokott rendjét követ- A Kutatóállomás múltját bemutató eg\ ik tabló
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ve -  tudományos előadásokkal, illetve filmvetítésekkel folytatódott. A rendezvényen rekord számú. 174 regiszt
rált résztvevő volt jelen, akik összesen a két nap alatt 31 előadást és filmet nézhettek meg. Szombat este a lassan 
hagyománnyá váló állófogadás biztosította a jó  hangulatot. Összességében a találkozó sikeres volt.

A szombat esti program keretében adták át az egyszeri alkalomra alapított Kessler Hubert emlékérmeket 
azoknak a személyeknek, akik részesei lehettek Kessler Hubert munkásságának, illetve tevékeny részt vállal
tak szellemi öröksége megőrzésében. Az alábbiakban álljon itt a kitüntettek névsora: Adamkó Péter. Balogh 
Tamás. Csekő Árpád. dr. Dénes György, Gádoros Miklós. Gereguly Ferenc. Hazslinszky Tamás. Holzmann 
Heinz (A). Kiss Attila, dr. Kordos László, dr. Laczkovits Gabriella, dr. Leél-Össy Szabolcs. Magyari Gábor. 
Maucha László, dr. Müller Pál. Oláh Valéria, dr. Sárváry István. Szablyár Péter, Székely Kinga. dr. Tardy Já
nos. Három intézmény is részesült a kitüntetésben, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Jósvato község 
Önkormányzata és a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat.

A rendezvény regisztrált résztvevői megkapták a jubileum alkalmából megjelentetett kiadványt, valamint 
a Kessler Hubertet ábrázoló kerámia-plakettet.

A következőkben gyors statisztikai elemzést mutatunk be az Országos Bar
langnyilvántartás (továbbiakban nyilvántartás) adatainak felhasználásával.
Megvizsgáltuk, hogy a nyilvántartásból elérhető kutatásokra vonatkozó adatok 
és az elhangzott előadások hogyan viszonyulnak egymáshoz. A nyilvántartásból 
a 2006 évre vonatkozó adatokat gyűjtöttük ki:
-  Kutatási engedélyek száma kataszteri területenként
-  Jelentések száma kataszteri területenként (megjegyzés: a nyilvántartás ada

tai között nemcsak a kutatók leadott éves jelentéseit, hanem egy adott bar
langgal kapcsolatban keletkező dokumentációkat is tartalmazza, pl.: új járat, 
barlang felfedezésére vonatkozó bejelentések, vagyonkezelői feladatok köz
ben keletkező jelentések stb.).

100 ranütewtlk. Kraléit**
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A szómbat esti fogadásra készült marcipán 
„ könyv-torta " nagy sikert aratott

lángokhoz vagy területekhez nem szorosan kap
csolható kutatásaikról adtak számot. Az „egyéb, 
általános” kategóriába azokat az előadásokat, 
posztereket soroltuk, amelyek nem köthetöek 
egy-egy területhez, a barlangkutatás általános 
kérdéseit vizsgálják (pl. a barlangi balesetek, 
cseppköképzödés stb.). Látható, hogy az elő
adások területenkénti eloszlása nem követte az 
engedélyek és a jelentések eloszlását.

Az Aggteleki-karszt jobban reprezentált volt 
a többi területhez képest (megjegyezzük, hogy

Az elhangzott előadások, bemutatott filmek közül csak 
a szombaton és vasárnap bemutatottakat vettük figyelem
be. a pénteki emlékülés keretében elhangzottak az elemzést 
befolyásolnák (hiszen mindegyike az Aggteleki-karszttal 
foglalkozott).

A bejelentett előadások és filmek közül összesen négy ma
radt el. és egy előadás került a helyszínen a programba. Ezen 
előadáson a szlovák kutatók által az Aggteleki-karszt szlovák 
és magy ar oldalán végzett kutatásaikról számoltak be.

A táblázatból és a grafikonból is látható, hogy a szakmai 
napokon kutatótársaink leginkább külföldi és általános, bar-

Az előadások közönsége Jósvafö kultúrházában
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a statisztika elkészítésekor Dr. Dénes György Jósvafö történetéről szóló előadását, valamint Surányi Gergely 
„Cseppkövek az atomenergia szolgálatában" c. előadását -  amely lényegében az Aggteleki-kars/ton végzett 
kutatásokról számolt be -  az egyéb kategóriába soroltuk). Egyébként a nyilvántartás pontosságának figyelembe
vételével (technikai okok miatt nem minden jelentés került bele a nyilvántartásba) az előadások megoszlása nem 
tükrözi a jelentési hajlandóságot sem. (Ezt a számot befolyásolja v alószínűleg a Budai-hegységben az építke
zések során előkerülő új barlangok nagy száma). Összességében megállapíthatjuk, hogy kutatóink szívesebben 
adnak számot külföldön elért eredményeikről, illetve az előadások tartalmának ismeretében megállapíthatjuk, 
hogy külföldön jelentős eredményeket lehet elérni, míg a hazai kutatás kev ésbé „látványos" (néhány 10-100 m 
új járat feltárása ember feletti erőkifejtéssel). illetve viszonylag kev esebb tudományos eredmény bemutatása tör
tént. Nyilván az elemzést befolyásolja, hogy a Szombathelyen rendezett Karsztfejlődés konferencián résztvevő 
nagyszámú barlangkutató szívesebben számol be ott tudományos eredményeikről, mint a szakmai napokon.

Kataszteri terület
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28 Sopron-Kószegi-hgs. 0 0.0 3 1,5
41 Mecsek-Villányi-hgs. 21 6.8 14 7,2 66,7 i 3,1 I I .1
44 Balaton-felvidék-Bakony 48 15.6 32 16,4 66,7
45 Vértes 5 1,6 5 2.6 100,0
46 Gerecse 54 17.6 23 11,8 42,6
47 Budai-hgs. 32 10.4 33 16,9 103,1 i 3.1 11.1
48 Pilis 16 5,2 21 10,8 131.3
52 Börzsöny-Cserhát- Mátra 5 1.6 6 3.1 120,0 i 3.1 11.1
53 Bükk 110 35,8 52 26,7 47.3 2 6.3 22,2
54 Aggtelek 16 5,2 6 3,1 37.5 4 12.5 44.4

Egyéb, általános 12 37,5
Külföld 11 34.4
Összesen 307 195 32

Végezetül köszönetét mondunk mindazoknak, akik a találkozó sikeres lebonyolításában segítségünkre voltak: 
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága (technika, szállítás, székek). Adamkó Péter és Gerencsér Gabriella (érmek 
és plakett), Balda Rózsika. lzápy Juli és Zsóka. Margittay Piroska. Staub Klára. Timkó Attila (fogadás), Thury 
Eszter (regisztráció) és valamennyien, akik a rendezvény helyszínén a be- és átrendezésben közreműködtek.

Hd Gábor, tudományos titkár
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