
6*. § Kiadványok
A kongresszus beszámoló jelentését, berekesztése után a lehető legrövidebb időn belül közzé keil tenni. 

Ez tartalmazza a kongresszuson előterjesztett közleményeket, az ezek felett elhangzott vitákat, végül álta
lánosjelentést a kongresszus működéséről.

Egy közlemény beküldése, vagy akár előadása a kongresszuson nem vonja automatikusan maga után 
annak a kongresszus kiadványaiban való közzétételét. A Szervező Bizottság kizárólagos joga annak elbírá
lása, hogy mely közlemények alkalmasak a közzétételre.
9. § Alapszabály módosítása

Az alapszabály módosítására irányuló minden javaslatot írásban kell benyújtani a soron következő 
kongresszus elnökségéhez, legalább három hónappal a kongresszus megnyitása előtt.

A kongresszus elnöksége ilyenkor a megnyitás alkalmával Alapszabály Bizottság alakítására tesz javas
latot, amely megvizsgálja az indítványozott módosításokat. Ezek felett az Uniónak a kongresszus berekesz
tése előtt megtartott közgyűlése szavaz. Az Unió által elfogadott módosítások a következő kongresszuson 
lépnek életbe.
10. §. A jelen alapszabály értelmezésére vonatkozó vitás esetben a francia nyelvű szöveg mértékadó.

A NEM ZE T KÖ Z I SZ P E L E O L Ó G IA I  UNIÓ ALA PSZABÁLYA

Elfogadta a IV. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus közgyűlése 
a jugoszláviai Ljubljanában

L § Cél
A Nemzetközi Szpeleológiai Unió (U1S) célja a kapcsolatok fejlesztése valamennyi ország barlangkutatói 

között és tevékenységük összehangolása nemzetközi terv alapján.
2. § Az Unió tagjai

a) A Nemzetközi Szpeleológiai Unió a benne tömörült országok barlangkutatóinak képviseletével meg
bízott személyek szervezete.

b) Minden tagország barlangkutatói a számukra legmegfelelőbb módon két képviselőt választanak, akik 
közül az egyik az Uniónak rendes, a másik pedig póttagja.

c) A tagok megbízatása két közgyűlés közötti időszakra terjed ki. A tagországok delegáltjaik megbízatását 
annak lejártakor megújíthatják, vagy új személyeket választhatnak rendes, illetve póttagnak. Ezt írásban 
kell közölni az Unió vezetőségével a közgyűlés megnyitása előtt.
3. § Az Unió vezetősége (irodája)

a) Minden közgyűlésen a rendes tagok (vagy távollétükben póttagjaik) titkos szavazással vezetőséget (iro
dát) választanak, melynek tagjai: elnök, két alelnök és főtitkár, aki egyúttal a pénztárosi teendőket is el
látja. A főtitkár kap felhatalmazást az Unióhoz befolyó pénzek átvételére és kezelésére.

b) A vezetőség tagjait a tagországok által az Unióba delegált rendes vagy póttagok közül kell megválasz
tani, kivéve a főtitkárt, aki — szükség esetén — nem feltétlenül a küldöttek közül választandó. A vezetőség 
minden tagja más-más ország képviselője kell, hogy legyen.

c) A vezetőség tagjainak megválasztása az első fordulóban a jelenlévő tagok abszolút szavazattöbbségével, 
míg a második fordulóban a szavazótok relatív többségével történik. A második fordulóban szavazat- 
egyenlőség esetén az idősebb jelölt tekintendő megválasztottnak.

d) Az elnök és az alelnökök nem választhatók meg kétszer egymásután ugyanarra a tisztségre. A főtitkár 
korlátozás nélkül újraválasztható.

e) Az elnöki tisztség megiiresedése esetén teendőit a rangidős alelnök látja el a legközelebbi közgyűlésig. 
A főtitkári tisztség megüresedése esetén teendőit a vezetőség által választott ideiglenes főtitkár látja el.
4. § Közgyűlés — Az Unió működése

a) Az Unió közgyűlése minden Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus alkalmával ül össze és meghallgatja 
az elnök és főtitkár jelentését az ügyvitelről. A tanácskozásokon minden ország egy szavazattal rendelkezik.

b) Az Unió közgyűlésén a jelenlévő rendes (vagy pót-) tagok relatív többséggel választják ki a jelöltek 
közül azt az országot, amely megbízást kap a kővetkező kongresszus megszervezésére. Jelölés hiányában 
vagy a választott ország visszalépése esetén az Unió vezetősége új jelölést kezdeményez és levelezés útján 
konzultál valamennyi tagjával; a választás ez esetben a vezetőség által kitűzött határidőn belül beérkezett 
szavazatok relatív többségével történik.

c) Az Unió ugyanilyen módon tanulmányoz — vagy közgyűlésen, vagy levelezés útján konzultálva 
minden indítványt, amely kongresszusok közti nemzetközi konferenciát javasol a szpeleológia valamely tárgy
körében, melyet a szervezésre vállalkozó országban alaposan kimunkáltak, vagy abban az országban külö
nösen tanulmányozható. Ezek az értekezletek semmi esetre sem helyettesíthetik a nemzetközi kongresszust, 
amely kizárólagosan jogosult a barlangkutatást érintő kérdések összességének tárgyalására.
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d) A vezetőség kérésére, vagy a tagok legalább 10 %-ának a vezetőséghez intézett kívánságára az Unió rend
kívüli közgyűlésre ülhet össze, vagy levelezés útján szerzi be a szavazatokat a nemzetközi barlangkutatás 
szempontjából fontos kérdések legmegfelelőbb rendezése érdekében. A többség által hozott határozatok meg
fellebbezhetetlenek.

