
— megválasztotta a következő négy éves időszakra a 
Társulat új vezetőségét;

:— megvitatta és elfogadta az előterjesztett alapsza
bálymódosításokat.

A küldöttközgyűlés végén dr. Korpás László, a 
Társulat újonnan megválasztott elnöke megköszönte az 
előző vezetőség munkáját, bizalmat, türelmet és 
„fegyverszünetet” kért az elkövetkező négy évre. majd a 
küldöttközgyűlést berekesztette.
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KITÜNTETÉSEK
Az MKBT Érembizottsága az 1998. évben a karszt- 

és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudo
mányos munkásságért adományozható Katiié Ottokúr- 
érmet

dr. Veress Márton
geográfus, tanszékvezető főiskolai tanárnak ítélte oda. aki 
Társulatunknak 1976 óta tagja. A szegedi József Attila 
Tudományegyetemen biológia-földrajz szakon szerzett 
diplomát 1969-ben, egyetemi doktori címet 1974-ben, 
Ph.D. fokozatot 1997-ben szerzett. 1984 óta a szombathe
lyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola földrajz tan
székének oktatója, 1989 óta főiskolai docens, 1997 óta fő
iskolai tanár, 1990-től tanszékvezető, 1994-töl a Termé
szettudományi Intézet igazgatója. Karszt- és barlangkuta
tó munkákat 1976 óta végez, amikor megszervezte a 
Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutató Csoportot, 
amelynek azóta is vezetője. Karsztmorfológiai terepi 
munkákat elsősorban a Bakony hegységben végzett, 
kutatásai utóbb kiterjedtek az ország, majd a szomszéd

országok más karsztvidékeire is, a trópusi karsztosodást 
Dél-Kínában tanulmányozta. Kiemelten foglalkozott a 
fedett karsztok fejlődésével és formakincsével, a karrok 
genetikájával és morfológiájával, a pszeudo-karsztoso- 
dással, valamint a karsztos folyamatok és jelenségek mo
dellezésével. Szakmai tevékenységének eredményeként 
több mint félszáz szakcikket, egy monográfiát, egy fő
iskolai tankönyvet és több mint félszáz ismeretterjesztő 
cikket írt. A főiskolán tanította az Általános természeti 
földrajz és a Térképészet tárgyakat, valamint Karsztmor
fológiát és a Magashegységek geomorfológiáját. Speciál
kollégiumokat szervezett és vezetett Karros felszínek 
morfológiája címen. Az oktatásban nagy gondot fordít a 
terepi munkákra, a hallgatók számára általa szervezett és 
vezetett bel- és külföldi terepbejárásokra és terepgyakor
latokra. Oktató és nevelő munkája során a szombathelyi 
főiskolán a fiatal karsztkutatók új generációja nevelődik. 
Társulatunknak hosszabb időn át választmányi. 1993-95 
közt elnökségi tagja volt. Elismerésre nemcsak értékes
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karsztos témájú tudományos publikációi teszik érdemes
sé, hanem karsztos iskolateremtő munkássága is.

A karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában 
elért kimagasló eredményért adományozható Vass Imre- 
érmet az Érembizottság

Börcsök Péter
vízépítő mérnöknek ítélte oda. aki Társulatunknak 1967 
óta tagja. A Báthory-barlangban kapcsolódott be 1965- 
bett a barlangkutatásba, azóta sok helyütt volt számos 
barlangi kutatómunkának, kutatótábomak hasznos és 
eredményes résztvevője. Tagja lett a Magyar Barlangi 
Mentőszolgálatnak és több ciklus óta tagja Társulatunk 
választmányának is. 1993 óta szervez évről-évre ex
pedíciókat, eddig nyolc alkalommal, az olaszországi 
Canin-fennsíkra a Michele Gortani-barlang kutatására. A 
kezdeti ismerkedés, majd néhány száz méteres 
továbbjutások után 1997 februárjában egy 200 m magasba 
nyúló hatalmas kürtő kimászásával a barlangnak addig 
teljesen ismeretlen részébe jutottak, ahol azóta közel 5 km 
hosszú új barlangszakaszt tártak és térképeztek fel, a 
továbbjutás lehetősége pedig több irányba is nyitott. A 
kutatásokban eddig a különböző barlangkutató csopor
tokból összesen mintegy 80-an vettek részt, kiknek mint
egy harmada a Gortani-expediciók rendszeres résztvevő
jévé vált. Börcsök Péter érdeme nemcsak az expedíciók 
megszervezése és vezetése, és ezek során jelentős 
barlangszakaszok feltárása, hanem az is, hogy fiatal 
munkatársaiból emberileg és szakmailag is helytálló 
kutatókat nevelt, kollektívát kovácsolt, amelytől további 
sikereket várhatunk.

