
TISZTELETI TAGSÁG
A választmány javaslata alapján az 1986. március 

2 2 -i küldöttközgyűlés hazai tiszteleti tagjává válasz
totta:

Rakonczay Zoltánt, az Országos Környezet- és 
T e r m é s z e t v é d e l m i  Hivatal általános elnökhelyette
s é t .  E g y e te m i  tanulmányai befejezése után erdő- 
m é r n ö k i  munkakörben dolgozott, 1972-től az Orszá
gos Természetvédelmi Hivatal elnöki tisztét töltötte 
b e , m a j d  1978-tól jogutódja az Országos Környezet
és Természetvédelmi Hivatal általános elnökhelyet
tesi f e l a d a t a i t  látja el.

Több évtizedes természetvédelmi tevékenységével 
jelentős érdemeket szerzett a hazai barlangvédelem 
területén.

dr. Gráf Andrásáét, aki Társulatunknak újjáala
kulása óta tagja, 1981 óta pedig elnökségi tagja. 
Az 50-es években részt vett a Béke-barlang feltáró 
munkáiban. A Társulat érdekében kifejtett több év
tizedes munkásságáért 1980-ban Hermán Ottó- 
éremmel tüntették ki.

dr. Jakucs László professzort, a szegedi József 
Attila Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi 
tanárát. Nevéhez fűződik a Béke-barlang feltárása. 
Jelentősek népszerű könyvei, barlangkutató tevé
kenysége igen értékes. Szakcikkei és könyvei révén 
a nemzetközi karsztológia elismert művelője. Társu
latunknak hosszú ideig társelnöke, illetve elnökségi 
tagja volt.

dr. Kretzoi Miklóst, a földtani tudományok dok
torát, aki hosszú ideig tagja volt a Társulat tanács
adó testületének, 1962—65 között társelnök, 
a Karszt- és Barlangkutatás című kiadvány szer
kesztő bizottsági tagja. 1969-ben Kadic Ottokár- 
éremmel tüntették ki. Aktív tevékenysége mellett 
a barlangi őslénytani kutatásai nyomán kimunkált 
és publikált kimagasló értékű tudományos eredmé
nyei igen jelentősek.
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KITÜNTETÉSEK, JUTALMAK
A Társulat 75 éves jubileumi közgyűlése alkal

mából lehetőség nyílt a hagyományos társulati érme
ken kívül magasabb, a minisztériumok, illetve orszá
gos főhatóságok által adományozható „Kiváló 
munkáért” kitüntetések átadására.

A Társulat elnökségének javaslatára 
az Országos Környezet- és Természetvédelmi 

Hivatal „Kiváló munkáért” kitüntetése Csekő 
Árpád és Zentai Ferenc,

az ipari miniszter „Kiváló munkáért” kitüntetése 
dr. Cser Ferenc, Rónaki László, Szablyár Péter 
és Szolga Ferenc,

az egészségügyi miniszter „Kiváló munkáért” ki
tüntetése dr. Horváth Tibor és dr. Tardy János, 

a művelődési miniszter „Kiváló munkáért” kitün
tetése dr. Lénárt László,

a Központi Földtani Hivatal „Kiváló munkáért” 
kitüntetése dr. Kosa Attila, 

az Országos Vízügyi Hivatal „Kiváló munkáért” 
kitüntetése Maucha László részére került átadásra.

A Társulat érembizottságának javaslatára a kül
döttközgyűlés a Társulat érdekében hosszú időn át 
végzett kimagasló társadalmi munkáért adományoz
ható Hermán Ottó-éremmel tüntette ki 

dr. Szathmáry Sándort,
aki negyedszázada tölti be Társulatunk Számvizs
gáló Bizottsága elnökének felelős tisztét, mely idő 
alatt nemcsak a megbízatásával összefüggő rendsze
res ellenőrzéseket és vizsgálatokat bonyolította le, 
de vállalta a rendkívüli vizsgálatok elvégzését is. 
Tevékenyen közreműködött az új alapszabály ki
dolgozásában is.

Ugyancsak Hermán Ottó-éremmel tüntette ki 
a közgyűlés

Vid Ödönt,

aki 1974 óta vesz részt a Társulat vezető szerveinek 
munkájában. Értékes munkát végzett a Társulat 
rendezvényeinek szervezésében, a csoportokkal való 
foglalkozásban és az oktatási munkában.

A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos munkásságáért adományozható Kadic 
Ottokár-éremmel tüntette ki az MKBT közgyűlése

dr. Leél-Őssy Sándort,
aki közel félszáz karszt- és barlangvonatkozású 
szakcikkével, tanulmányával, valamint a Karszt
morfológiai problémák Magyarországon című 
kandidátusi értekezésével jelentős érdemeket szerzett 
a magyar karszt- és barlangtudomány művelésében.

A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló eredményért adomá
nyozható Vass Imre-éremmel tüntették ki

Kárpát Józsefet,
aki számos eredményes barlangfeltárásnak volt 
részese. Szorgalmazója és irányítója a Cserszeg- 
tomaji-kútbarlang továbbkutatásának. Nevéhez fű
ződik az Acheron-kútbarlang feltárása is. Kisebb 
feltárásokat vezetett a Mátyás-hegyi- és a Kopolya- 
barlangban.

A magyar karszt- és barlangkutatás előbbre vite
lét szolgáló kimagasló kollektív munkáért adomá
nyozható Hermán Ottó-emléklappal tüntette ki 
a közgyűlés a

VMTE Baradla, a Papp Ferenc és a Rózsadombi 
Kinizsi barlangkutató csoportokat 
a Társulat 1985. évi jósvafői vándorgyűlésének sike
res megszervezéséért.

