
T is z t ú j í t ó  k ü ld ö t t k ö z g y ű lé s

Társulatunk 1978. április 29-én tartotta meg 
tisztújító küldöttközgyűlését a KÖVIZ1G dísztermé
ben. A 153 küldött közül 111 fő jelent meg.

A közgyűlést dr. Láng Sándor elnök nyitotta meg, 
köszöntve a megjelenteket, majd előadást tartott 
a „Földfelszín lepusztulása homogén körülmények 
között” címmel. Megemlékezett az 1977-ben elhunyt 
dr. Tasnádi Kubacska Andrásról és dr. Bendeffy 
Lászlóról, akik bár az újjáalakult Társulatnak nem 
voltak tagjai, tevékenységükkel sokban segítették 
a szpeleológia tudományát. PIózer Istvánról, a Víz
alatti Barlangkutató Szakosztály tragikus körül
mények között elhunyt elnökéről és Páli Ferenc 
búvárról Ember Sándor mondott emlékbeszédet. 
A közgyűlés néma felállással emlékezett meg az el
hunytakról.

Dr. Böcker Tivadar főtitkár a Társulat 1974 — 
1978 választási időszak közötti tevékenységéről 
szóló beszámolóját, a Társulat 1978. évi munka 
és pénzügyi tervét — amit minden küldött írásban 
megkapott — néhány gondolattal egészítette ki. 
Visszaemlékezett a Barlangkutató Társulat meg
alakulására, az azóta eltelt időszakra. Összehason
lította a barlangkutatás akkori és mai feladatait, 
célkitűzéseit. A főtitkári beszámolót élénk vita 
követte. Számos hozzászólás hangzott el az írásban 
megküldött éremszabályzattal és a Társulat távlati 
tudományos tervével kapcsolatban. Dr. Szathmáry 
Sándor a Számvizsgáló Bizottság jelentését terjesz
tette elő.

Dr. Láng Sándor elnök előterjesztette az elnökség 
tiszteleti tagok választásáról, valamint az érem
bizottság érmek adományozásáról szóló javaslatát. 
Dr. Böcker Tivadar főtitkár a Cholnoky Jenő pályá
zat, Hazslinszky Tamás titkár pedig a fotópályázat 
eredményeit ismertette. Az 1977. évi jó munka 
elismeréseként dicsérő oklevelek és jutalmak át
adására került sor.

Ezután a közgyűlés az 1974-ben megválasztott 
tisztikarnak megadta a felmentést. A választás ide
jére az elnöklést dr. Bogsch László, a Társulat tisz
teleti elnöke vette át. A jelölő bizottság munkájáról 
Jamrik Károly, a bizottság elnöke adott rövid 
tájékoztatót. A szavazólapokkal kapcsolatban né
hány kiegészítést tett, amit a közgyűlés elfogadott. 
A szavazás előtt számos küldött megtette észre
vételét a választással kapcsolatban.

A szavazatszámlálás ideje alatt dr. Láng Sándor 
Kubáról tartott vetítettképes előadást. Ezután a sza
vazatszámláló bizottság megadta jelentését. Az 
ismertetés szerint a küldöttek több mint 50° '-a 
változatlanul a javasolt listát hagyta jóvá. A többiek 
is csak egy-egy név változtatását jelölték, de ez a 
szavazás eredményét nem befolyásolta.

A tisztújítás után dr. Láng Sándor a Társulat 
ismételten megválasztott elnöke javaslatot terjesztett 
elő az alapszabály néhány pontjának megváltoz
tatására.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: 
elfogadta az 1974—1978. évi társulati munkáról 

szóló főtitkári beszámolót, a Számvizsgáló Bizottság 
jelentését, valamint az 1978. évi munkatervet és 
költségvetést;

az 1978 — 1982 közötti időszakra vonatkozó tudo
mányos munkaterv átdolgozását és kiegészítését 
tartotta szükségesnek;

jóváhagyta az érmek és emléklapok adományozá
sának tervezetét azzal a változtatással, hogy az ér
mekhez járó pénzösszeg egyenlő arányban kerüljön 
megállapításra (3000 — 3000 Ft);

elvetette az alapszabály néhány pontjának módo
sítását, mivel az módosítás nélkül sincs ellentétben 
az új PTK 8 . fejezetében foglaltakkal;

a választmány előterjesztése alapján tiszteleti tago
kat választott;

jegyzőkönyvi dicséretben részesítette Szolga Fe
renc, Zentai Ferenc és Eszterhás István tagtársakat, 
valamint a szervezőbizottság valamennyi tagját 
az 1977. évi barlangnap megrendezéséért;

az ifjúsági tagok, a tényleges katonai szolgálatot 
teljesítők és a nyugdíjasok számára évi 60 Ft tag
díjat állapított meg;

elfogadta a különbizottságok előterjesztését ki
tüntetésekről és jutalmakról, amelynek kiadására 
a közgyűlésen került sor;

a választással kapcsolatban jóváhagyta, hogy a 
Vízalatti Barlangkutató Szakosztály elnökét egy 
későbbi időpontban a szakosztály válassza meg; 
a titkárság munkáját egy negyedik titkár választása 
segítse; Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága alakul
jon; a Tanácsadó Testület választására jelen köz
gyűlésen ne kerüljön sor;

a Társulat új tisztikarára tett javaslatot változat
lanul megszavazta.

Sz. K.
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