
Társulatunk 1988. március 26-án tartotta küldött- 
közgyűlését a MTESZ Anker közi székházában. 
A 146 küldöttből megjelent 80 fő, a küldöttközgyű
lés összes résztvevőinek száma 102 fő volt.

Dr. Fodor István elnök köszöntötte a megjelente
ket, majd Gádoros Miklós főtitkár tájékoztatást 
adott a Társulat 1987. évi tevékenységéről. A főtit
kári beszámolót követően Hevér Éva gazdasági tit
kár adott számot a Társulat 1987. évi gazdálkodásá
ról, dr. Szathmáry Sándor, az Ellenőrző Bizottság 
vezetője pedig tájékoztatta a résztvevőket a MTESZ 
által a Társulatnál lefolytatott gazdasági revízió 
tapasztalatairól. A továbbiakban Gádoros Miklós 
a Társulat 1988. évi munkatervét, Hevér Éva pedig 
a költségvetési tervet ismertette Az elhangzottakat 
követően dr. Fodor István megnyitotta a vitát a 
hallottak felett.

A vita lezárását követően dr. Szathmáry Sándor, 
az Alapszabálymódosító Bizottság elnöke ismer
tette a bizottság előterjesztését, amelyet a küldöttek 
írásban is megkaptak. Az alapszabály módosítására 
főleg azért került sor, mert a Legfőbb Ügyészség 
néhány elvi és formai kifogást emelt a Társulat alap
szabályával kapcsolatban. A vitában a küldöttek az 
írásos anyag néhány helyen történő módosítását 
javasolták, amelyet a küldöttközgyűlés egyhangúlag 
elfogadott.

Ezután a kitüntetések és jutalmak átadására ke
rült sor, végezetül pedig dr. Cser Ferenc, a 10. Nem
zetközi Szpeleológiai Kongresszus Szervező Bizott
ságának vezetője adott tájékoztatást a kongresszus 
szervezésével kapcsolatos kérdésekről.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hoz
ta:
— elfogadta a Társulat 1987. évi tevékenységéről 
szóló főtitkári beszámolót;
— elfogadta a Társulat 1988. évi munkatervét;
— elfogadta a Társulat 1987. évi pénzügyi gazdál
kodásáról szóló beszámolót;
— elfogadta a Társulat 1988. évi költségvetését;
— elfogadta a Társulat Ellenőrző Bizottságának 
jelentését a Társulat 1987. évi gazdálkodásáról;
— néhány kiegészítéssel és módosítással elfogadta 
a Társulat Alapszabálymódosító Bizottságának elő
terjesztését ;
— tiszteleti taggá választotta dr. Markó Lászlót és 
Berecz Lajost;
— elfogadta az Elnökség javaslatát, mely szerint az 
érembizottság két Vass Imre-érem adományozására 
tehessen javaslatot;
— elfogadta a különbizottságok kitüntetésekre és 
jutalmakra vonatkozó előterjesztését, amelyeknek 
átadására a közgyűlésen került sor.
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TISZTELETI TAGSÁG

A választmány javaslata alapján az 1988. március 
26-i küldöttközgyűlés a Társulat hazai tiszteleti tag
jává választotta:

dr. Markó Lászlót, az MTA Műszaki Kémiai Ku
tató Intézetének igazgatóját. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen szerzett vegyészméröki oklevelet. 1963- 
tól a kémiai tudományok kandidátusa, 1968-ban pe
dig doktora. 1976-tól 1987-ig a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező, ma rendes tagja. 1965-től 
1986-ig a Veszprémi Vegyipari Egyetem Szerves
kémia Tanszékének vezetője volt. Közben vendég- 
professzorként több külföldi egyetemen adott elő. 
Eredményeit több mint 220 közleményben publi
kálta. Barlangkutató csoportjával 1956-ban tárta fel 
a Csőszpusztai-barlangot, amelyet ma Markó-bar- 
lang néven ismernek. Szpeleológiai munkássága 
során elsősorban a barlangi légáramlás keletkezésé
vel, a légáramlásnak a barlang fejlődésére gyakorolt 
hatásával, a kalciumkarbonát-magnéziumkarbonát

elegyek oldhatóságával és a dolomitbarlangokból 
származó cseppkövek vizsgálatával foglalkozott. 
1987-től a Társulat Tudományos Tanácsának elnöke;

Berecz Lajost, aki 1952-től megszakítás nélkül a 
Baradla-barlangban dolgozik. Volt túravezető, 
megbízott üzemvezető, jósvafői üzemvezető, meg
bízott kirendeltségvezető. 1986-tól barlangvezető, 
de beosztásától függetlenül — szükség esetén — 
mindig ellátta a túravezetői munkát is. 1952—53- 
ban részt vett a Béke-barlang feltárásában, az 
Avató-teremtől a Kötélhágcsós-szifonig terjedő 
szakasz első bejárója. 1959—60-ban részt vett a 
Baradla-alsó-barlang feltárásában. Tagja volt a 
„Fattyúfáklyás expedíciónak” is. Kiemelkedően 
önzetlen és segítőkész. Mind a túravezetők, mind a 
barlangkutatók körében szeretetnek és megbecsü
lésnek örvend, mert mindannyian sokat köszönhet
nek neki.
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KITÜNTETÉSEK, JUTALMAK
A Társulat érembizottságának javaslatára a kül

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

Hevér Évát,
aki a Társulat érdekében öt év óta igen magas szak
értelemmel és tudással végzi az egyesület gazdasági 
titkári munkáját. Áldozatkész, lelkiismeretes mun
kájának köszönhető, hogy az évek óta fennálló ne
héz gazdasági viszonyok között is a Társulat pénz
ügyi alapjai szilárdak.