A karszt- és barlangkutatás területén végzett kie
melkedő kollektív tudományos munkáért adományozható 
Kadic Ottokár-emléklapot az Erembizottság az

Élettani és Klimatológiai Munkacsoport 
részére Ítélte oda. amelynek tagjai két egymást követő 
évben, 1996 és 1997-ben a Cserszegtomaji-kútbarlang- 
ban egy-egy hetes barlangi kutatótábor keretében 
földtani, klimatológiai, élettani és mikrobiológiai 
vizsgálatokat végeztek, melyeknek célja volt ismere
teket szerezni arról, hogy a barlangi környezetben 
milyen változásokat okozhat a tartós emberi jelenlét, 
valamint, hogy az extrém barlangi környezet milyen 
változásokat okoz az emberi szervezetben. Az 
expedíciók során mért adatokat, megfigyeléseket, 
vizsgálati eredményeket a munkacsoport tagjai 
gondosan dokumentálták, feldolgozták, grafikonokon 
ábrázolták, és munkájuk eredményeiről mindkét évben 
tartalmas jelentést készítettek. Eredményeiket a Társulat 
folyóiratában, a Karszt- és Barlang 1997. évi számában 
nyomtatásban is publikálták.

A karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában 
elért kimagasló kollektív eredményért adományozható 
Vass Imre-emléklapot az Erembizottság a

Gortani-kutató kollektíva
részére ítélte oda. amelynek tagjai az olaszországi Canin- 
fennsíkon a Michele Gortani-barlangban 1993 óta 
rendszeresen folytatnak eredményes feltáró kutatómunkát.

1997 elején egy 200 m magasba nyúló óriáskürtö 
kimászásával a barlang addig ismeretlen részébe jutottak, 
amelyben már közel 5 km-nyi új szakaszt tártak és 
térképeztek fel, és ahonnan a továbbjutásra több irányba 
is szabad az út. A kollektíva eredményeit kitünően 
dokumentálta a Társulat kiadványaiban, valamint a 
sajtóban és nyilvános előadásokon publikálta és 
interneten is hozzáférhetővé tette.

A kitüntető érmek és emléklapok átadására a 
Társulat 1998. december 12-i küldöttközgyűlésén 
került sor.

Az MKBT Érembizottsága az 1999. évben a magyar 
karszt- és barlangkutatás előbbre vitelét szolgáló, 
kimagasló társulati munkásságért adományozható 
Hermán Ottó-érmet

Zentai Ferenc
tanárnak ítélte oda, aki 1962 óta tagja Társulatunknak. 
Műegyetemi hallgatóként kapcsolódott be a barlang- 
kutatásba. majd Székesfehérváron műszaki középiskolai 
tanárként megalapította az Álba Regia barlangkutató 
csoportot, amelynek tevékenysége a feltáró kutatások 
mellett tudományos vizsgálatokra és azok eszközeinek 
fejlesztésére is kiterjedt. A csoport a Tési-fennsíkon, 
Csöszpusztán saját erejéből jól felszerelt műhelyekkel, 
laboratóriumokkal és könyvtárral rendelkező barlang- 
kutató állomást alakított ki. Az általa vezetett csoport 
munkájának eredményeként a Tési-fennsík barlangok
ban gazdag, ismert karsztterület, a csöszpusztai kutató
állomás pedig nemcsak a csoport, hanem a magyar 
barlangkutatás egyik számottevő bázisa lett. Bár Zentai 
Ferenc a csoport vezetését utóbb átadta, de annak 
munkájában a mai napig is folyamatosan részt vesz és 
eredményeiben meghatározó szerepe volt. A Tési- 
fennsíki feltáró kutatásokért Zentai Ferenc 1979-ben 
Vass Imre-érmet kapott, ezúttal a magyar karszt- és 
barlangkutatást előmozdító szervező és irányitó 
munkáját ismerjük el.

A karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemel
kedő tudományos munkásságért adományozható Hadié 
Ottokár-érmet az Érembizottság

dr. Móga János
geográfus, főiskolai docensnek Ítélte oda, aki 1973 óta 
Társulatunk tagja. Mint földrajz szakos egyetemi 
hallgató kapcsolódott be a barlangkutatásba. Délkelet
ázsiai utazásai során a trópusi karsztvidékeket és 
barlangokat tanulmányozta, kelet- illetve közép-afrikai 
útján lávakéreg alatt kialakult barlangokkal is 
megismerkedett. Kutatásairól könyvben és kisebb 
publikációkban is beszámolt (pl. Karszt és Barlang 
1979, 1982). Hazai tudományos kutatásainak fő 
színhelye a Gömör-Tornai-karszt lett, amelynek 
morfológiai viszonyairól, azok kialakulásáról, a 
településszerkezetre gyakorolt hatásáról több magyar 
és idegen nyelvű tanulmányban számolt be hazai és 
külföldi szakfolyóiratokban. Összefoglaló munkája a 
Felszínalaktani megfigyelések a Gömör-Tornai- 
karszton című értekezés és az ahhoz kapcsolódó 
kitűnő felszinalaktani térképsorozat.
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A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló eredményért adományozható 
Vass Imre-érmet az Érembizottság

Eszterhás István
geográfusnak ítélte oda, aki Társulatunknak 1975 óta 
tagja. Az ország több karsztvidékén folytatott kutatásokat, 
de utóbb a nemkarsztos barlangok kutatására 
összpontosított. Megszervezte a Vulkánszpeleológiai 
Kollektívát, amellyel sorozatosan szervezett nyaranta 
sikeres kutatótáborokat. Szívós, kitartó munkásságának 
eredményeként több száz nemkarsztos barlang 
felkutatása, dokumentálása, fotózása, felmérése, 
térképezése, publikálása fűződik nevéhez. Számos

nemzetközi barlangtani konferencián és kongresszuson 
vett részt és számolt be azokon kutatási eredményeiről. 
Megszervezte Magyarországon 1996-ban Galyatetőn az 
igen sikeres 6. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpóziumot. 
Munkásságának nemzetközi elismertségét jelzi, hogy az
1997-ben Svájcban megrendezett Nemzetközi Szpeleoló- 
giai Kongresszuson őt az Unió Nemzetközi Pszeudokarszt 
Bizottsága elnökévé választották.

A kitüntető érmek átadására a Társulat 1999. június 
5-i küldöttközgyűlésén került sor.

Dr. Dénes György 
az Erembizottság elnöke

ÚJ TISZTELETBELI TAGOK

Az MKBT 1998. december 12-i Küldöttközgyűlése 
az Érembizottságnak a Társulat elnökével egyetértésben 
előterjesztett javaslatára négy tiszteleti tagot választott. 
Tiszteleti tagjaink lettek (életkoruk sorrendjében):

Hazslinszky Tamás (1934) mérnök, Társulatunk 
alapító tagja. A barlangkutatásba 1957-ben az alsó-hegyi 
kutatótáborban kapcsolódott be és a Meteor barlangkutató 
csoportnak alapító tagja volt. 1962-ben a Társulat 
választmányának póttagja lett, 1963-65 között a 
Karsztbotanikai Szakbizottság vezetője, 1966-tól 
választmányi tag, 1964-67 közt a Karszt- és Barlang
kutatási Tájékoztató egyik szerkesztője, 1974-79 közt a 
Társulat titkára, 1979—86-ig főtitkár. 1986-91 közt 
társelnök. 1988-ban a Magyarországon megrendezett 10. 
Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus szervező 
bizottságának vezetője. 1994-óta a Solymári Bizottság 
vezetője. Az MKBT által rendezett több szakmai kon
ferencia szervezője és a Társulat számos kiadványának 
szerkesztője volt. Jelentős szerepe volt a barlangi 
idegenvezetői tanfolyamok megszervezésében. Számos 
ismeretterjesztő és szakcikkében meg színvonalas 
barlangfotóival népszerűsítette a hazai barlangokat és 
barlangkutatást. A Társulat érdekében kifejtett értékes 
munkásságáért 1979-ben Hermán Ottó-érmet, 1989-ben 
pedig MTESZ-díjat kapott.

