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Társulatunk Vezetősége és a Tájékoztató Szerkesztősége
minden magyar barlangkutatónak és kutatócsoportnak. Erőt,
egészséget, no meg egy kis jó szerencsét kívánunk, hogy
az 1970-es évben sok szép tudományos és feltárási eredmény
öregbítse a magyar barlangkutatás jó hírnevét.

MEGHÍVÓ A TÁRSULAT RENDEZVÉNYEIRE
A társulati előadóüléseket
VIII. Kun Béla tér 2 . 1.em.)

az ELTE Földrajzi Tanszékének Lóczy termében tartjuk. 03p.

1970.
február 10.
17 ó. 30 p.

A MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Csoport diavetitéses beszámolója
kutatási eredményeiről. A beszámolót tartja: Komlőssy Attila

február 24.
17 d. 30 p.

Prof. Dr. Boros Ádám,a biológiai tudományok doktora: A barlangok felsőbbrendű növényvilága.

Társulati

élet

Társulatunk 1969. december 14-én tisztújító közgyűlést tartott.
A közgyűlést dr. Láng Sándor elnök nyitotta meg és üdvözölte a megjelenteket. - Megemléke
zett a júliusban elhunyt dr. Balogh Ernő kolozsvári egyetemi tanárról, Társulatunk tiszteleti
tagjáról. - Köszöntötte a Társulat 1969-ben jubiláló tagjait, a 75 éves Mohai Bélát, a 70 éves Kalniczky
Imrét, a 65 éves dr. Bendefy Lászlót, a 60 éves Barátosi Józsefet, Estók Bertalant, Hégrátli
Gyulát, Markó Istvánt, Révész Lajost, dr. Zákonyi Ferencet és külön köszöntötte a szítletésnapiát Ünneplő dr. Gráf Andrásnét. - Ismertette a közgyűlés további napirendjét, amit a tag
ság egyhangúlag elfogadott.
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Dr. Dénes György főtitkári Jelentésében beszámolt a Társulat 1969. évi munkájáról és ered
ményeiről. Ismertette vezető szerveink tevékenységét, kiadványaink helyzetét, hazai éB nem
zetközi kapcsolataink fejlődését, szereplésünket a Stuttgarban megrendezett V. Nemzetközi
Speleológiai Kongresszuson, valamint szakbizottságaink és kutatócsoportjaink munkáját és ered
ményeit.
A közgyűlés a főtitkár beszámolóját elism eréssel vette tudomásul.
Szilvássy Gyula gazdasági titkár előterjesztette az előző évi zárszámadást és a következő évi
költségvetést.
Dr. Szatmári Sándor a Számvizsgáló Bizottság elnöke jelentést tett.
A közgyűlés a zárszámadást, a következő évi költségvetést és a számvizsgáló Bizottság jelen
tését egyhangúlag elfogadta.
Az elnök ismertette, hogy a választmány a Jelölő Bizottságba javasolta Benedek Endre főmér
nököt, dr. Czájlik István mérnököt, dr.' Gráf Andrásnét, Jamrik Károly főmérnököt, valamint
Kósa Attila mérnököt.
»
A közgyűlés a javaslat alapján megválasztotta a Jelölő Bizottságot.
Dr. Láng Sándor elnök felkérte Jamrik Károlyt, hogy a választás idejére vegye át a közgyűlés
elnöki tisztét.
Az elnök javasolta a Szavazat Számláló Bizottság megválasztását. A Közgyűlés a Bizottság el
nökévé Frojimovics Péter mérnököt, tagjaivá Hajdú István mérnököt, György Péter mérnököt,
Körösi Gyulát és Stefanik Györgyöt választotta.
*
A Jelölő Bizottság nevében Benedek Endre ismertette a bizottság javaslatát.
Az elnök a szavazás lebonyolítására szünetet rendelt el.
A szünet után Jamrik Károly ismét megnyitotta az Ülést és felkérte a tagságot, hogy terjeszszék elő javaslataikat.
Dr. Dénes György előterjesztette a választmány 1969. december 11-i ülésén hozott határoza
tát, melyben javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a Társulat tiszteleti tagjául:
Dr. B a c s á k
G y ö r g y ö t , a földtani tudományok doktorát, a 100 éves nemzetközi tekintélyű
tudóst, aki a Milankovic-Bacsák jégkor-kronológiai elmélet kidolgozásával a szpeleológiai kuta
tások kronológiai datálásához is jelentős segítséget nyújtott; az 1961. évi III. Nemzetközi
Szpeleológiai Kongresszuson tartott előadásával a magyar barlangkutatásnak e nemzetközi fórum
előtt is megbecsülést szerzett.
•
Dr. Koc h S á n d o r Kossuth-dijas ny. egyetemi tanárt, a föld és ásványtani tudományok dok
torát, Társulatunk Tanácsadó Testületének tagját, az ásványtani tudomáynnak kimagasló tekin
télyű művelőjét, Magyarország ásványainak, köztük a barlangi ásványoknak is, hivatott kutató
ját, gyűjtőjét és feldolgozóját;
Dr. R é t h l y An t a l ny. egyetemi tanárt, a Központi Meteorológiai Intézet ny. igazgatóját,
a meteorológiai tudományok kandidátusát, aki ez évlx;n töltötte lx' 90 életévet; 70 évvel ezelőtt
feltáró munkákat végzett a Pálvölgyi-barlangban, a Dobsinai-jégUirlangLxin és később is nagy
figyelemmel kísérte a szpeleológiai kutatásokat.
W

