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KALICZA TIBOR 
1952-1999

Kalicza Tibor 1992-ben lépett be a Társulatba. A barlangok világának 
megismerését már felnőtt fejjel, az Alba Regia Barlangkutató Csoport rendszeres 
felkeresésével, gyermekcsoportok barlangi túráztatásával kezdte.

A Társulatért végzett tevékenysége legmaradandóbb emlékei azok a video
felvételek, amelyeket különböző társulati rendezvényekről, ill. a magyar barlan^^  
kutatás kiemelkedő egyéniségeiről készített. Kiemelkednek ezek közül a dr. K e s s ll^  
Huberttel, Borbély Sándorral és dr. Jakucs Lászlóval készült interjúk. Kamerájával 
ott volt szinte minden megmozduláson: a barlangkutató emlékkert avatásától a 
Szemlő-hegyi-barlang előadótermében tartott előadás-sorozatig, de sokat forgatott 
barlangokban is, igen sikeresen.

Videofilmjeivel rendszeresen pályázott a Cholnoky-pályázaton, ahol egyéni kate
góriában több pályadíjat nyert.

A barlangok különleges világával családját, gyermekeit is korán megismertette.

1994-ben expedíciót szervezett a Zempléni-hegységben levő Arany-barlang évti
zedek óta beomlott bányatárójának feltárására. Az akciót siker koronázta, a feltárult 
vágatokban különleges, képlékeny állagú, kvarc-anyagú, cseppkőszerű képződ
ményeket találtunk.

Tibor munkabírása, tempója utolérhetetlen volt, számtalan terve azonban már 
soha nem fog megvalósulni, mégis egy teljes életet hagyott maga után. Segítőkész, 
megoldhatatlan problémát nem ismerő egyénisége azonban hiányozni fog sora
inkból.

Szablyár Péter

MKBT Tájékoztató
Megjelenik minden páratlan hónap elején 

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
1027 Budapest, Fő utca 68. Tel./Fax: 201-9493. E-mail: mkbt@mail.matav.hu 

Szerkesztő: Fleck Nóra 
Felelős kiadó: Börcsök Péter

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek. 
Lapzárta: a megjelenés előtti hónap 5-én.

Floppyn és E-mail-en érkező anyagokat Win 95 vagy Word 6.0 formátumban 
____________________________ tudunk fogadni______

mailto:mkbt@mail.matav.hu
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PBOGKAM O X B t N D E Z V i N YCK

5. Szuadó-völgyi kutatótábor

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület az idén is megrendezi szokásos nyári kutató
táborát Nyugati-Mecsekben. A program a Szuadó-barlang eddig feltárt járatainak karbantartása, 
tisztítása, biztosítása és tudományos felmérése lesz, illetve felszíni karsztmorfológiai kutatásokba 
lehet bekapcsolódni az érdeklődőknek. A tábor időpontja július 23-augusztus 8 A tábor költsége 
június 18-ig jelentkezve 300 Ft/nap/fő, ami korlátlan mennyiségű zsíros kenyeret és esti meleg 
vacsorát foglal magába A június 18-a után jelentkezőknek 400 Ft/nap/fő részvételi díjat kell 
fizetniük. Szállás saját sátorban, ill. a táborhelyen található esőbeálló emeletén A táborhely Orfűtől

t&lre kb. 2 km-re, a Szuadó-völgyben a Bagoly-forrás mellett található. Jelentkezés levélben a 6701 
zeged, Pf 1269 postacímen, ill E-mail-en: barta@earth geo u-szeged.hu. További felvilágosítás 
ugyanitt

Mindenkit szeretettel várunk!
Ország János 

megbízott titkár

Olaszország

Q  Hely: Canin plató — Col déllé Erbe rendszer 
© Időpont: 1999 augusztus 16-29.
4 Indulás: augusztus 16. (hétfő) reggel 7 óra ©

MKBT előtti parkoló Budapest (MTESZ székház) 
Érkezés: augusztus 29 (vasárnap) este 8 óra © 

k  Szállás: sátorban

A tábor vezetője: Börcsök Péter és Zih József (helyettes)

A tábor célja a Col déllé Erbe rendszer új szakaszainak a felszínről történő megkutatása, lehetőség 
szerint új bejárat feltárása és a már megismert barlangok összefüggéseinek vizsgálata. Ezt 
elsősorban bontással, kürtőmászással és alapos terepbejárással próbáljuk elérni 
A tábor kéthetes, de lehetőség van egy vagy két hetes részvételre is, megbeszélés szerint A (Pl. 
BEAC kutatói csak a második héten kapcsolódnak be a programba, mert előtte vélhetőleg az 
olaszországi Slpuga della Preta barlangjában túráznak.)
A területen számos egy napos túrával bejárható komoly mélységű, magashegyi típusú barlang 
található Ezek közül az első napokban beszereljük a —410 m mély Abisso Mario Novelli-barlangot, 
amelyet a tábor ideje alatt bárki bejárhat (az utolsó aknája 160 m-es). Tervezzük a kutatás 
szempontjából legizgalmasabb Complesso Vianello-Buse d Ajar- (-585 m mély, 6320 m hosszú) 
barlang egyes szakaszainak felderítését Ezen kívül a tábortól alig fél óra járásra van még az ab 
Paolo Fonda -705 m; ab. Sisma -515 m; és az ab. della Funivia -303 m is.
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Balesetbiztosítás mindenkinek kötelező 111

Megbeszélések az BEAC klubban (Marcibányi téri művelődési házban) csütörtökönként 19 órától ®.

Első közös megbeszélés július 1. (csütörtök). Közös költségre 1000 Ft-ot gyűjtünk össze, amit 
hozzatok magatokkal. Ekkor beszéljük meg a kutatási terveket.
Augusztus 5. (csütörtök): véglegesítjük a létszámot
Augusztus 12. (csütörtök): utolsó indulás előtti megbeszélés A felszerelés és a transzportzsákok 
összeállítása, csomagolás.

Mindenkinek jó felkészülést kívánok
Börcsök Péter (06-26/33-65-02)

VI. LAKATOS KUPA

A MAFC Barlangkutató Csoport -  immár hagyományosan -  szeptember 11-én idén is 
megrendezi Lakatos kupa barlangi teljesítménytúrát és versenyt. A rendezvény elsődleges célja az 
Alsó-hegy zsombolyainak megismerése, a zsombolytúrázás népszerűsítése. A feladat, az indulás 
előtt kézhez kapott túrakalauz és térképek segítségével a rendezőség által kijelölt alsó-hegyi 
zsombolyok bejárása. A túrán 3 fős csapatok indulhatnak, egy zsombolyba elég egy csapattagnak 
leereszkedni -  ez lehetőséget nyújt kevésbbé tapasztalt résztvevők eredményes szereplésére is. Az 
egyéni alapfelszerelésen kívül minden csapat számára szükséges egy legalább 60 méter hosszú 
kötél (ez lehet több darabból is), néhány nittfül, karabiner és kőtélgyűrű, iránytű és írószerszám. A 
verseny résztvevői szombat reggel fél 9-kor indulnak a Vecsem-forrástól és délután fél 6-ig van 
lehetőség a zsombolyok felkeresésére. A táborhelyre (Vecsem-forrás, megközelíthető Bódvaszilas 
vasútállomás felől) péntek ( szeptember 10.) estétől várjuk a résztvevőket. Szombat estére közös 
vacsorát és diavetítést (ha nem lesz a szokásos katasztrofális időjárás) is tervezünk, egy-két tár diát 
reméljük minden csapat hoz magával.