A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos munkásságért adományozható Kadic 
Ottokár-éremmel tüntette ki a közgyűlés 

dr. Zámbó Lászlót,
a több mint egy évtizedes rendszeres karsztkutató 
munkája és a kutatása eddigi eredményeit össze
foglaló különleges tudományos értékű „A talaj
kutatás jelentősége a karsztkorrózió fejlődésében” 
című kandidátusi disszertációja elismeréséül.

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

Kiss Attilát,
aki 1980 óta irányítója és aktív résztvevője a Pál- 
völgyi-barlang kutatási munkáinak, amelynek ered
ményeként az elmúlt hét év alatt a barlang hosszú
sága több mint 5 kilométerrel gyarapodott. Közre
működésével a feltárt szakaszok tudományos fel
dolgozásában és dokumentálásában is jelentős ered

mények születtek. Az éremmel a közgyűlés a munká
ban résztvevő kollektíva eredményeit is elismeri. 
Ugyancsak Vass Imre-é re mmel tüntette ki a közlés 

Szeremley Szabolcsot,
akinek nevéhez fűződik a Szamentu-barlang és az 
Egyetem-tebri-barlang, valamint a Király Lajos- 
zsomboly legjelentősebb részeinek feltárása. Részt 
vett a többi bükki barlang felmérésében, ő készí
tette el az István-lápai-barlang jelenleg is forgalom
ban levő térképét, valamint a Szamentu-barlang tér
képét és első fotódokumentációját. Sok kutatót se
gített információval, méréseivel, megfigyeléseivel, 
még akkor is, amikor betegsége az aktív barlang- 
kutató tevékenységet számára már nem teszi lehe
tővé.

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

Adamkó Pétert, Bőr csők Pétert és Szablyár Pétert, 
az első társulati kutatótábor szervező kollektíváját.

Az Elnökség az Oktatási Bizottság munkájában 
kifejtett igen aktív tevékenységért

Kraus Sándort és dr. Lénárt Lászlót, 
az Oktatási intézmények karszt- és barlangkutató 
tevékenysége című konferencia megszervezéséért és 
lebonyolításáért dr. Veress Mártont, a Titkárságban 
több éven át folytatott igen lelkiismeretes és ön
zetlen munkájáért Vid Ödönt 1000—1000 Ft pénz
jutalomban részesítette.
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CHOLNOKY JENŐ-PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat el

nöksége és a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Minisztérium annak érdekében, hogy elősegítse a 
Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási 
tevékenységet, főként a kutató és feltáró munka 
megfelelő szintű dokumentálását, az elért eredmé
nyek összefoglalását, valamint ezek értékelését, 
évenként ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett 
pályázatot ír ki. A pályázat az előző évekhez ha
sonlóan csoport és egyéni kategóriában került meg
hirdetésre.

A pályázatra 1988-ban csoport kategóriában 10, 
a pályázat kiírásának megfelelő, értékelhető pálya
mű érkezett be. Az egyéni pályázatok a kiírás felté
teleinek nem feleltek meg, ezért nem kerültek érté
kelésre.

A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisz
térium támogatásával együtt rendelkezésre álló 
keret alapján a bíráló bizottság a csoport kategóriá
ban az alábbi sorrendet állapította meg:
I. díj:

Álba Regia
Barlangkutató
Csoport 12 000 Ft 94 pont

Acheron
Barlangkutató
Szakosztály 12 000 Ft 91 pont

II. díj
Bekey Imre Gábor 
Barlangkutató
Csoport 10 000 Ft 72 pont

III. díjat a bíráló bizottság nem adott ki.
A csoport kategóriában adható különdíjat 

2 000—2 000 Ft értékben az alábbi pályaműveknek 
ítélte oda:

az Anteus Barlangkutató Csoportnak a Mátyás
hegyi-barlangban végzett mikrobiológiai vizsgála
táért,

a Papp Ferenc Barlangkutató Csoportnak a rend
kívül alapos és kimagasló értékű barlangi vízkémiai 
vizsgálatáért,

a Bakony Barlangkutató Csoportnak az igen érté
kes dokumentációs tevékenységéért.

Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra az MKBT 
XXXIII. vándorgyűlésén, 1988. június 25-én, Csősz
pusztán került sor.
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