
A vezetőség indítványára a közgyűlés egyhangú határozattal tiszteleti tagul választotta
dr. Papp Ferenc

egyetemi professzort, a földtani tudományok kandidátusát, Társulatunk egyik újjászervezőjét és társ
elnökét, a magyar barlangkutatás ügyének egyik legáldozatkészebb, legfáradhatatlanabb munkását, aki 
a Jósvafői Kutatóállomás megszervezésével a magyar barlangkutatás egyik legjelentősebb bázisát teremtette 
meg.

A Társulat vezetőségének javaslatára a közgyűlés tiszteleti tagul választotta
dr. Balogh Ernő

ny. egyetemi professzort, az erdélyi tudományos barlangkutatás doyenjét, aki különösen a barlangi ásványok 
genetikája területén alkotott maradandót, továbbá

dr. Tulogdy János
ny. egyetemi professzort, az erdélyi barlangok fáradhatatlan kutatóját, a kiváló karsztmorfológust és kiemel
kedő szakírót.

KITÜNTETÉSEK

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1967. július 23-án megtartott közgyűlése a Társulat létét 
érintő fontos ügyek megtárgyalása miatt az érembizottságnak a kitüntető érmek adományozására vonatkozó 
előterjesztésével nem foglalkozott, és a bizottság javaslatát a következő közgyűlés elé utalta.

A Társulat 1968. dec. 8-án megtartott közgyűlése a vezetőség és az érembizottság előterjesztésére 1967. 
évre a következő kitüntető érmeket adományozta:

a magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét szolgáló jelentős munkásságért adományozható
Herman Ottó érmet

dr. Dénes Györgynek, Társulatunk főtitkárának, a barlangi mentőszolgálat megszervezéséért és közel 
egy évtizedes vezetéséért, amely idő alatt a szolgálat közel száz veszélybe került vagy balesetet szenvedett 
ember életét mentette meg;

a karszt- és barlangkutatás körébe tartozó és nyomtatásban publikált kiemelkedő értékű tudományos 
kutatási eredményekért adományozható
Kadic Ottokár érmet — post mortem —

dr. Vértes Lászlónak, a történettudományok doktorának, barlangi ősrégészeti kutatásai nyomán ki
munkált és az „Őskor” c. könyvében összegezett kimagasló értékű tudományos eredményeiért;

a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatása terén elért számottevő eredményekért adományozható
Vass Imre érmet

Révész Lajosnak, Társulatunk vezetőségi tagjának több mint négy évtizedes barlangkutató munkájának 
eredményeiért, különösen a Baradla Meseország ágának feltárásáért, és a Békebarlang feltárása és felmérése 
kapcsán végzett kiemelkedő és eredményes munkájáért.

A Társulat vezetősége és az érembizottság előterjesztésére az 1968. december 8-i közgyűlés úgy határozott 
hogy 1968. évre a következő kitüntető érmeket adja ki:

a magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét szolgáló jelentős munkásságért adományozható 
Herman Ottó érmet

Schőnviszky Lászlónak, Társulatunk irodavezetőjének, a magyar barlangkutatás érdekében végzett több 
mint négy évtizedes munkásságáért, különösen Társulatunk irodavezetőjeként az utóbbi években kifejtett 
áldozatos és fáradságot nem ismerő tevékenységéért;

a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatása terén elért számottevő eredményekért adományozható 
Vass Imre érmet

Szilvássy Andornak, Társulatunk választmányi tagjának, eredményes feltáró kutatásaiért, különösen a 
Ferenchegyi-barlangban és az esztramosi Rákóczi-barlangban vezetésével elért újabb feltárási eredményekért.

Kadic Ottokár érem adományozására a bizottság 1968-ban nem tett javaslatot.
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