A tavalyi tapasztalatból okulva (Nemzeti Park + vadászok kontra szeptemberi barlangászás az 
Alsó-hegyen) idén már májusban megkértük az engedélyt a rendezvény lebonyolítására, amely már 
a birtokunkban van igy látszólag semmi sem indokolja, hogy a tavalyihoz hasonló meglepetésszerü 
időpontmódosítást.

KARSZTTERÜLETEK TERMESZETVEDELME 
ÉS FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE

Nemzetközi szimpózium
1999. szeptember 5-9. Budapest-Miskolc

Program:
Szept. 5. Megnyitás, a budai hévvizes barlangok és források kutatásának eredményei, 

barlanglátogatás, utazás Miskolcra 
Szept. 6. Előadások, poszterek 
Szept. 7. Tanulmányút az Aggteleki-karsztra 
Szept. 8. Tanulmányút a Bükk Nagy-fennsíkjára
Hivatalos nyelv: angol. Előadások terjedelme: max. 10 oldal ábrákkal együtt. 
Jelentkezés: Keveiné Bárány Ilona, Szeged, Egyetem u. 2. PO Box 653 
Tel.: 36-62/454-157, Fax: 36-62/454-158; E-mail: keveibar@earth.geo.u-szeged.hu 
Egyéb részletek a Titkárságon.

mailto:keveibar@earth.geo.u-szeged.hu
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50 ÉVES A SZLOVÁK SZPELEOLÓGIAI TÁRSULAT
1999. szeptember 29-30. Liptószentmiklós

Csak előadásokat magába foglaló rendezvény Részvételi díj 300 SK. Szállás 160-220 Sk/éj/fó. 
Jelentkezés június 30-ig Részletek és jelentkezési lap a Titkárságon

III. EURÓPAI SZPELEOLÓGIAI KONGRESSZUS 
A szpeleológia új megközelítése

1999. október 1-3. Liszabon, Portugália
Program:
Szept. 24- 30. Kirándulások: különböző területek barlangjaihoz és tájaira 
Okt. 1-3. Kongresszus, témakörei: -  a szpeleológia hatása az ifjúságra, barlangvédelem, 

.szpeleológai és alkalmazott tudományok, idegenfogalmi barlangok reklámtevékenysége 
' Poszter- és vitatémák

barlangfeltárás, fizikai szpeleológia, barlangbiológia, barlangi régészet, karsztgeomorfo- 
lógia, vulkánszpeleológia, alkalmazott szpeleológia, barlangi technika, dokumentáció és 
történet

A Portugál Szpeleológiai Társulat 50 éves évfordulója 
Kiállítások (fotó, kiadványok, felszerelések)
Film- és videobemutatók 
Okt. 4-10. Munkatáborok

árvizes barlangok szivattyúzása, forrásbejáratok kibontása, tiroli mentés, merülés 
-100 m alá, barlangfeltárás, régészeti ásatás, fofószafarik

Jelentkezés: július 31 -ig.
Részletesebb tájékoztatás és jelentkezési lap a Titkárságon beszerezhető.

KORÁBBAN MEGHIRDETETT NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK, 
MELYEKRE MÉG JELENTKEZNI LEHET

— I —

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1999 június 5-én tartotta tisztújító küldöttközgyűlé
sét a MTESZ Budai Székházában A küldöttközgyűlésre delegált küldöttek száma 53 fő volt, ebből 
41 fö jelent meg. A küldöttközgyűlésen szavazati joggal nem rendelkező résztvevők száma 24 fö 
volt.A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság az alábbi kitüntetéseket adta át
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— a magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét szolgáló, kimagasló társulati munkásságért 
adományozható Hermán Ottó-érmet

Zentai Ferencnek,
— a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos munkáért adományozható

Kadic Ottokár-érmet
dr. Móga Jánosnak,

— a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményért adomá
nyozható Vass Imre-érmet

Eszterhás Istvánnak
ítélte oda.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

— a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta
id. Kalmár Lászlót (posztumusz), Kincses Júliát és Csekő Árpádot,

— jóváhagyólag tudomásul vette az 1995-1999 évi munkáról szóló főtitkári beszámolót és az Ellen
őrző Bizottság jelentését,

— elfogadta a Társulat 1999. évi költségvetését,
— elfogadta a Társulat 1999 évi közhasznúsági jelentését és éves beszámolóját (lásd a 7. oldalon),
— megválasztotta a következő négy éves időszakra a Társulat új vezetőségét (lásd alább).
— megvitatta és elfogadta az előterjesztett alapszabálymódosításokat (a teljes Alapszabályt lásd a 

14. oldalon).

♦I« ♦> ♦>

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1999. június 5-i tisztújító 
küldöttközgyűlésén megválasztott tisztségviselői
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AZ ÚJ ELNÖK ÉS FŐTITKÁR BEKÖSZÖNTŐJE

Kedves Barátaink'

Ezúton is szeretnénk megköszönni azt a bizalmat, amelyet megválasztásunkkal nekünk elő
legeztetek. Nehéz örökséget veszünk át, hiszen Társulatunk működési feltételei évről-évre romlottak. 
Feladatunk egyértelmű: anyagi konszolidáció és megújulás. Eredményes pályázatokkal, állami és 
magán támogatóink körének bővítésével és szerződéses munkáink árbevételének növelésével 
kívánjuk az egyensúlyt helyreállítani. A hagyományos és eredményes barlangkutató, feltáró tevé
kenység mellett a karsztrendszerek és környezeti állapotuk vizsgálatával erősítjük, bővítjük Társula
tunk tudományos profilját.

Társulatunk generációk sora óta megújuló és állandó bázisa az ifjúság Ezért fontosnak tartjuk a 
tapasztalt vezetők által irányított hazai barlangászok és barlangászcsoportok szakmai felkészítését, 
toktatását és továbbképzését. Felújítjuk az évenkénti társulati tábor intézményét. A közös célok meg
valósítása érdekében együttműködésre törekszünk a hazai barlangkutatás valamennyi társszerve
zetével.

Biztosítjuk a Karszt és Barlang szaklap rendszeres megjelentetését, emeljük annak tudomá
nyos értékét és színvonalát. Megőrizzük Társulatunk nemzetközi hírnevét, és az eddigieknél jobban 
aknázzuk ki az ebben rejlő lehetőségeket. Nemzetközi kapcsolataink révén segítjük a hazai szerve
zésű külföldi expedíciók és kutatások megvalósítását.

A jelenlegi szervezeti rendszer megtartásával élőbbé tesszük kapcsolatainkat a barlangkutató 
csoportokkal, területi szervezeteinkkel és egyéni tagjainkkal. Törekszünk Társulatunk és tevékeny
ségének a nyilvánosság előtt minél szélesebb körben történő bemutatására, megismertetésére és 
elfogadtatására.

Az előző vezetés munkáját megköszönve, arra építve kérjük bizalmatokat, türelmeteket és segít
ségeteket közös feladataink sikeres megoldásához.

Börcsök Péter 
főtitkár
Tel: 06-26/336-502

Korpás László 
elnök
Tel: 251-4678
Fax: 251-4678
E-mail. korpas@mafi.hu

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

LA Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1909. január 19-én 
F13. Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek 
minősítette.

1. Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről

— A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, 
megismerésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékenységet végeztek, amelynek 
megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek 
munkáját támogatták

— Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével számos barlangbejárat 
lezárásával, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, 
amelyek a természet védelméről szóló 1906. évi Lili. Törvény végrehajtását segítették elő.

— Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publikációk, konferenciák 
szervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.

mailto:korpas@mafi.hu
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— Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve tevékenysége a magyar karszt- és 
barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai tudományos tevékenysége 
koordináció, információs feladatainak ellátásában is kiteljesedett.

— A Társulat könyvtára, térkép- és dokumentációtára egyedi gyűjteményeinek nyilvános 
használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el.