Maucha László (1934) geológus. Társulatunk alapító 
tagja. 1954-ben a Vass Imre-barlangot felfedező 
kollektíva tagja, utóbb hosszú időn át a Papp Ferenc 
barlangkutató csoport vezetője volt. Társulatunkban 
1959-től választmányi tag és szakbizottság vezető, a 
Karszt- és Barlangkutatás c. évkönyvünk szerkesztő- 
bizottságának tagja, utolsó három számának szerkesztője, 
1978—91 és 1993-95 közt elnökségi tag volt, 1995-óta 
társelnök. 1965-től hosszú időn át a jósvaföi Papp Ferenc 
Kutatóállomás vezetője és az ott folyó magas szintű 
kutatómunkák egyik irányítója, utóbb a VITUKI 
tudományos munkatársa. Kutatási eredményei a karsztos 
beszivárgáshoz, a szivomyás forrásműködéshez, a karszt 
és a karsztvíz árapályához és a cseppkövek 
növekedésének vizsgálatához kapcsolódnak, több mint 60 
publikációt tett közzé. Társulati munkájáért 1975-ben

Hermán Ottó-érmet, kiemelkedő tudományos 
munkásságáért 1994-ben Kadic Ottokár-érmet kapott.

Gádoros Miklós (1936) mérnök, Társulatunk alapító 
tagja. A barlangkutatásba 1957-ben kapcsolódott be. 
Elsőként kezdte el Magyarországon a barlangi mérések 
műszerezését. Megtervezte és kivitelezte a Vass Intre- 
barlangba beszerelt automatikus klíma és csepegés 
távmérő berendezést. Vizsgálta a jósvaföi Nagy-Tohonya
forrás hidrogeológiai viszonyait, továbbá a barlangi klíma 
és radioaktivitás sajátosságait és e témakörökből számos 
értékes dolgozatot publikált. Társulatunkban szerepet 
vállalt a szakmai előadások és tanfolyamok szerve
zésében, vidéki csoportjainkkal való kapcsolattartásban, a 
kutatótáborok látogatásában. Szorgalmazta a barlangi 
klíma- és hidrológiai mérések elterjesztését és támogatta 
barlangkutató csoportjaink mérési munkáit. Aktívan részt 
vett az oktatási bizottság munkájában. Társulatunknak 
1982-86 közt elnökségi tagja, 1986—91 -ig főtitkára volt. 
1995-óta társelnöke. Több cikluson át az Érembizottság 
tagja. Jelentős társulati és értékes tudományos mun
kásságáért 1984-ben Kadic Ottokár-érmet kapott.

Dr. Fodor István (1938) geográfus, tanszékvezető 
egyetemi tanár. Társulatunknak 1964 óta tagja. A 
barlangkutatásba egyetemi hallgatóként a Baradlában 
végzett klímamérésekkel kapcsolódott be. 1960-ben 
részt vett a Baradlában szervezett „Faggyúfáklyás 
expedíció”-ban. Egyetemi doktori értekezését 1968-ban 
barlangokban végzett mikroklimatológiai vizsgálatok
ról, kandidátusi értekezését 1975-ben a barlangok fő 
típusainak mikroklímájáról írta. Száznál jóval több 
tudományos publikációjának mintegy negyede a 
barlangok mikroklímájával kapcsolatos kérdéseket 
tárgyalja. Az Akadémiai Kiadónál megjelent A 
barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai c. 
monográfiáját az 1981. évi szakirodalmi nívódíjjal 
tüntették ki. A New Yersey Tudományos Akadémia 
(USA) 1998 tavaszán külföldi tagjai közé választotta. 
Társulatunkban az 1960-as évek második felétől a 
Barlangklimatológiai Szakbizottság vezetője, 1974-78 
közt a Társulat elnökségének tagja, 1978-82 közt 
társelnök, 1982-91 közt elnök, 1991 óta Dél-Dunántúli
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