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.

M E 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 G I M E 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 Karsztkutatók 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 segélynyújtásra. 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, szpeleogenetikai, 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 Majnafrankfurti Egyetem Földrajzi Intézetének igazgató
ját választották meg. Főtitkár: Hans Binder tanár,
Nürtingen. Pénzügyi titkár: Gerhard Köninger,
Stuttgart.
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