2. A fentiekben részletesen ismertetett közhasznú, kiemelkedően közhasznú tevékenységek 
kiadásaihoz 1908-ban

— a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumtól a Cholnoky Jenő pályázat díjazására 
1 200 000 Ft-ot,
— a MTESZ Szövetségi Tanácstól a működési kiadások fedezésére 700 000 Ft-ot,
— a Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságtól konferencia támogatásra 200 000 Ft-ot,
— a Tudományos Fejlődésünkért Alapítványtól kiadványtámogatásra 150 000 Ft, valamint ai 
Fővárosi Önkormányzattól ugyancsak kiadványtámogatásra 400 000 Ft-ot kapott a Társulat. *

1998. év folyamán a Társulat 306 009 Ft támogatást kapott a magánszemélyek jövedelemadójának 1 
%-ából, amelyet a tagság informálásának érdekében kéthavonta megjelenő MKBT Tájékoztató 
megjelentetésére fordítottunk.

3. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői a Társulattól 1998 évben semmilyen pénzügyi 
juttatásban sem részesültek. A Társulatban munkaviszonyban álló részére 1998. évben járulékokkal 
együtt 2 868 378 Ft került kifizetésre. Az összeg az ügyvezető titkár bérén kívül a Társulatnál 
megbízásos munka és polgári szolgálat keretében foglalkoztatottak bérét és járulékait is tartalmazza

A kiemelkedően közhasznú tevékenységről az 1998 évről készült fenti rövid tartalmi beszámolón túl 
alább közzétesszük a Társulatnak a törvény által előírt tartalommal az auditált egyszerűsített éves 
beszámoló mérlegét.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG
1998. ÉV

12. Eszközök (aktívák) összesen (1+6+11. sor) 7267 7418
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Források (passzívák) összesen (13+17+18+21. sor)

KÜRTŐMÁSZÁS A BÉKE-BARLANGBAN 

II. fejezet

A tavaly év végén elkezdett Béke-barlangi kürtőátvizsgálásokat az idén is szisztematikusan 
tovább folytattuk.

Vas-kapu zónájában (64-es felfestett számnál) lévő -  már említett új rész kürtőjét Égi Dagonya 
névre kereszteltük el. Az eddigi mászás során a bent lévő fix kötél 38 m magasról lóg le, ahol egy 
omladékos (!) párkányról még további +20 m métert lehet (nem a kürtőben) egy hajdani vízbevezetö 
hasadékrendszerben szabadon felmászni. A kürtő maga még tovább folytatódik, de 10-12 m-el 
feljebb már látszik az omladék tömbök alkotta mennyezet Az itt elért legnagyobb magasság a Fő-ág 
patakjához képest +70 m. amivel a Béke-barlang természetes szintkülönbsége is nagyobb lett: 94 m 
(-71 m, +23 m) További érdekesség, hogy a felszínen ez a kürtőrendszer egy töbör oldala alá esik. A 
töbör mélypontjától pedig csupán 5 m választja el annak legfelső pontját.

A Kötélhágcsós-szifon előtti zónában két másik kürtőt vizsgáltunk át A beljebb húzódót 
(közvetlenül a szifon előtti kanyarban) Tavasz-kürtő néven emlegették a kimászói, ahol kétszeri 
Épkibuzdulásra mászórúd-trepni-pecabot kombinációban +45 m magasra lehetett feljutni, ahol a 
TOrtő teteje bezárul.

A másikat még februárban leltük. Egy a Fő-ág felett 20 m-el magasabban található kegyetlen 
szűkületen (amit később megkerültünk) átmászva jutottunk be, egy hatalmas méretű (22x20x10 m) 
igazi régóta szunnyadó csodás terembe Ezt az aljzaton lévő cseppkövek érintetlensége és a 
kristályok sokasága miatt csak mezítláb lehet bejárni A Fekete-zsák termének keresztelték az első 
bejárók. A teremben kis tó, a 'Titánok Csarnokára' emlékeztető hatalmas cseppköoszlopok és ren
geteg heliktit található. A mennyezetében további két kürtő látszik, amelyekből a belsőt már 20 m 
magasan sikerült kimászni, de az ott szintén bezárul.

Ez a két kürtő is egy töbör oldalába fut fel. Valószínűsíthető, hogy ezek is egy ősi vízbejutási 
pontját képezték a patakos Fő-ágnak. Egyre inkább látszik, hogy a barlang eddig átvizsgált 
szakaszán (a Mesterséges Főbejárattól a Kötélhágcsós-szifonig) nem számolhatunk összefüggő 
emeleti barlangfolyosókkal, hanem inkább zsombolyokhoz hasonlatos, nagyobbrészt függőleges 
kiterjedésű járatok dominálnak

Az eddig feltárt új szakaszok hossza kb. 300 m. 
így a Béke-barlang teljes hossza jelenleg: 6710 m.
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Résztvevők. Elekes Balázs, Enhoffer Csaba, Gallai Szabolcs. Gulyás Ágnes. Hlavács Judit, Invics 
Gábor. Huber Kilián, Holupkó Antal, Kucsera Márton. Kunisch Péter Köblös Csaba, Lakat Fecó, 
Mező Péter Nagy András, Nyerges Attila, Németh Tamás, Rományi Orsolya, Szikszai Gábor. 
Szekeres Tibor, Szemerédi Ferenc, Mikolovits Vera, Zengő Beáta.

Köszönöm a különböző csoportok tagjainak és az Aggteleki Nemzeti Park hathatós segítségét1

Budapest, V.
Nyerges Attila

ÚJ BARLANGSZAKASZ FELTÁRÁSA A 
BALATONEDERICSI-FENNSÍKON

1999 május 24-én a balatonedericsi Styx Barlangkutató Csoport tagjai a Balatonederics^ 
fennsíkon túráztak. A tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoporttal fennálló együttműködési meg
állapodás alapján túrázási céllal felkeresték a November 7.-barlangot.

A végponti szűkületet elérve tapasztatták, hogy a hasadék néhány kőtömb kiemelése után jár
ható méretben folytatódik. John Szilárd és Bán Balázs a szűkületen átkúszva bejutott a barlang 
eddig ismeretlen folytatásába Később Tinn József kutatásvezetővel és Nagy Eszterrel a barlangot 
bejárva tapasztalták, hogy a folytatás egy jól fejlett tektonikus hasadék, mely álfenekekkel aknákra 
és szintes járatokra tagolt. A hasadék egyik végén teremmé szélesedik. A felfedezés során csak a 
szabadon járható részek első szakaszát vizsgálták át. Megállapították, hogy több ponton kedvező 
továbbjutási lehetőségek vannak. A bejárt barlangszakasz becsült hossza 100 m, a végpontok bejá
rat alatti mélysége kb. 25 m . A bejárók azt tapasztalták, hogy a kitöltés omlékony, a baleset-veszély 
elhárítását megkezdtük. A további kutatásokat érvényes kutatási engedélyünk alapján végezzük.

Kolláth János
Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport

BESZÁMOLÓ A VI. JUBILEUMI HÁGÓ KUPA ESEMÉNYEIRŐL

1999 május 29-30-án a Solymári-őrdöglyukban rendezték az alapítók az immár fél tucat évet 
megélt versenyt. A csapatviadal a barlang bejáratának felfedezésével kezdődött, majd minél 
gyorsabb felszerelésfelvétellel folytatódott A barlangba a lépcső melletti aknába szerelt kötélpályán 
indultak, melynek végén darts verseny várta a csapatokat. A Farkasverem-Papagáj-Cirkusz- 
Farkasverem útvonalon gyorsasági verseny volt egy nehezen szállítható tárgy kíséretében. A 
Szemüregben fejjel lefelé papírcsákót, -repülőt, -hajót kellett időre létrehozni. A Guanó-teremben k é ^  
tagja egy-egy kezét hátratéve öt csomót kötött, szintén időre. Végül a Gipsz-folyosó-Dobogó-terem^^; 
Ite-terem-Pipa útvonalon kellett szintidő alatt hat pecsétet megtalálni. A szellemi terhelésről a 
Denevér-teremben Börcsök Péter, a Guanó-teremben Szabó Miklós gondoskodott.

