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Társulatunk 1990. április 21-én tartotta választmányi 
üléssel egybekötött éves beszámoló közgyűlését, a Ma
gyar Állami Földtani Intézet dísztermében. A közgyűlé
sen 36 fő vett részt, ebből a választmányi tagok száma 
32 volt.

Dr. Fodor István elnök köszöntötte a megjelenteket, 
majd megnyitó beszédében részletesen foglalkozott a X. 
Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 1989. évi sike
res megrendezésével és lebonyolításával. Méltatta a 
rendezvény szervezőinek munkáját, s köszönetét fejezte 
ki a munkában részt vett valamennyi közreműködőnek. 
A továbbiakban rövid visszatekintést adott a Társulat 
elnöki tisztségében végzett munkájáról, s egyben ismer
tette azokat az okokat, amelyek arra az elhatározásra 
juttatták, hogy felmentését kérje az elnöki tisztség alól. 
Ezt követően dr. Kessler Hubert, a Társulat tiszteletbeli 
elnöke méltatta dr. Fodor István tevékenységét, és 
köszönte meg az elnöki funkcióban végzett munkáját.

Ezután a közgyűlés napirendjének megfelelően Gádo
ros Miklós főtitkár az 1989. évről szóló főtitkári beszá
molót, illetve az 1990. évi munkatervet, Hever Éva 
gazdasági titkár pedig az 1989. évi pénzügyi mérleget, 
valamint az 1990. évi költségvetési tervet teijesztette 
elő. Dr. Szathmáry Sándor, az Ellenőrző Bizottság 
vezetője az 1989. évi gazdálkodással kapcsolatos jelen
tést ismertette a résztvevőkkel.

Az elhangzottakat követően élénk vita bontakozott ki 
a megüresedett elnöki poszt betöltésével kapcsolatban. 
A vitában a résztvevők úgy határoztak, hogy az elnökség 
dr. Zámbó László kandidátust kéije fel az elnöki funkció 
ellátására.

A vita lezárását követően a kitüntetések és jutalmak 
átadására került sor, a továbbiakban pedig a Szablyár 
Péter főtitkárhelyettes által készített és írásban is szét
osztott, a Társulat átalakítására vonatkozó javaslatával 
foglalkozott a közgyűlés. Az anyaggal kapcsolatban 
rengeteg kiegészítés és észrevétel merült fel, így a 
közgyűlés úgy határozott, hogy az átdolgozott tervezetet, 
valamennyi társulati taggal ismertetve, újból tárgyalni 
kell.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
-  elfogadta a Társulat 1989. évi tevékenységéről szóló

főtitkári beszámolót;
-  elfogadta a Társulat 1990. évi munkatervét;

-  elfogadta a Társulat 1989. évi pénzügyi gazdálkodásá
ról szóló beszámolót;

-  elfogadta a Társulat 1990. évi költségvetését;
-  elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését a Társulat 

1989. évi gazdálkodásáról;
-  megadta a felmentést dr. Fodor Istvánnak az elnöki 

funkció ellátása alól;
-  felhatalmazta az elnökséget, hogy felkérje a külföldön 

tartózkodó dr. Zámbó I.ászló kandidátust az elnöki 
funkció ellátására. Az átmeneti időszakra ideiglenes 
jelleggel Gádoros Miklós főtitkárt bizta meg az elnöki 
teendők ellátásával;

-  megbízta az elnökséget, hogy a Társulat újjáalakításá
val kapcsolatos anyagot a beérkező észrevételekkel 
és javaslatokkal kiegészítve terjessze a választmány 
elé;

-  tiszteleti taggá választotta dr. Jánossy Dénesi;
-  elfogadta a különbizottságok kitüntetésekre és jutal

mazásra vonatkozó előterjesztését, amelyeknek átadá
sára a közgyűlésen került so -.

Fleck Nóra

KITÜNTETÉSEK, JUTALMAK

A Társulat Érembizottságának javaslatára a közgyűlés 
a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő tudomá
nyos munkásságáért adományozható Kadic Ottokár- 
éremmel tüntette ki

dr. Topái Györgyöt,

aki a denevérkutatás szakterületén elért eredményei 
alapján vált a téma nemzetközi szaktekintélyévé. Ő 
indította meg a denevérgyűrűzést hazánkban, melynek 
eredménye ma fontos adatokat szolgáltat a kutatók 
számára. Denevérekről szóló összefoglaló munkája 
nyomtatásban is megjelent. Tudásával, szakértelmével 
segíti az amatőr kutatók denevérmegfigyeléseit, s az 
eredményeket a köz számára hozzáférhetővé teszi.

A magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét 
szolgáló kimagasló kollektív munkáért adományozható 
Herman Ottó-emléklappal tüntette ki a közgyűlés
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Borzsák Pétert, Fleck Nórát, Hazslinszky Tamást, 
Házi Zoltánt, dr. Kosa Attilát, Szablyár Pétert, Székely 
Kingát és Vid Ödönt, a X. Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszus fő szervezőit.

A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív munkáért 
adományozható Kadic Ottokár-emléklappal tüntette ki 
a közgyűlés

Csige Istvánt, Géczy Gábort, Hakl Józsefet, Hunyadi 
Ilonát, dr. Lénárt Lászlót és dr. Somogyi Györgyöt 
(posztumusz), az ATOMKI Report kongresszusi külön- 
számának szerzői kollektíváját.

