Börcsök Péter ismertette a 2002. évről szóló köz
hasznúsági beszámolót, majd dr. Csepregi István, a
Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Társulat
2002. évi gazdálkodásáról szóló jelentését.
A küldöttközgyűlés keretében Börcsök Péter
főtitkár alapszabálymódosítási javaslatot terjesztett
elő a társulati csoportok létszámának 10 főről 5 főre
csökkentése érdekében, ezt azonban a küldöttek
nem találták kellően kidolgozottnak, ezért visszau
talták az Elnökség hatáskörébe.
Végül a tisztújítás előtt a Karszt és Barlang
Alapítvány Kuratóriumának 2002. évi gazdálko
dásáról számolt be Hegedűs Gyula.
A továbbiakban a Jelölő Bizottság képviseletében
ugyancsak Hegedűs Gyula ismertette a bizottság
avaslatát, bemutatta az új jelölteket, akik röviden
személyesen is bemutatkoztak, majd sor került a

titkos szavazásra.
A választás eredményének kihirdetése után az
újra megválasztott Korpás László elnök és Börcsök
Péter főtitkár megköszönték az ismételt bizalmat.
A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat
hozta:
- elfogadta az 1999—2002. időszakról szóló
főtitkár beszámolót,
- elfogadta a 2002. évről szóló közhasznúsági
beszámolót.
- elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat
2002. évi gazdálkodásáról szóló jelentését,
- elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány
Kuratóriumának a 2002. évről szóló beszá
molóját.
- megválasztotta a következő négy éves idősza
kra a Társulat új vezetőségét.
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TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK
2002-ben
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Érembizottsága az éves közgyűlésen
[ a karszt- és barlangkutatás területén végzett
kiemelkedő tudományos munkásságért adomá
nyozható Kadic Ottokár-érem m el
dr. Müller Pál
agtársunkat tüntette ki.

Dr. Müller Pál geológus 1967-1976 között a
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet
Karsztvízkutatási Osztályán tudományos munka
társként dolgozott, főképp a Dunántúli-közép
hegység karsztrendszerének hidrogeológiai vizs
gálatán. 1976 óta a Magyar Állami Földtani Intézet
tudományos főmunkatársa. 1987-ben elnyerte a
földtudományok kandidátusa fokozatot, akadémiai
doktori pályázatának elbírálása jelenleg folyik.
Több tudományterületen dolgozott, szempon65

tünkből kiemelkednek karszthidrológiai, bar
langgenetikai és paleokarszt kutatásai. Mintegy száz
tudományos közleményt publikált hazai és külföldi
szakfolyóiratokban. Közöttük számos karszttudományi vonatkozásút, többek között a szén-dioxid
karsztkorróziós hatásáról, a hévforrásbarlangok és
gömbfülkék kialakulásáról, a barlanggenetikai mo
dellekről, a Budai-hegység karsztvízáramlási model
ljéről, a bányászatnak a karsztforrásokra gyakorolt
hatásairól és a magyarországi paleokarsztokról.
Társulatunknak 1971 óta tagja, részt vett a rózsa
dombi barlangok kutatásában is.
A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró
kutatásában elért kimagasló eredményért adomá
nyozható Vass Imre éremmel az Erembizottság
Szentbe István
tagtársunkat tüntette ki.
Szenthe István geológus földtani szaktudását
kitűnő terepismeretével és gyakorlati tapaszta
lataival ötvözve jelentős barlangfeltárási eredmé
nyeket ért el a Bükk-hegységben és az Aggtelekikarsztvidéken, különösen az Alsó-hegyen. Bükk
hegységi barlangkutatási eredményeiből a Diabázbarlang fölfedezését, valamint az István-lápai-barlang emeleti ágainak feltárását és legmélyebb pont
jának könnyűbúvár merüléssel történt elérését, a
Aggteleki-karsztvidéken pedig a Baradla-barlang
rendszerének kutatását, az Alsó-hegyen a Frank
barlang és a Kopasz vigasz-barlang feltárását, a
404-es barlang folytatásának és különösen a
Vecsem-bükki-zsomboly mélyebb szakaszainak
feltárását emeljük ki. Érdemének tekintjük, hogy
mind bükki, mind alsó-hegyi kutatótáboraiban
tapasztalatait és munkamódszereit számos fiatal
kutatónak adta át.
A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró
kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért
adományozható Vass Imre-oklevéllel az Erembi
zottság
az Acheron, a Bekey és a Meteor barlangku
tató szakosztályok

Pál-völgvi- és Mátyás-hegyi-barlangokat
kutató és egybekapcsoló kollektíváit
tüntette ki.
E csoportok, illetve szakosztályok az elmúlt
évtizedek során mind a Pál-völgyi-, mind a Mátyás
hegyi-barlangban olyan jelentős szakaszokat tártak
fel, amelyek lehetővé tették a két korábban önálló
barlang közötti összeköttetés felkutatását és a két
barlangnak 2001 decemberében történő egybekap
csolását, miáltal az immár egységes barlangrendszer
hossza ma már megközelíti a 19 km-t.
Az oklevél három példányban állítandó ki, hogy
azt a sikerben részes mindhárom csoport, illetve
szakosztály megőrizhesse.
2003-ban
az Érembizottság az éves küldöttközgyűlésen
a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró
kutatásában elért kimagasló eredményért adomá
nyozható Vass Imre-éremmel
Kalinovits Sándor
tagtársunkat tüntette ki.
Kalinovits Sándor több mint negyedszázada tagja
Társulatunknak és folytat eredményes könynyűbúvár barlangkutató munkát. 1984-ben társaival
elkészítette az akkor 483 m hosszan ismert Molnár
János-barlang részletes térképét, és azóta, mint a
magyar könnyűbúvár barlangkutatás egyik megha
tározó személyisége, több helyütt is részese volt
kisebb-nagyobb víz alatti barlangszakaszok fölfe
dezésének. Az elmúlt év végén a Molnár János-barlangban egy eddig ismeretlen víz alatti hasadékon át
kilométeres hosszúságot meghaladó járatrendszert
fedezett föl, amelyből eddig több mint 900 m
felmérésére került sor. Felfedezése az elmúlt év két
ségtelenül legjelentősebb barlangfeltárási sikere, és
minthogy az általa feltárt, tágas víz alatti járatok
folytatása nyitott a továbbjutás számára, ennek
nyomán még nagyobb jelentőségű további ered
mények várhatók.