A csapatverseny eredménye:

1. Papp Ferenc I. (Maucha Gergely, Ligeti Márton, Szabó Lénárd)
2. BEAC (Egri Csaba, Elekes Balázs, Ernhoffer Csaba)
3. Nikotin Bt - Szabó József (Hegedűs András, Kucsera Márton, Kunisch Péter)
Legjobb női csapat
U170 Papp F.-MAFC (Borzsák Sári, Hlavács Jutka, Perényi Katalin)

(az összesítésben a 8 helyen végzett)
Összesen 22 csapat fejezte be eredményesen a versenyt.

Vasárnap reggeltől az egyéni versenyre került sor a barlang és a tábor között fákon A pályát a 
versenyzők péntek déltől kipróbálhatták, így mindenki egyenlő eséllyel indulhatott
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Az egyéni verseny eredménye:

14 perc 14 mp 
16 perc 28 mp 
19 perc 18 mp

összesen 18 induló összesen 4 induló.

A díjak átadása közben új aktusként Barlangos Oszkár díjakat adott át Bródy Andor és Hegedűs 
Gyula

Simon Béla, Horváth Richard

A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA
A Karszt és Barlang Alapítvány által kiírt 1999. évi pályázati fordulójára 16 pályázat érkezett be, 

összesen 1 600 000 Ft értékben. Ennek eredményeként 12 pályázatot volt módunk összességében 
500 000 forintnyi értékben támogatni.

Alapítványunk sok esetben csak töredékét tudja a kért összegeknek biztosítani, azonban 
reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a hazai karszt- és barlangkutatás sikereihez. Reméljük, 
hogy más forrásokból ki tudják egészíteni az általunk biztosított összeget.

Jó munkát kívánva, a KBA kurátorok: dr. Rádai Ödön (elnök), F. Nagy Zsuzsanna (titkár), dr. 
Végh Zsolt (gazdasági vezető), dr. Hevesi Attila, Hegedűs Gyula.

A Karszt és Barlang Alapítvány 1999-ben támogatott pályázatai

*  Ebből 50 000 vissza nem térítendő, 100 000 visszatérítendő támogatás.
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FELHÍVÁS

Kérjük a Társulat csoportjait, egyéni tagjait és szakbizottságait, hogy a jövőben elvégzendő 
megbízásos, szerződéses, illetve társadalmi munkák minél szélesebbkörü elosztása érdekében 
szándéknyilatkozatot és tevékenységükről információt adjanak le a Társulat titkárságán

CSOPORTVEZETŐK FIGYELMÉBE!

A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület várhatóan augusztusban 
jelenteti meg jubileumi kiadványát, amelyben a szervezet működése mellett általános témák is 
terítékre kerülnek így többek között szeretnénk összesíteni a hazai barlangkutató csoportok 
névsorát, vezetőik nevét és elérhetőségüket, kiegészítve az adott szervezethez tartozó barlang(ok| 
felsorolásával. Mindez nemcsak a kívülálló érdeklődök javát szolgálná, hanem a barlangászod 
közötti kapcsolatfelvételben is óriási segítséget jelentene.
Kérlek, hogy a fenti adatokat (csoport és képviselőjének neve, címe -  E-mail és weblap -  kutatási 
terület, látogatható barlangok) bocsássátok rendelkezésünkre. Válaszodat július 1-ig várom a 
következő címre (2510 Dorog, Schmidt S. Itp. 36. 3/15. vagy drótpostán: lieber@uze.net)

Egyúttal figyelmetekbe ajánlom weblapunkat, mely részletesen beszámol tevékenységünkről, 
programjainkról. A "bebte.fmdhere.com“ a dorogi Csík István munkáját dicséri. Az arculatában 
különleges jegyeket hordozó honlap többek között önálló keresővel és levelezővel rendelkezik, sőt 
oktatási célokat szolgáló kvíz-programot is beépítettünk az anyagba.

Természetesen ezzel kapcsolatban is kíváncsiak vagyunk véleményeitekre.
Lieber Tamás 

BEBTE

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Alapszabálya
I. A Társulat neve, székhelye, jelvénye
1. §. (1) A Társulat neve: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (továbbiakban: Társulat, rövidítve: 

MKBT)

II. A Társulat célja
2. §. (1) A Társulat célja az alábbi közhasznú és kiemelten közhasznú (továbbiakban együtt: közhasznú) 

tevékenységek folytatása:
a) az 1. § (2) bekezdéséből fakadó feladatok széleskörű ellátása,
b) a karsztvidékek és barlangok bejárásának, megismerésének, feltárásának, tudományos kutatásá

nak szervezése, ismertetése, hasznosítása, elismertetése,
c) természetvédelem, ezen belül is alapvetően a karsztvidékek és barlangok védelme, amivel a

Társulat olyan közhasznú feladatokat lát el, amely a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIK . törvény alapján állami, illetve önkormányzati szervek feladata,

d) hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés,
e) a barlangok bejárásával kapcsolatos sporttevékenység szervezése, folytatása.

mailto:ieber@uze.net
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(2) A Társulat közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, ezekkel összefüggő vállalkozási tevé
kenység folytatására -  a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve -  jogosult. A Tár
sulat gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, kizárólag az (1) bekezdésben megfo
galmazott céljainak, közhasznú tevékenységének megvalósítására fordítja

(3) A Társulat
a) váltót, más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
b) vállalkozásának folytatásához közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 

vehet fel,
c) az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére 

nem használhatja,
d) befektetési tevékenységet nem folytathat.

(4) A Társulat tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos sajtó útján nyilvá
nosságra hozza.

(5) Társulat, mint politikai pártoktól független szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, ilyen te
vékenységet nem támogat, a politikai pártoktól anyagi támogatást nem kap, nem fogad el, azok
nak anyagi támogatást nem nyújt. A választásokon országgyűlési vagy önkormányzati képviselő- 
jelöltet nem állít, mások által állított vagy független jelöltként induló képviselőjelöltet nem támo
gat.

(6) A Társulat közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. A közhasznú szolgáltatá
sok igénybevételének feltételeit és módját a Választmány határozza meg. A Választmány erről 
való döntése nyilvános, a Társulat Tájékoztatójában és a Társulat hirdetőtábláján közzé kell termi.

III. A Társulat tagsági formái, keletkezése, megszűnése
3. §. (1) A Társulat természetes személy és szervezeti tagokból áll. Természetes személyek rendes, tiszte

letbeli, ifjúsági és pártoló tagok lehetnek.
(2) Rendes tag az a nagykorú, cselekvőképes személy, aki a Társulat céljaival egyetért, az Alapszabályt

írásbeli belépési nyilatkozatával elfogadja, az éves tagdíjat megfizeti.
(3) Rendes tag felvételéről az Elnökség határoz, elutasító döntés ellen ennek kézbesítésétől számított

15 napon belül a Választmányhoz lehet fellebbezéssel élni.
(4) Tiszteletbeli tag olyan személy lehet, aki a karszlok vagy barlangok kutatása terén kimagasló ered

ményeket ért el vagy a Társulat munkáját hosszú időn át jelentősen elősegítette és a Küldöttköz
gyűlés -  a Választmány vagy az Érembizottság javaslata alapján -  tiszteletbeli taggá választotta.