e) Az Unió határoz az egyes problémák tanulmányozásával megbízott állandó vagy ideiglenes bizottsá
gok alakításáról. Ezeknek tagja lehet minden résztvenni kívánó barlangkutató. A bizottságok a kongresszu
son vagy valamely nemzetközi értekezleten történő megalakulásuk alkalmával elnököt választanak, aki az 
Unió előtt felelős a bizottság tevékenységéért. A bizottságok kötelesek működésükről az Unió vezetőségét 
folyamatosan tájékoztatni. Ha tevékenységük nem kielégítő, vagy tárgytalanná válik, az Unió megteheti a 
szükséges intézkedéseket a bizottságok működésének kiterjesztésére vagy felfüggesztésére.

f )  A főtitkár a titkárság működési költségeinek fedezésére a kongresszusok és nemzetközi összejövetelek 
részvételi díjaiból az Unió által megszabott százalékot kap. Minden kongresszuson elszámolni tartozik a 
megelőző időszak kiadásairól. A közgyűlés két számvizsgálót választ — kötelezően más-más országból, 
melyek nem lehetnek azonosak a főtitkár országával, — ezek ellenőrzik a pénzügyi gazdálkodást.

g) Az Unió vezetősége a nemzetközi barlangkutatásra vonatkozó általános érdekű körleveleket küldhet 
a tagoknak. A tagok lehetőségeikhez képest gondoskodnak róla, hogy közzétegyék ezeket, fordításban vagy 
az eredeti nyelven, országuk barlangkutatási folyóirataiban. Az Unió tagjai viszont folyamatosan tájékoz
tatják a főtitkárt mindarról, ami a nemzetközi barlangkutatást érdekelheti.

h) Az Unió hivatalos nyelvei a nemzetközi kongresszusokéval egyezők: francia, angol, német, spanyol, 
olasz és orosz. A vezetőség és a tagok közötti levelezés amennyiben lehetséges francia vagy angol nyel
ven bonyolódik.
5. § Az alapszabály módosítása és vitás esetek

a) Az Unió alapszabályának módosítására vonatkozó minden javaslatot írásban kell beküldeni a veze
tőséghez, legalább négy hónappal a következő nemzetközi kongresszus alkalmával összeülő közgyűlés előtt. 
Ezeket az indítványokat a kongresszusokra vonatkozókkal együtt az Alapszabály Bizottság tanulmányozza 
és döntésre a közgyűlés elé terjeszti.

h) A jelen alapszabály értelmezésére vonatkozó vitás esetben a francia nyelvű szöveg mértékadó.

ME G A L A K U L T  A N E M Z E T K Ö Z I  B A R L A N GI  ME N T É S Ü G Y I  BIZOTTSÁG
A IV. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson 

elhangzott javaslatok alapján megalakult a Nemzet
közi Szpeleológiai Unión belül a barlangi balesetek
kel és általában a barlangi mentésüggyel foglalkozó 
nemzetközi szervezet (Commission International de 
secours en grottes). Elnökül A. de Martynoff belga 
szpeleológust kérték fel, aki a Belga Barlangi Mentő
szolgálat megalapítója és tiszteletbeli elnöke. Az új 
nemzetközi szpeleológiai szervezet címe: 45. Av. O. 
Van Goidtshoven, Bruxelles 18. (Belgique).

5.iNTEßNATIQNALER=STUlTGART
KONGRESS FUR 
SPELÄOLOGIE

A világ karszt- és barlangkutatóinak négy éven
ként megrendezésre kerülő nemzetközi találkozóját 
legközelebb 1969. szeptember 22-töl október 4-ig 
tartják Stuttgartban. A kongresszus megszervezésére 
a Münchenben székelő Német Barlang- és Karszt- 
kutatók Szövetsége kapott megbízást.

A szervező bizottság elkészítette a kongresszus 
műsortervét. Ezek szerint 1969. szept. 22—26. kö
zött bonyolítják le Stuttgartban a szakelőadásokat, 
majd ezt kővetően tanulmányi kirándulásokat szer
veznek a legjelentősebb német, osztrák és svájci 
karsztterületekre.

A Bizottság elnöke első körlevelében felhívta 
a világ összes szpeleológusait a barlangi mentés
ügyben szükséges összefogásra és kölcsönös segély- 
nyújtásra. A Bizottságon belül három szekciót 
alakítottak: az egyik a barlangokban nyújtandó 
elsősegéllyel, a másik a mentések műszaki kérdése
ivel, egy harmadik szekció pedig adminisztratív 
ügyekkel (a mentőszolgálat szervezete) foglalkozik.

A magyar Barlangi Mentőszolgálat felvette a 
kapcsolatot a Nemzetközi Bizottsággal. B.D.

A szakmai előadásokat hat csoportban rendezik, 
éspedig karsztmorfológiai és hidrológiai, szpeleo- 
genetikai, bioszpeleológiai, ásatásos szpeleológiai 
(anthropológia, paleontológia és archeológia), 
szpeleoturiszikai, valamint technikai szpeleológiai 
szekcióban. Az előadások nyelve: angol, francia, 
német, olasz, orosz és spanyol. A szervező bizott
ság úgy tervezi, hogy a referátumokat már a kong
resszus elején nyomtatásban teljes terjedelmükben 
közrebocsátja.

A kongresszus teljes jogú tagjainak 60, a kísérők
nek személyenként 40 nyugatnémet márkát kell 
előzetesen befizetniük, továbbá 30 márkába kerül
nek a különlenyomatok.

Az V. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 
elnökéül dr. Herbert Lehmann professzort, a Majna- 
frankfurti Egyetem Földrajzi Intézetének igazgató
ját választották meg. Főtitkár: Hans Binder tanár, 
Nürtingen. Pénzügyi titkár: Gerhard Köninger, 
Stuttgart.
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