Az Elnökség a Társulat elnöki posztjáról leköszönt 
dr. Fodor Istvánt, megköszönve a Társulat érdekében 
kifejtett eredményes tevékenységét, oklevéllel és 17 000 
Ft-tal jutalmazta.

Az elnökség 1989. évben végzett kimagasló csoport- 
munkája elismeréseként

Csényi Csaba, Galambos József, dr. Gyuricza György, 
Kiss Jenő, Kiss Miklós, Nagy Zsuzsanna, Surányi Ger
gely, Szalay Jenő, Tisza Gábor, Tiszeker Zoltán, Tóth 
Attila, Tóth István, Vadász Gergely, Zih József és 
Zsólyomi Zsolt tagtársakat köny vjutalómban részesítette.

Fleck Nóra

TISZTELETI TAGSÁG

A választmány javaslata alapján az 1990. április 21-i 
közgyűlés a Társulat hazai tiszteleti tagjává választotta 
dr. Jánossy Dénesi, aki 1926-ban született Budapesten. 
Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem ter
mészetrajz-vegytan szakán végezte. 1946-tól 1989-ig, 
nyugdíjazásáig a Természettudományi Múzeum Őslény
tárában dolgozott, kezdetben gyakornokként, később 
végighaladva a szakmai élet lépcsőfokain, vezetőjeként. 
Kandidátusi disszertációját 1957-ben, akadémiai nagy
doktorimunkáját 1968-ban védte meg, s 1979-tól címze
tes egyetemi tanár.

A barlangok őslénytani kutatásával egyetemi évei alatt 
kezdett foglalkozni, s munkássága során jelentős ásatá
sokat vezetett. Számos cikke jelent meg a szaklapjaink
ban. Tevékenységének legkiemelkedőbb írásos munkája 
a „Magyarország pleisztocén tagolása a gerinces faunák 
alapján” c. könyve.

Társulatunknak 1963 óta tagja, az Őslénytani Szakbi
zottságnak 1966-tól vezetője. Az elnökségben 17 éven 
át töltött be különféle tisztségeket. A barlankutatókkal 
igen jó szakmai kapcsolatot alakított ki.

Szakmai munkásságának elismeréseként a Társulat 
1966-ban Kadic Ottokár-éremmel, 1982-ben pedig Her
man Ottó-éremmel tüntette ki.

Fleck Nóra

CHOLNOKY JENŐ-PÁLYÁZAT

A Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat Elnöksé
ge és a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Miniszté
rium annak érdekében, hogy elősegítse a Társulat kereté
ben folyó karszt- és barlangkutatási tevékenységet, fő
ként a kutató és feltáró munka megfelelő szintű doku
mentálását, az elért eredmények összefoglalását, vala
mint ezek értékelését, évenként ismétlődően Cholnoky 
Jenőről elnevezett pályázatot írt ki. A pályázat az előző 
évekhez hasonlóan csoport és egyéni kategóriában került 
meghirdetésre.

A pályázatra 1990-ben csoport kategóriában 11, az 
egyéni kategóriában pedig 5, a pályázati kiírásnak 
megfelelő, értékelhető pályamű érkezett be.

A bíráló bizottság a Környezetvédelmi és Vízgazdál
kodási Minisztérium támogatásával együtt rendelkezésre 
álló keret alapján a csoport kategóriában az alábbi 
sorrendet állapította meg:
X. díj

Alba Regia
Barlangkutató Csoport 10 000 Ft 97 pont 

Gerecse Barlang-
kutató Egyesület 10 000 Ft 90 pont

II. díj
Bekey Imre Gábor

Barlangkutató Csoport 8 000 Ft 89 pont 
Acheron Barlang-

kutató Szakosztály 8 000 Ft 88 pont

III. d íjat a bíráló bizottság nem adott ki.
A csoport kategóriában adható különdíjat 3 000-3 000 

Ft értékben az alábbi pályamunkáknak ítélte oda: 
a MAFI Barlangkutató Csoportnak az értékes és 

sokrétű tudományos munka elvégzéséért;
a Bakony Barlangkutató Egyesületnek a Bakony- 

hegység barlangjaiban végzett kiemelkedő dokumentá
ciós tevékenységéért.

Az egyéni kategóriában a bíráló bizottság 
4 000—4 OOOFt értékben az alábbi pályázatokat díjazta: 

Mucsi Lászlót az Odorvár környéki karszttalaj vizsgá
latáról készített kimagasló dolgozatáért,

Kraus Sándort a Budai-hegység hévizes barlangjaiban 
végzett barlangi földtani vizsgálataiért, valamint az 
1989. évi kirgíziai expedíció eredményeinek közléséért, 

A bíráló bizottság az 1 000 Ft-os ifjúsági díjat Nyerges 
Miklósnak ítélte oda a rendkívül alapos és nagy mennyi
ségű anyagot feldolgozó, szpeleológiai tárgyú referátu
mokat összegyűjtő munkájáért.

Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra az MKBT 
XXXIV. vándorgyűlésén, 1990. június 30-án, Cserszeg- 
tomajon került sor.
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