(5) Ifjúsági tag az a 14. életévét betöltött kiskorú, aki a Társulat céljaival egyetért, az Alapszabályt írás
beli belépési nyilatkozatával elfogadja, az éves ifjúsági tagdíjat befizeti. Belépési nyilatkozatához 
a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát csatolni kell. Felvételére a (3) bekezdésben fog
laltak értelemszerűen irányadóak

(6) Pártoló tag az, aki írásbeli nyilatkozatában a Társulat céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatja.
Ez alapján a Társulat nyilvántartásba veszi.

^4. §. Szervezeti tag az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely 
f  a Társulat céljaival egy etért, tevékenységét anyagi vagy egyéb módon támogatja, és a Társulattal együtt

működési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás érvényességéhez az Elnökség kétharma
dos szótöbbséggel meghozott jóváhagyó határozata szükséges.

5. §. A tagdíjak és kedvezmények mértékét a Választmány évente határozza meg, a szervezeti tagok által
nyújtandó támogatások külön megállapodások tárgyát képezik Ennek megkötésére az elnök jogosult.

6. §. (1) A tagság megszűnik:
a) kilépéssel,
b) törléssel,
c) kizárással,
d) elhalálozással,
e) szervezeti tag esetén a megállapodás felmondásával vagy a szervezeti tag kilépésével.

(2) Tagdíjfizetési késedelem esetében -  ha a késdelem mértéke az egy' éves tagdíj mértékét meghaladja 
-  a Társulat ügyvezető titkára megfelelő -  legalább 30 napos -  határidő kitűzésével írásban fel
szólítja a tagot kötelezettségének teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén törlési 
indítványt teijeszl az Elnökség elé. A törléshez az Elnökség kétharmados szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. A tagdíj minden év január 1. napján esedékes, de az adott év december 31 - 
íg hátrányos jogkövetkezmények nélkül teljesíthető.
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(3) Törlés esetén a tagság, valamint a Társulatban viselt tisztség megszűnik. Az elmaradt tagdíj utóla
gos befizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya helyreáll, ez azonban nem vonatkozik a meg
szűnt tisztségre.

(4) A Társulat valamennyi alapító tagja, továbbá 2000. január 1 napjától a legalább 30 éves folyamatos
tagsági viszonnyal rendelkező tagok a további tagdíj megfizetése alól mentesülnek.

(5) Az a rendes tag, aki egy összegben 25 évi tagdíjat -  a befizetés éve szerinti tagdíj mértéke szerint -
befizet, az a további tagdíj megfizetése alól mentesül.

(6) Kizárásra -  fegyelmi vizsgálatot követően -  az Elnökség javaslata alapján 2/3-os választmányi sza
vazatarány esetén kerülhet sor. A döntés ellen fellebezm a Küldöttközgyűléshez lehet.

ß \  A íagok jogai és kötelezettségei
7. §. (1) A Társulat rendes tagja részt vehet a Társulat rendezvényem, tevékenységében, megilleti a véle

ménynyilvánításjoga. Tagok önkéntes társulásán alapuló [9.§.(3)] szervezeti formákat hozhat lét
re, illelve azok tevékáiységében részt vehet. Szavazati joga van és bármely testületbe, tisztségre 
választható. A 9. §. (1) bekezdés b)-c), illetve a 9. §. (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatáro- 
zott testületbe, tisztségre csak olyan tag választható, aki legalább három éves folyamatos tagsági 
jogviszonnyal rendelkezik.

(2) A Társulat tiszteletbeli elnöke olyan személy, aki a magy ar barlangkutatás előbbre vitelében elévül
hetetlen érdemeket szerzett. Megbízatása élethosszig tart, s csak lemondás vagy elhalálozás foly
tán szűnik meg. A Társulat tiszteletbeli elnöke részt vehet az Elnökség és a Választmány, vala
mint a Küldöttközgyűlés munkájában, s valamennyi ülésen szavazati joggal rendelkezik. A Társu
lat tiszteletbeli tagját megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagot, de tagdíjat nem köteles 
fizetni.

(3) A Társulat ifjúsági tagját az (1) bekezdésben foglaltak értelemszerűen megilletik, de szavazati joga
nincs, testületbe és tisztségre nem választható.

(4) A Társulat pártoló tagja részt vehet a Társulat tevékenységében, rendezvényem
(5) A Társulat szervezeti tagjának képviselője részt vehet a Társulat tevékenységében, rendezvényem,

megilleti a véleménynyilvánítás joga, szavazati jogáról az együttműködési megállapodásban 
(4. §) kell rendelkezni

(6) A Társulat mm den tagját megilleti a szolgáltatások, kedvezmények igénybevételének joga, a Vá
lasztmány által meghatározott körben és mértékben.

8. §. (1) A természetes személy tagok kötelezettsége a Társulat Alapszabályában foglaltak betartása, a vállalt
feladatok ellátása, a tagdíj megfizetése a tiszteletbeli tag kivételével.

(2) Szerv ezeti tag kötelezettsége az együttműködési megállapodás (4 §.) megtartása.

V. A Társulat szervezeti felépítése, a vezető szervekre és más testületekre vonatkozó általános szabályok
9. §. (1) A Társulat vezető szervei.

a) legfőbb vezető szerv: Küldöttközgyűlés
b) Válaszlmánv,
c) az ügyintéző szerv az Elnökség.

(2) A Társulat egy éb szervei:
a) Felügyelő Bizottság.
b) Erembizottság,
c) Tanácsadó Testület.

(3) A társulati tagok önkéntes társulásán alapuló szervezeti formák
a) Szakosztályok, vagy szakmai bizottságok
b) Területi Szervezetek.
c) Kutatócsoportok.

(4) A Társulat vezetői szervei állandó vagy ad hoc bizottságokat, valamint egyéb szerveket, tisztségeket
hozhatnak létre, meghatározott feladatok ellátására.

10. §. (1) A Küldöttközgyűlés által választott tisztségviselők, testületi tagok, valamint a Tanácsadó Testület
tagjainak megbízatása 4 évre szól..

(2) A 9. §. (3) bekezdése szerűit a szervezetek ügyrendjükben határozzák meg tisztségviselőik megbí
zatási időtartamát.
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11. §. (1) A Társulat vezető szervei és más testületi szervei döntéseiket általában nyílt szavazással és egy
szerű szótöbbséggel hozzák. Az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valammt a 
testületi tagok -  egyszerű szótöbbséggel -  bármely ügyben megállapíthatnak titkos szavazási 
módot vagy a döntéshez minősített többséget. Szavazategyailőség esetén az a javaslat válik ha
tározattá, amely mellett a testületi ülést vezető személy szavazott.

(2) A Társulat vezető szervei és más testületi szervek döntéseiről (határozatairól) a Társulat titkár
sága testületenkénti nyilvántartást vezet.

(3) A nyilvántartások tartalmazzák a döntések (határozatok):
a) meghozatalának időpontját,
b) tartalmát, valamint, ha végrehajtási feladatokat is tartalmaz, a végrehajtás időpontját és a vég

rehajtásért felelős személy megnevezését,
c) a határozat személyi, tárgyi, időbeli hatályát,
d) a döntést (határozatot) támogatók, ellenzők, tartózkodók számarányát, továbbá -  titkos sza

vazás kivételével -  ezek személyét is.
12. §. (1) A választott tisztségviselők, testületi tagok a választóik által visszahívhatók, ha a testületi üléseken 

három egymást követő alkalommal -  kellő indok nélkül -  nem vesznek részt. A második indo
kolatlan távollétet követően a Társulat elnöke vagy főtitkára írásban tájékoztatja a mulasztót a 
várható jogkövetkezményekről.

