
KÖZG 4 ÜLÉS
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

1968. évi közgyűlését dec. 8-án tartotta a Bányaipari 
Dolgozók Szakszervezetének székházában.

Dr. Láng Sándor egyetemi tanár, a Társulat el
nöke megnyitójában a barlangkutatás tudományos 
jelentőségét hangsúlyozta: a „harmadik dimenzió'’ 
feltárásával a barlangkutatók — költséges fúrások 
nélkül — hathatósan hozzájárulnak a karsztterüle
tek geológiai megismeréséhez.

Az elnök megemlékezett a Társulatot és a magyar 
tudományt ért súlyos veszteségről : dr. Kerted György, 
tanácsadó testületünk elnöke és dr. Vértes László 
vezetőségi tagunk elhunytéról. A közgyűlés néma 
tiszteletadással áldozott emléküknek, és érdemeiket 
jegyzőkönyvbe iktatta.

Dr. Dénes György főtitkár részletesen ismertette 
a Társulat 1967/68. évi tevékenységét és a vezetőség

erőfeszítéseit a Társulat jogi hovatartozandóságának 
rendezése ügyében. Beszámolt a Társulat szakbizott
ságai, valamint a barlangkutató csoportok működé
séről és a Barlangi Mentőszolgálat 1968-ban végzett 
életmentéseiről.

Szilvássv Gyula gazdasági titkár a Társulat 1967. 
évi zárszámadását és 1968. évi költségvetését ismer
tette. Dr. Szcithmáry Sándor, a számvizsgáló bizott
ság elnökének észrevételei után a közgyűlés a gazda
sági titkár jelentéseit elfogadta és a költségvetést 
megszavazta.

A beszámolók feletti vita befejezése után a 
közgyűlés kitüntető érmeket adományozott és tisz
teleti tagokat választott, majd jegyzőkönyvi köszö
netét fejezte ki a Bányaipari Dolgozók Szakszerve
zetének, amely lehetővé tette, hogy székházában to
vábbra is otthonra találjon a Társulat. A közgyűlés 
az elnök zárszavaival ért véget.

■

TI SZTELETI  TAGOK VÁLASZTÁSA

Társulatunk, amely 1910-ben első tiszteleti tagjául minden idők egyik legnagyobb magyar természet- 
tudósát, Hermán Ottót választotta meg, a felszabadulás óta nem választott tiszteleti tagokat.

A választmánytól nyert felhatalmazás alapján a vezetőség javasolta az 1968. dec. 8-án megtartott közgyű
lésnek, hogy éljen alapszabáljziq Xosította jogával, és válasszon tiszteleti tagokul olyan kiváló személyeket, 
„akik a karszt- és barlangtudományok művelése terén kimagasló, eredményeket értek el, vagy a Társulat 
munkáját saját munkaterületükön tartósan és nagymértékben elősegítették.”

Az előterjesztés alapján a közgyűlés elsőként a Társulat tiszteleti tagjává és egyben diszelnökévé választotta
dr. Dudich Endre

Kossuth-díjas akadémikust, ny. egyetemi professzort. Társulatunknak hosszú időn át volt elnökét, aki 
széleskörű és nagyjelentőségű barlangbiológiai kutatásaival, azok kimagasló tudományos értékű eredményei
nek publikálásával, a baradlai barlangbiológiai kutatóállomás létrehozásával és annak eredményeivel 
nemzetközi tekintélyt, a magyar barlangkutatásnak nagy megbecsülést szerzett. Kimagasló érdemei vannak 
Társulatunk felszabadulás utáni újjászervezésében és vezetésében is.

Dr. Láng Sándor meg
nyitó beszédét tartja. 
(Csekő A. felv.)