ÚJ TISZTELETI TAGUNK
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
2002. évi Küldöttközgyűlése az Érembizottságnak a
Társulat elnökével egyetértésben előterjesztett
javaslatára tiszteleti taggá választotta
dr. Dudich Endre
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geológus, egyetemi tanárt, a földtudományok kan
didátusát, a Magyarhoni Földtani Társulat társel
nökét és tiszteleti tagját, az Európai Földtani
Társulatok Szövetségének volt elnökét.
Dudich Endre a ma élő magyar tudósgeneráció

nemzetközileg is ismert és elismert jelentős
személyisége, aki kitüntetéses geológus diplomája
és summa cum laude doktorátusának megszerzése
után kezdetben az ELTE Őslénytani Tanszékének
tanársegédje volt, majd a Bauxit-kutató Vállalatnál
a karsztbauxitok kutatásával és geokémiai vizs
gálatával foglalkozott. Azután a Magyar Állami
Földtani Intézet információs csoportvezetője és
Adattári Osztályának vezetője lett. Ezt követően a
Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóaboratóriumában dolgozott és 1978-ban a földtulományok kandidátusa fokozatot nyerte el.
Bauxitszakértői munkát végzett Kubában és Mali
ban, majd hazatérve, 1981-től a Magyar Állami
Földtani Intézet igazgató-helyettese lett. Kiemel
kedő nemzetközi tevékenysége nyomán 1986 és
1992 között ENSZ tisztviselőként az UNESCO
:öldtudományi Osztályán a Nemzetközi Földtani
Correlációs Program szervezőtitkári tisztét töltötte
e g y ik

be. Azt követően vonulásáig a MÁFI Külkapcsolati
Irodáját vezette. Több egyetemnek volt meghívott
előadója, címzetes docense, majd társprofesszora.
Több hazai és külföldi tudományos társulat tagja,
tisztségviselője, tiszteleti tagja. Tudományos közle
ményei között 18 foglalkozik hazai és külföldi
karsztbauxitok kutatásával, geokémiájával és a kúpkarsztok genetikájával.
Dr. Dudich Endrét eredményekben gazdag
kutatói pályája, kiterjedt és elismert hazai és
nemzetközi tudományszervezői és oktatási tevé
kenysége, a hazai és külföldi karsztbauxitok
kutatásában elért tudományos eredményei, valamint
a Magyarhoni Földtani Társulat és Társulatunk
közötti kapcsolatok építésében szerzett érdemei
alapján javasoltuk a tiszteleti tagságára.
Dr. Dénes György
tiszteletbeli elnök,
az Erembizottság elnöke

BARLANGNAPOK
Aggtelek
2002. július 12-14.

A Társulat 46. Barlangnapját a Meteor TTE
Baradla Barlangkutató Csoport szervezte Aggtele
ken, a kempingben.
A regisztrált résztvevők száma 615 fő volt, mely
hez hozzáadandó 65 fő rendező, túravezető, így a
Barlangnap hivatalos résztvevőinek száma 680 fő
volt. Természetesen többen tettek egy-napos láto
gatást is rendezvényünkön, akik nem regisztrálták
magukat. A résztvevők száma a látogatókkal együtt
(
körülbelül 800-1000 fő körül alakult. A Barlang
napon 53 barlangász csoport regisztrálta magát.

A barlangnap alatt összesen 1917 fő túrázott a
barlangokban.
A Rákóczi-barlangban 30 túra, a Földvári-bar
langban 25 túra zajlott 450 fő ill. 300 fő részvételé
vel. A Baradla-barlangba 8 hosszútúra ment 320
fővel. A Retek-ágat 60 fő tekintette meg 3 túrában.
A domicai Styx-ágban 90 fő túrázott 6 turnusban. A
Béke-barlangban 7 átmenő túra volt, melyen 175 fő
vett részt. A Béke-barlangi rövid túrából 8-at indí
tottunk, 200 résztvevővel. A Meteor-barlangot 5
túrában 62 fő, a Kossuth-barlangot 84 fő látogatta
meg 7 turnusban. A Vass Imre-barlangban végpont
túrát 4 csoportban 62 fő tett. A kivilágított szakaszt
6 túrában 90 fő látogatta meg. A Vecsembükkizsombolyban 10 fő túrázott. A Baglyok-szakadékát
10 fő kereste fel. Az Almási-zsombolyt 4 fő látogat
ta meg.
A Barlangnap fő szervezője a Baradla
Barlangkutató Csoport volt, azonban a találkozó
nem sikerülhetett volna más csoportok, magánszemélyek támogatása nélkül. Külön köszönet a
Szabó József Barlangkutató Csoportnak, akik be
szerelésben, túravezetésben és a rendezésben is
segítették a rendezvényt.
Köszönjük mindenkinek a türelmét, megértését
és reméljük jól éreztétek magatokat!
Gruber Péter