(2) Az Alapszabály 14. §. (2) bekezdés, valamint a 25. § (3) bekezdés, illetve (5) b) pontjának vonatko
zásában vezető tisztségviselő az elnökség tagja, a szakosztályok és területi szervezetek vezetői, 
a Felügyelő Bizottság tagjai.

VI. Összeférhetetlenségi szabályok
13. §. (1) A Társulat vezető szerveinek vagy más testületi szerveinek határozathozatalában nem vehet részt 

az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b)] élettársa (a továbbiakban 
együtt, hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Társulat cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társulat által tagjának tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, póttagja az a személy,
a) aki a Társulat vezető szerveinek tagja és tisztségviselője, a szakosztályok, területi szervezetek, 

állandó és ad hoc bizottságok, illetve az egyéb szervek [9. §. (4)] tisztségviselője.
b) a Társulattal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelke
zik,

c) a Társulat cél szerinti juttatásából részesül -  kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe nem 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Társulat által tagjának a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -  illetve

d) az a)~c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
14. §. (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Társulat vezető tisztségviselője

az a személy,aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be -  annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig -  vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztarto
zását nem egyenlítette ki.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Társulatot előzetesen tájékoz
tatni arról, hogy’ ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt

VI.I. A Küldöttközgyűlés
15. §. (1) Küldöttközgyűlés a Társulat legfőbb vezető szerve, melyet évente legalább egy alkalommal kell

összehívni. A küldötteket a Választmány által esetenként meghatározott számban a kutatócsopor
tok választják. Kutatócsoporthoz nem tartozó (egyéni) tagok esetén a küldötteket a Társulat elnö
ke által összehívott és általa megbízott személy vezette küldöttválasztó gyűléseken, az érvényes 
tagsággal rendelkező egyéni tagok számának megfelelően választják. A küldöttek száma nem le-
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bet kevesebb, amit a Társulat rendes és ifjúsági taglétszámának 5 %-a. Valamennyi szervezeti tag 
(4. §) egy-egy küldöttet delegálhat, az így delegálható küldöttek száma a Küldöttközgyűlés által 
esetenként meghatározott számhoz hozzászámítandó.

(2) A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) a Társulat Alapszabályának megállapítása, módosítása,
b) a Társulat elnökének, elnökségi tagjainak és tisztségviselőinek (társelnökök, titkárok), valamint 

a Választmány 10 tagjának és póttagjainak, a Felügyelő és Érembizottság elnökének és tag
jainak megv álasztása, felmentése, továbbá visszahívása.

c) a Választmány által létrehozott szakosztályok, területi szervezetek felfüggesztését, feloszlatását 
kimondó határozat elleni fellebbezés elbírálása.

d) a Tanácsadó Testület elnökének és tagjainak felkérése,
e) a Társulatnak más társadalmi szervezettel való egyesülésének, oda törtóiő belépésiek vagy on

nan kiválásiak, továbbá a Társulat feloszlásának kimondása, ez utóbbi esetben rendelkezés
a társulati vagyonról.

f) az éves költségvetés meghatározása, kialakítása, továbbá az éves beszámoló, valamint a köz
hasznúsági jelentés elfogadása.

16. §. (1) A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon a Társulat bármely tagja -  tanácskozási joggal -  részt vehet. A
Küldöttközgyűlésen részt vevő bármely tag kérheti a nyilvánosság kizárását valamely napirendi 
pont tárgyalásánál. A nyilvánosság kizárásához a jelenlévő küldöttek 2/3-ának egyező szavazata 
szükséges.

(2) A 15. §. (2) bekezdése a) és e) pontjainak eldöntéséhez a jelenlevő küldöttlétszám 2/3-ának egye
ző szavazata szükséges

(3) A 15. §. f) pontjában meghatározott éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést az Elnök
ség készíti elő, és a Választmány véleményével terjeszti a Küldöttközgyűlés elé. Elfogadásá
hoz a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

(4) Szavazásra jogosultnak az a tag tekinthető, aki éves tagdíját (tagdíjhátralékát) a Küldöttközgyűlés
megkezdéséig rendezte. Szavazni csak személyesen lehet.

17. §. (1) A Küldöttközgyűlést a Társulat elnöke, akadályoztatása esetén a társelnök, illetőleg a Társulat
főtitkára, akadályoztatásuk, vagy az előző tisztségviselők hiányában a tiszteletbeli elnök írásban 
-  a napirend megjelölésével -  a Küldöttközgyűlés időpontját legalább 30 nappal megelőzően 
hívja össze.

(2) Rendkívüli Küldöttközgyűlés esetén az (1) bekezdésben megjelölt határidő 15 nap, legkésőbb ed
dig az időpontig kell a küldötteket megválasztani és bejelentem, valamint a napirendi pontokat 
tartalmazó meghívót postára adni.

(3) A Küldöttközgyűlést a Társulat elnöke, akadályoztatása esetén a jelenlévő társelnök, ennek hiá
nyában a Társulat főtitkára vezeti. Amennyiben az előbb felsorolt tisztségviselők egyike sincs je
len, az ülést a tiszteletbeli elnök, vagy a Társulat elnöke által megbízott személy vezeti.

18. §. (1) Rendkívüli Küldöttközgyűlést kell tartani, ha azt a(z)
a) Választmány 2/3-a,
b) Felügyelő Bizottság,
c) rendes tagok 20 %-a írásban, a cél megjelölésével kéri,
d) az elnök vagy az Elnökség 2/3-a meghatározott célból szükségesnek tartja.
e) felügyeleti szerv indítványozza.

(2) A rendkívüli Küldöttközgyűlést a kérelem (indítvány) benyújtásától vagy a testületi döntés megho
zatalától számított 60 napon belüli időpontra kell összehívni.

(3) A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a megválasztott küldöttek több mint fele jelen van.
(4) Határozatképtelenség esetén a Küldöttközgyűlést el kell halasztani és 15 napon belüli időpontra -

azonos napirend mellett -  kell összehívni. Az így összehívott Küldöttközgyűlés határozatképes, 
ha a megv álasztott küldöttek legalább 15 %-a jelen van.

Vili. A Választmány
19. §. (1) A Választmány a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt (15. §. [2] bekezdése) ügyek ki

ki vételév el bármely, a Társulatot érintő kérdés eldöntésére jogosult, az állandó választmányi dön
tések körét az Alapszabály, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

(2) A Választmány tagjai.
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a) a Küldöttközgyűlés által választott 10 fő,
b) a Társulat elnöke, az Elnökség tagjai,
c) a Területi Szervezetek vezetője (képviselője),
d) a Szakosztályok egy-egy képviselője.
e) a kutatócsoportok egy-egy képviselője.

(3) A Küldöttközgyűlés az általa választott választmányi tagokkal egyidejűleg 3 póttagot választ, akik a
kieső -  Küldöttközgyűlés által választott -  választmányi tagok helyére lépnek

(4) A nem a Küldöttközgyűlés által választott választmányi tagok pótlásáról a tagot választó szervezet
köteles gondoskodni.

20. §. (1) A Választmány üléseit a Társulat elnöke írásban hívja össze -  a napirend megjelölésével -  az ülés 
időpontját legalább 15 nappal megelőzően. A Választmány ülését a Társulat elnöke, akadályozta
tása esetén a jelenlévő társelnök, ennek hiányában a Társulat főtitkára vezeti, amennyiben az 
előbb felsorolt tisztségviselők egyike smcs jelen az ülést a tiszteletbeli elnök, vagy a Társulat el
nöke által megbízott vezetőségi tag vezeti. A Választmány alakuló ülését a tisztújító Közgyűlést 
követő 30 napon belüli időpontra kell összehívni.