\ közgyűlés a főtitkár előterjesztése alapján dr. Bacsák Györgyöt, dr. Koch Sándort és dr.
Héthly Antalt egyhangúlag a Társulat ti.'/teleti tagjává választotta.
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A választmánytól nyert fellutalimizáa alapján a vezetőség Javasolta a közgyűlésnek, liogy az
1969. évre adományozza
a magyar karszt- és barlangkutatás Ügyének előbbrevitelét szolgáló jelentős munkásságért ado
mányozható H e r m á n Ot t ó érmet B a r á t o s i J ó z s e f n e k , Társulatunk Tanácsadó Testületé
tit! árának a Vár-barlang és a benne létesített barlangtani gyűjtemény bemutatása
érdekéten
hosszú éveken át kifejtett, fáradságot nem ismerő értékes munkájáért;
a karszt- és barlangkutatás körébe tartozó és nyomtatásban publikált kiemelkedő értékű tudo
mányos kutatási eredményekért adományozható Kadi Ő O t t o k á r érmet
Dr. K r e t z o i M i k l ó s n a k , a földtani tudományok doktorának, Társulatunk Tanácsadó Tes
tületé tagjának barlangi őslénytani kutatásai nyomán kimunkált és publikált kimagasló értékű
tudományos eredményeiért;
a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatása terén '^ ért számottevő eredményekért kutató
kollektívának adományozható V a s s I m r e oklevelet a
M i s k o l c i Bányász Sport kör Barlangkut ató Sz ak osz tál yán ak
a BUkkben az elmúlt években elért számos feltárási eredményéért, különösen a Vénusz- és
Bányász-barlangok feltárásáért és a Létrástetői- (Szepessy-) barlang feltárásában való jelentős
közreműködéséért.
A közgyűlés a javaslatokat egyhangulat elfogadta és úgy határozott, hogy a tiszteleti tagságról
szóló díszoklevelek, valamint a kitüntető érmek és oklevél átadására az 1970. év tavaszán
összeülő ünnepi közgyűlésünkön kerül sor.
Dr. Dénes György főtitkár bejelentette, hogy a Magyar Vöröskereszt Budapesti Elnöksége sze
retettel köszönti a közgyűlést és a Társulatnak és minden magyar barlangkutatónak további
eredményes munkálkodást és sok sikert kíván. A Vöröskereszt Elnöksége B a r o s s G á b o r ,
Bőd a L á s z l ó , é s d r . K e l e n G á b o r barlangi mentőszolgálatosokat több életmentésben
való önfeláldozó és eredményes közreműködésük elismeréseképp "Jő Munkáért" éremmel tün
tette ki.
A közgyűlés örömmel és köszönettel fogadta a Vöröskereszt jókívánságait és elism eréssel kö
szöntötte a kitüntetetteket.
A Szavazatszámláló Bizottság munkája befejezése urán Frojimovics Péter; a Bizottság elnöke je 
lentést tett a közgyűlésnek a szavazás eredményéről.
A közgyűlés a Jelölő Bizottság által javasolt személyeket választotta meg a Társulat tisztségei
re.
Az elnöklő Jamrik Károly felkérte az újból megválasztott elnököt, vegye át a közgyűlés veze
tését .
Dr. Láng Sándor elnök rövid székfoglaló keretéten megköszönte a tagság bizalmát és kellemes
* Ünnepeket, erőten egészségben, valamint sikerekben gazdag uj esztendőt kívánva a tisztújító
közgyűlést bezárta.
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak az 1969. december 14-1 közgyűlésén meg
választott tisztségviselői:
Vezetőség
Elnök:
Társelnökök:
Főtitkár:
Szaktitkár:
Szervezetőtitkár:
Gazdasági titkár:
Titkárhelyettesek:

Dr. l áng Sándor
Jamrik Károly
Dr. Kessler Hubert
Dr. Dénes György
Dr. Balázs Dénes
Kesselyák Péter
Szilvás(sy Gyula
Csekő Árpád
Gádoros Miklós

Vezetőségi tagok:
Dr. Bertalan Károly
Dr. Jakucs László
Dr. Jánossy Dénes
Dr. Juhász András
Dr. Leél-Össy Sándor
Dr. Markő László
Révész Lajos

Választmány
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Választmányi tagok:
Cser Ferenc
Dr. Gráf Andrásné
Dr. Hegedűs Gyula
Dr. Jaskó Sándor
Ma gyári Gábor
Maucha László
Simsa Péter
Stefanik, György
Várszegi Sándor
Vass Béla

Póttagok:
Estók Bertalan
Frojimovics Péter
Hazslinszky Tamás

Bizottságok vezetői:
Aggteleki Munkabiz.
Asv. Kőzettani Szakbiz.
Bg. Terápiái Szakbiz.
Bg. Klimatolőg. Szakbiz.
Bg. Mentési Biz.
Bibliogr, Szakbiz.
Biológiai Szakbiz.
Dokumentációs Szakbiz.
Fotogr. Szakbiz.
Geológiai Szakbiz.
Karszthidr. Szakbiz.
Karsztmorf. Szakbiz.
Kartográfiai Szakbiz.
Kémiai Szakbiz.
Müsz. és Biztons.Biz.
Nemzetközi Kapcs.Biz.
Őslénytani Szakbiz.
Osrégészeti Szakbiz.
Vár-barlang Biz.

Baross Gábor
Mándy Tamás
Dr. Urbán Aladár
Dr. Fodor István
Dr. Dénes György
Schőnviszky László
Dr. Loksa Imre
Dr. Bertalan Károly
Markó István
Dr. Szentes György
Dr. Böcker Tivadar
Dr. Leél-Össy Sándor
Horváth János
Dr. Czájlik István
Révész Lajos
Kdsa Attila
Dr. Jánossy Dénes
Dr. Gábori Miklós
Barátosi Kálmán

A fentieken kivlil alapszabályunk értelmében hivatalból tagjai a választmánynak működő cso
portjaink vezetői, valamint a Tanácsadó Testület titkára.
Számvizsgáló Bizottság
Elnök: Dr. Szatmáry Sándor
Tagok: Rosta Márta
Sándor György

Fegyelmi Bizottság
Benedek Endre
Dr. Szatméry Sándor
Dr. Vájná György

Kiadja: A Magyar Kárszt- és Barlangkutató Társulat (Bp, VI.Qorkij fasor 46-48.)
Felelős szerkesztő:
Dr. Dénes György és Székely Kinga
Felelős kiadó:____________ Dr. Hegedűs Gyula
70. "T " 1TI. ouüpl. PviSzendrőtté

