KARSZT ÉS BARLANG
KIADJA:
A MA GYAR KARSZT- ÉS B A R L A N G K U T A T Ó B I Z O T T S Á G
B U D A P E S T , 1966. II. F ÉLÉV

A NEMZETKÖZI

SZPELEOLÓGIAI KONGRESSZUSOK
ALAPSZABÁLYA

Elfogadta az I. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 1953-ban Párizsban
és módosította a IV. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 1965-ben Ljubljanában
1. § Cél
A Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusok célja a szorosabb értelemben vett barlangkutatást, valamint
a hozzá kapcsolódó tudományokat és alkalmazásukat érintő valamennyi tudományos, műszaki, gazdasági és
jogi kérdés közös tanulmányozása és megvitatása.
2. § Ülésszakok
A Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusok elvileg négy évenként ülnek össze a Nemzetközi Szpelcológiai Unió védnöksége alatt.
3. § Szervező Bizottság
Az egyes’ kongresszusok szervezését bizottság intézi, melyet a kongresszust rendező ország választ meg.
A Szervező Bizottság az Unió vezetőségével együttműködve kidolgozza az általa szervezendő kongresszus
ügyrendjét. Ezt ismertetnie kell a kongresszuson részt venni kívánó tagokkal, még végleges jelentkezésük
előtt.
4. § A kongresszus tagjai
A kongresszus tagjai három kategóriára oszlanak:
A résztvevő tagok azon személyek, akiknek joguk van részt venni a kongresszus minden rendezvényén,
közleményeket küldhetnek be és megilletik őket a kongresszus kiadványai.
A levelező tagok azon személyek, akik ténylegesen nem jelennek meg a kongresszuson, de joguk van írott
közleményeket beküldeni és megilletik őket a kongresszus kiadványai.
A résztvevő tagokat kisérő személyeknek joguk van részt venni a kongresszus minden rendezvényén, de
nem terjeszthetnek elő közleményeket és nem kapják meg a kiadványokat.
5. § Munkabizottságok
Az Unió által létrehozott munkabizottságoknak minden kongresszus alkalmával össze kell ülniök.
6. § Közgyűlés
Minden tudományos, műszaki, turisztikai vagy sport vonatkozású kérdés megtárgyalásánál a kongresszus
valamennyi szabályosan bejegyzett és jelenlévő résztvevő tagjának szavazati joga van.
Szervezeti kérdésekben a kongresszus aláveti magát az Unió határozatainak; az Unió közgyűlését a kong
resszus ülésszaka folyamán tartja.
7. § Hivatalos nyelvek
Hivatalos nyelvek: francia, angol, német, spanyol, olasz és orosz. A közleményeknek minden esetben
francia vagy angol nyelvű kivonatot kell tartalmaznak.
49

A

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 NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAI UNIÓ ALAPSZABÁLYA
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 szavazategyenlőség 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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