(2) A Választmány üléseit a szükséghez képest, de évente legalább 4 alkalommal tartja.
(3) A Választmány határozatképes, ha a 19. §. (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt tagok

nak több mint a fele jelen van.
(4) A Választmány üléseit össze kell hívni

a) a Társulat elnökének javaslatára,
b) a választmányi tagok 1 /3-ának a cél megjelölésével, írásban benyújtott kérelmére,
c) az Elnökség határozatára,

30 napon belüli időpontra.
(5) A szakosztály, területi szervezet felfüggesztését, feloszlatását kimondó határozat meghozatalához 

2/3-os szótöbbségre van szükség.
(6) A Választmány ülése nyilvános, azon a Társulat bármely tagja -  tanácskozási joggal -  részt vehet. 

A Választmány bármely tagja kérheti a nyilvánosság kizárását valamely napirendi pont tárgyalá- 
lásáról. A nyilvánosság kizárásához a jelenlévő választmányi tagok 2/3-ának egyező szavazata 
szükséges. Határozatképtelenség esetén a Választmány ülését el kell halasztani és 15 napon belüli 
időpontra -  azonos napirend mellett -  kell összehívni. Az így összehívott választmányi ülés hatá
rozatképes, ha a 19. §. (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt tagoknak legalább 15 %-a 
jelen van.

(7) A Karszt és Barlang főszerkesztőjének személyéről a Választmány dönt.

IX. Elnökség
21. §. (1) A Társulat életének operatív irányítói, döntéshozó és ügyintéző szerve a Küldöttközgyűlés által vá

lasztott Elnökség.
Tagjai:

^  a) a Társulat elnöke,
P  b) 3 társelnök,

c) főtitkár,
d) gazdasági titkár, szaktitkár, szervezeti titkár,
e) 3 elnökségi tag.
A területi szervezetek vezetői tanácskozási joggal vesznek részt az Elnökség ülésem.

(2) Az Elnökség szervezi, koordinálja, irányítja a Társulat tevékenységét, biztosítja a társulati szervek
működését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, elősegíti a hazai, 
külföldi és nemzetközi együttműködést.

(3) Dönt az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint mindazon ügyekben,
amelyek nem tartoznak a Társulat más testületének, szervének hatáskörébe.

22. §. (1) Az Elnökség üléseit a szükséghez képest, de évente legalább 6 alkalommal tartja, összehívásáról a
Társulat elnöke írásban gondoskodik. A meghívót -  a napirendi pontok megjelölésével -  az ülést 
megelőző 15 nappal kézbesítem kell. Az elnök akadályoztatása esetére a 17. § (1) és (3) bekezdé
seiben meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) Az Elnökség ülése nem nyilvános, azon az Elnökség tagjai és az állandó vagy az egyes napirendi 
pontok tárgyalásához a Társulat elnöke vagy főtitkára által meghívott -  tanácskozási joggal ren-
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delkezö -  személyek vehetnek részt. Az Elnökség állandó meghívottjainak körét a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza.

(3) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mmt a fele jelen van.
(4) Határozatképtelenség esetén 15 napon belüli időpontra kell összehívni, s a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes.
23. §. (1) A Társulat elnöke képviseli a Társulatot hatóságok és harmadik személy felé. A közgyűléseket,

választmányi és elnökségi üléseket összehívja, ezeket vezeti, ellenőrzi a határozatok előterjeszté
sét és végrehajtását, az ülések jegyzőkönyvének hitelesítéséről gondoskodik. Önálló kiadmányo
zási és utalványozási joga van.

(2) A társelnökök az elnök közvetlen tanácsadói, egy-egy szakmai területet képviselő, nagy tapaszlala- 
tú szakemberek. Felkérésre, akadályoztatása esetén helyettesítik az elnököt.

24. §. (1) A Társulat főtitkára összefogja a titkárok, valamint az ügyvezető titkár tevékenységét. Az elnökségi
és választmányi ülések napirendjét és határozati javaslatait előkészíti, gondoskodik azok testületi 
üléseken történő előterjesztéséről. Önálló kiadmányozási joga van. Teljeskörüen képviseli a Tár-^ 
sulalot, felelős annak jog- és alapszabály szerinti működéséért, gazdálkodásáért és a határozatok 
végrehajtásáért. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a Társulat vezető szervernek.

(2) A titkárok a főtitkár irányítása mellett intézik a képviselt szakterület ügyeit.
(3) Az ügyvezető titkár a Társulat adminisztrációs-regisztrációs feladatainak ellátása mellett a közgyű

lések, választmányi és elnökségi ülések jegyzőkönyveit vezeti, gondoskodik a Társulat titkársá
gának működtetéséről, a Társulat pénztárát és vagyonát felelősség mellett kezeli, a pénzügyi és 
számviteli tevékenységhez szükséges adatszolgáltatásokat biztosítja. Kifizetést kizárólag az el
nök és a főtitkár utalványára teljesít. A Társulat könyv- és irattárát kezeli, az ebből fakadó szol
gáltatásokat elvégzi. A z  Elnökség munkájában tanácskozási joggal vesz részt.

(4) A Társulatnál munkaviszonyban álló személyek tekintetében a munkaviszony létrehozásával, meg
szüntetésével, a munkabér és béijellegű kifizetésekkel (jutalom, prémium stb.) kapcsolatos mun
káltatóijogokat a Társulat Elnöksége, egyéb munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja.

(5) A főtitkár kezdeményezésére és az Elnökség jóváhagyásával a titkárok vagy elnökségi tagok (21.
§. (1) bekezdés d/-e/pontja köréből főtitkáihelyetlest jelölhet ki.

X. Felügyelő Bizottság
25. §. (1) A közhasznú tevékenységet ellátó Társulat felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság elnökét és 4 

tagját, valamint 2 póttagját a Küldöttközgyűlés választja.
(2) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társulat működését és gazdálkodását, ezen belül alapvetően a

a) a Társulat jog- és alapszabályszeríí működését és
b) a Társulat vagyonkezelését és gazdálkodását.

(3) A (2) bekezdésen meghatározottak érdekében a Társulat vezető tisztségviselőjétől, az Elnökség,
Választmány vagy más testület tagjától jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást, a Társulat 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társulat könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(4) A Felügyelő Bizottság elnöke vagy bármely tagja a Társulat vezető szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vesz.

(5) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak össze
hívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Társulat működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyo- 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(6) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára -  annak megtételétől

számított harminc napon belül — össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető 
szerv' összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

(7) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesítem a törvényességi felügyele
tet ellátó szervet.
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(10) A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság elnöke írásban -  napirend megjelölésével -  az ülés idő
pontját 15 nappal megelőzően hívja össze. A Bizottság elnökének akadályoztatása esetében az 
ülés összehívására bármelyik bizottsági tag önállóan jogosult.

(11) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
(12) A Felügyelő Bizottság döntéseit általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A

Felügyelő Bizottság tagjai -  bármely tag javaslatára -  egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal 
bármely ügyben (napirendi pont tekintetében) megállapíthatnak titkos szavazási módot, vagy a 
döntéshez minősített többséget. Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, amely 
mellett a Felügyelő Bizottság elnöke, távolléte esetében pedig a Bizottság ülését vezető bizottsági 
tag szavazott.

(13) A Felügyelő Bizottságot általában az elnöke képviseli, de egyes ügyekben vagy ügycsoportokban a
Bizottság más tagját is kijelölheti a képviseletre.

(14) A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
(15) A Felügyelő Bizottság póttagja a Bizottság ülésén általában nem vesz részi, azonban ha a bizottság

bármely tagjának e jogállása megszűnik (pl. lemondás miatt) a póttag a vezető szervek döntése 
nélkül a Felügyelő Bizottság rendes tagjai sorába lép.