A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív mun

51



káért adományozható Kadié Ottokár-emléklappal 
tüntették ki az

Acheron Barlangkutató Szakosztályt, 
amely a Cholnoky-pályázat bíráló bizottságának 
megítélése szerint az értékes szakmai vizsgálati ered
ményeket is tartalmazó 1984—85. évi jelentéseivel 
érdemelte ki a megbecsülést.

A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló kollektív eredménye
kért adományozható Vass Imre-emléklappal tün
tette ki a közgyűlés a

VMTE Baradla Barlangkutató Csoportot 
a Baradla-barlang Vörös-ágában elért jelentős fel
tárási eredményéért.

A MTESZ főtitkára által adományozott „Főtit
kári dicséretében részesült Fleck Nóra egyesületi 
titkár.

Az elnökség a Társulat fennállásának 75. évfor
dulója tiszteletére egyszeri alkalommal adományoz
ható „75 éves a szervezett magyar barlangkutatás” 
elnevezésű emlékérmet alapított mindazok részére, 
akik a Társulat érdekében hosszú időn át kimagasló 
munkát végeztek.

Az elnökség javaslata alapján a közgyűlés érem
ben részesítette:
dr. Balázs Dénes, Barátosi József, Borbély Sándor, 
dr. Dénes György, Gádoros Miklós, dr. Gráf András né

Hazslinszky Tamás, Horváth János, dr. Jaskó Sándor 
dr. Jánossy Dénes, dr. Kessler Hubert, Vass Béla, 
Adamkó Péter, dr. Kordos László, Sohár István, 
Székely Kinga, Thieme András tagtársakat, valamint 
dr. Hubert Trimmelt, az UIS főtitkárát és Molnár 
Kornél Árpád romániai magyar barlangkutatót.

Az elnökség Gyovai Lászlót az első 1100 m mély
séget meghaladó barlang bejárását végző magyar 
expedíció megszervezéséért és vezetéséért 1000 Ft 
pénzjutalomban és oklevélben, Börcsök Pétert, 
Budavári Józsefet és Dékány Pétert a végpontra való 
lejutásért oklevélben részesítette.

Az elnökség a jubileumi közgyűlés előkészítésében 
kifejtett tevékenységéért 1000 Ft pénzjutalomban 
részesítette Borzsák Pétert, aki jelentős részt vállalt 
a „75 éves a szervezett magyar barlangkutatás” 
emlékérem létrehozásában.

Az elnökség a kutatócsoporton belüli kiemelkedő 
munkájukért Balogh István, Berhidai Tamás, Gönczöl 
Imre, Had András, Juhász né Osváth Zsuzsa, Máté 
József, Nagymihály Zoltán, Oláh Tamás, Szlankó 
Zoltán, Attila és Zsuzsanna tagtársakat 
500—500 Ft pénzjutalomban,
Farkas Imre, Kékesi György, Salamon Gábor és 
Sándor Lajos tagtársakat könyvjutalomban része
sítette.

F/ecA: V.

CHOLNOKY JENŐ-PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat el

nöksége és az Országos Környezet- és Természet- 
védelmi Hivatal annak érdekében, hogy elősegítse 
a Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási 
tevékenységet, főként a kutató és feltáró munka meg
felelő szintű dokumentálását, az elért eredmények 
összefoglalását, valamint ezek értékelését, évenként 
ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett pályáza
tot írt ki. A pályázat az előző évektől eltérően 
csoport és egyéni kategóriában került meghir
detésre.

A pályázatra 1986-ban csoport kategóriában 9, 
egyéni kategóriában 4, a pályázati kiírásnak meg
felelő, értékelhető pályamű érkezett be.

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal támogatásával együtt rendelkezésre álló 
keret alapján a bíráló bizottság csoport kategóriá
ban az alábbi sorrendet állapította meg.
/. díj
Álba Regia

Barlangkutató Csoport 10 000 Ft 92 pont
II. díj
Acheron Barlangkutató 

Szakosztály 8 000 Ft 82 pont
III. dij
Marcel Loubens 

Barlangkutató Egyesület 4 000 Ft 56 pont
A csoport kategóriában adható különdíjat 3000— 

3000 Ft értékben az alábbi pályaműveknek ítélte 
oda:

az Álba Regia Barlangkutató Csoportnak a kutatási 
területükön barlangvédelemmel kapcsolatos kiemel
kedő eredményeikért,
az Acheron Barlangkutató Szakosztálynak a Mátyás
hegyi barlangról készített filmért, 
a Papp Ferenc Barlangkutató Csoportnak a kevere
dési korrózió elméletének kutatásáért.

Az egyéni kategóriában a bíráló bizottság 
az alábbi pályaműveket díjazta:
/. dij
Dr. Szúnyogh Gábor: A hévizes eredetű 

gömbfülkék kialakulásának elméleti 
vizsgálata

II. dij
Mucsi László: A Hajnóczy-barlang 

terápiás hatékonyságának vizsgálata 
természetes hatótényezőkön keresztül 

Szilvay Gergely: Sztereomérőkamra 
kialakítása barlangok felmérésére 

Kraus Sándor: Beszámoló az 1985. évi 
barlangtani munkáimról
A bíráló bizottság az egyéni ifjúsági díjat Perényi 

Katalinnak ítélte az Acheron Barlangkutató Szak
osztály csoportjelentése részeként beadott munká
jára 1000 Ft értékben.

Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra az MKBT 
XXXI. Vándorgyűlésén, 1986. június 28-án, Buda
pesten került sor.

Fleck N.
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