
Sándor, a Számvizsgáló Bizottság elnöke tartotta 
meg beszámolóját.

A következőkben Maucha László, a szavazat- 
számláló bizottság elnöke ismertette az időközben 
összesített szavazás eredményét. A szavazás ered
ménye alapján a közgyűlés a megüresedett tisztsé
gekre 1986-ig az alábbiakat választotta meg: 
Elnök: Dr. Fodor István
Társelnök: Dr. Balázs Dénes

Dr. Böcker Tivadar
Elnökségi tag: Eszterhás István

Gádoros Miklós
A választás eredményének ismertetése után 

dr. Bogsch László felkérte dr. Fodor István elnököt 
az elnöki szék átvételére.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
jóváhagyólag tudomásul vette az 1981. évi társu

lati munkáról szóló főtitkári beszámolót, a Szám- 
vizsgáló Bizottság jelentését, valamint az 1982. évi 
munkatervet és költségvetést;

elfogadta a Társulat Környezetvédelmi Bizottsága 
létrehozására vonatkozó javaslatot;

tudomásul vette az egyéves időtartamra szóló 
Műszaki Bizottság megalakulását;

Dr. Roda Istvánt a Társulat tiszteleti tagjává 
választotta;

elfogadta a különbizottságok előterjesztését ki
tüntetésekről és jutalmakról, melyeknek átadására 
a közgyűlésen került sor.

F. N.

TISZTELETI TAGSÁG
A választmány javaslata alapján az 1982. március 

26-i küldöttközgyűlés Ph. Mr. Roda Istvánt (Cseh
szlovákia) a Társulat tiszteleti tagjává választotta.

Roda István a csehszlovák barlangkutatás nem
zetközileg is elismert, kiváló szakembere. Jelentős 
szerepet tölt be a Nemzetközi Szpeleológiai Unió 
barlangterápiai bizottságában. Számos szlovákiai 
barlangban, ill. karsztforrásnál folytatott hidro- 
kémiai kutatásokat. Nemzetközi szinten említésre 
méltóak a montmilch keletkezéséről és szerkezetéről 
végzett analízisei.

Mint a csehszlovák barlangkutatás egyik kiemel
kedő egyénisége, mindig nagy odaadással dolgozott 
a csehszlovák és magyar barlangkutatók tudomá
nyos együttműködésén.

Sokirányú tudományos tevékenységének egyik 
jelentős eredménye a szerzői kollektívában készített 
„Moznosti speleoklimatickij therapie v gombaseckej 
jaskyni” könyve, amely a szpeleoterápia tudomá
nyos megalapozásának nemzetközi tekintélyű mun
kája.

A tiszteleti tagságról szóló oklevél átadására 
a novemberben Keszthelyen megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Szpeleoterápiai Szimpóziumon kerül 
sor. F. N.

Dr. Fodor István, a Társulat új elnöke (Hegedűs Gy. 
felv.)

TÁRSULATI
KITÜNTETÉSEK

A Társulat érembizottságának javaslatára az 1982. 
március 26-i küldöttközgyűlés a Társulat érdekében 
hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi mun
káért adományozható Hermán Ottó éremmel tün
tette ki

dr. Jánossy Dénesi,
aki 1966 óta vesz részt aktívan a Társulat vezetésé
ben. Először szakbizottság vezetőként működött, 
1969 óta elnökségi tag, majd 1978 óta társelnök, 
megtartotta azonban szakbizottságvezetői funkció
ját is. Jelentős szerepe van abban, hogy — élő kap
csolatot tartva a kutatócsoportokkal — Társula
tunkban az őslénytan területén kimagasló ered
mények születtek. Tevékenységének kiemelkedő ál
lomása „A magyarországi pleisztocén tagolása 
a gerinces faunák alapján” c. könyve, melyben 
a hazai barlangi lelőhelyeket foglalta rendszerbe.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy más irányú 
elfoglaltsága miatt lemondott a társelnöki tisztéről. 
Reméljük azonban, hogy az őslénytani szakbizottság 
vezetésével továbbra is támogatja Társulatunk szak
mai tevékenységét.
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