26. §. (1) Az Erembizottság a Küldöttözgyűlés által választott elnökből és 4 tagból álló testület.
(2) Feladata a kiemelkedő teljesítmények elismertetése, a Társulat által alapított érmek és oklevelek

odaítélése és a Küldöttközgyűléseken történő átadása.
(3) A testület munkáját a Választmány által -  2/3-os szótöbbséggel elfogadott -  Érem- és Oklevél

szabályzat alapján végzi.

XII. Tanácsadó Testület
27. §. (1) A karszí- és barlangkutatás, valamint az ehhez kapcsolódó tudományágak kiemelkedő szakembe

reit magába foglaló testület.
(2) Elnökét és tagjait a Küldöttközgyűlés kéri fel, a Társulat munkájának eredményesebbé tétele érde

kében.
(3) A Tanácsadó Testület segítségét, véleményét bármely társulati szerv vagy tag jogosult kikérni.

XIII. Szakosztályok
£8. §. (1) A szakosztályok a Társulaton belül, valamely szakterület művelőiből a szakmai munka eredménye- 
P  sebb végzésére alakult, legalább 10 rendes tagot magába foglaló szervezeti forma. Létrejöttéhez a

Választmány hozzájárulása szükséges.
(2) A szakosztály munkáját a tagjainak sorából a tagok által választott vezető(ség) irányítja.
(3) A Választmány -  a Felügyelő Bizottság javaslatára -  a szakosztály működését felfüggesztheti,

koordinálja, vagy a szakosztályt feloszlathatja, ha annak jog- vagy alapszabályszerű működése 
nincs biztosítva, vagy tevékenysége jog- vagy alapszabályba ütközik és ezt az állapotot felszólítás 
ellenére sem szünteti meg.

(4) A felfüggesztett szakosztály képviselőjének szavazati joga a Választmányban a felfüggesztés idő
tartama alatt szünetel.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott választmányi döntés nélkül is a szünetelés jogkövetkezményeit
kell alkalmazni abban az esetben, ha a Szakosztály létszáma -  legalább hat hónapon keresztül -  
az (1) bekezdésben meghatározott létszám alá csökken.

(6) A Szakosztály megszűnik:
a) ha a megszűnését a tagok kétharmados szótöbbséggel elhatározzák,
b) a megszüntetésről -  a Felügyelő Bizottság javaslatára -  a Választmány kétharmados szótöbb

séggel dönt, jogszabály-, vagy alapszabálysértő tevékenység miatt.
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c) a Választmány az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást visszavonja.
d) a Szakosztály tagjainak száma -  egy évet meghaladó időtartamig -  az (1) bekezdésben

meghatározott létszám alá csökken
(7) A szakosztályok munkájukról a Társulatot -  a Választmány által meghatározott körben és módon -

tájékoztatják. Az a szakosztály, amelyik ennek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a tájékoztatás 
pótlásáig elveszti szavazati jogát a Választmány ülésein

(8) A szakosztály tevékenységére, működésére vonatkozó részletes szabályokat a szakosztály ügyrendje
tartalmazza.

(9) A szakmai bizottságokra az (1H 8) bekezdések rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni, azzal
a különbséggel, hogy szakmai bizottság létrehozásához és működtetéséhez 5 rendes tag is elegen
dő.

29. §. (1) A területi szervezet valamely országrész, megye vagy település területén lévő, illetve működő ku
tatócsoportok, társulati tagok önkéntes társulásán alapuló, résztvevőinek tevékenységét koordi

XV. Kutatócsoport
30. §. (1) Az ország területén működő, barlangkutatói tevékenység folytatására alakult szervezetek kérhetik 

a Társulatnál történő nyilvántartásba vételüket, ha legalább 10 társulati tagúk van, melyből lega
lább 5 fő a Társulat rendes tagja.

(2) A kutatócsoportok szakmai munkáját a tudományos titkár koordinálja.
(3) A kutatócsoportokra a 28. §. (5) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadóak.

ATT. A Társulat működésének nyilvánosságára vonatkozó szabályok
31 §. (1) A Társulat működése az Alapszabályban meghatározottak szerint nyilvános.

(2) A Társulat vezetői szerveinek a döntéseit (határozatait) a Társulat Tájékoztatójában -  a testületi 
ülést követő legközelebbi számban -  nyilvánosságra kell hozni. Azokat a döntéseket, amelyek 
egyes személyekre vagy társulati szervekre vonatkoznak, a közvetlenül érintett számára -  a 
döntés meghozatalát követő 8 napon belül -  kézbesíteni kell.

(3) A Társulat működésével kapcsolatban keletkezett iratok általában nyilvánosak Nem nyilváno
sak a személyes adatot, üzleti titkot tartalmazó iratok, illetőleg azok. amelyek kizárólag belső 
használatra készültek, döntéselőkészítő dokumentumok.

(4) A nyilvános iratokba bárki betekinthet a Társulat Titkárságán, a nyilvánosan meghirdetett fél
fogadási időben. A nyilvános iratokról -  költségtérítés mellett -  másolat készíthető.

(5) A félfogadás időpontját, valamint a másolat készítés költségtérítésének mértékét a Választmány 
határozza meg. A Választmány erről való döntését a Társulat Tájékoztatójában meg kell jelentetni 
és a Társulat hirdetőtábláján is el kell helyezni.

(6) A Társulat éves közhasznúsági jelentéseibe a Társulat Titkárságán bárki betekinthet, abból -  
költségtérítés mellett -  másolatot készíthet.

(7) A Társulat vezető szervek által meghatározott szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az igénybevé
tel konkrét formájáról a Választmány dönt, döntését a Társulat Tájékoztatójában meg kell jelen
teim és a Társulat hirdetőtábláján is el kell helyezni. A szolgáltatások igénybevétele -  ha a szol
gáltatás jellegéből más nem köv etkezik -  a Társulat székhelyén (Titkárság) történik

ATTI. Egyéb rendelkezések
32. §. (1) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egy esülési jogról szóló 1989. évi 13. törvény, 

v alamint a Polgári Törvénykönyv (a többször módosított 1959. évi IV. törvény), valamint a 
mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.



23

(2) Felhatalmazási kap a Választmány, hogy az Alapszabályban nem részletezeti kérdéseket, valamint
az Alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának részletes szabályait (pl. 2. §. (6) 
bekezdés Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozza.

(3) Jelen Alapszabályt a Társulat 1999. június 5-én megtartott küldöttközgyűlése egyhangúlag
elfogadta, ezzel egyidejűleg a Társulat korábbi -  1998. december 12-i küldöttközgyűlésen 
egységes szerkezetben -  elfogadott Alapszabálya hatályát veszti.

BARLANGASZ HONLAPOK AZ INTERNETEN

T e n g e r s z e m  A K C I Ó  b a r l a n g á s z o k n a k
június 15-től, amíg a készlet tart

♦>

A Tengerszem-Sport üzlet -  a magyar barlangkutatás támogatása céljából -  f. év június 
15-tól kezdődően a tárgyévre érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező MKBT-tagok 
számára 7 % kedvezményt ad kiskereskedelmi áraiból. (Ez a kedvezmény a fenti akciós 
árakra nem vonatkozik.)______________________________________________ ____________

TENGERSZEM-SPORT 
1075 Budapest, Dohány utca 29. 
Nagyker: Dohány utca 46. 
e-mail: tszem@mail.datanet.

telefon: (1)322-1606 
telefax: (1) 342-9551 

(1)321-1175 
www.tengerszem.hu

http://www.tengerszem.hu
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