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Lassan két barlangos nemzedék is felnőtt azóta, 
hogy elfogytak könyvesboltjainkból a mindnyájunk 
szerette híres barlangkutatási művek. A „Föld
alatti ösvényeken” , „Az örök éjszaka világában” , 
a „Felfedező utakon a föld alatt” vagy a „Faggyú
fáklyás expedíció” ma már antikváriumokban is 
kuriózumnak számít. Igaz, szpeleológusaink nem 
hallgattak, hiszen az elmúlt évtizedben több, nem
zetközi hírű barlangtani szakkönyvet adott ki 
az Akadémiai Kiadó, de a 22 éve megjelent „Bar
langok világát” egyik sem pótolta. A hosszú szünet 
után Kordos László és szerzőtársai olyan kötettel 
léptek az olvasóközönség elé, amely megpróbálta 
egyesíteni a felfedezéseket sokszor regényesen el
beszélő élménybeszámolókat, a száraznak mondott, 
de talán még regényesebb tudományos vizsgálato
kat és az útikalauz-szerzű barlangleírásokat.

A „Magyarország barlangjai” újszerű alkotás, 
nem a „nagy elődök” felújított, kibővített utóda. 
A különbség elsősorban abban rejlik, hogy tudo
mányos igényességgel egyidejűleg ír a természet
kedvelők széles táborának és a barlangkutatók 
viszonylag szűk csoportjának.

Mint ismeretterjesztő mű magas színvonalon meg
állja a helyét. Sokan csak annyit tudnak a barlan
gokról, hogy védelem alatt állnak és rongálásuk 
büntetendő. De miért ez a védelem? Miért is mond
ják, hogy a barlangok hazánk természeti értékei? 
E kimondatlan kérdésre Kordos megadja a választ: 
bemutatja azt a rendkívül sokoldalú és nagyszámú 
tudományos munkát, melyet hazánk barlangkutatói 
végeztek napjainkig. Nem a vizsgálatok száraz ered
ményeit közli (bár ez már önmagában is elegendő 
lenne az értékek megítéléséhez), hanem érzékelteti,

hogy mindez az emberek — kutató csoportok és 
magányos tudósok — fáradtságos munkájának 
a gyümölcse.

A „Magyarország barlangjai” nem barlang
kutatási tankönyv, de aki olvassa, jó áttekintést kap 
arról, mivel foglalkoztak a magyar szpeleológusok.

Mit nyújt Kordos a barlangászoknak? Olyan 
ismereteket, amelyekkel szebbé, élvezetesebbé tehe
tik túráikat. Sokszor elhangzik a kérdés „tudsz-e 
valami érdekeset az előttünk álló barlangról?” — 
és a válasz gyakran a hallgatás. Igaz, információkhoz 
hozzá lehet jutni régi folyóiratokban, könyvekben, 
de ezek nem mindenki számára könn>en hozzá
férhetők, és nincsenek barlangok szerint csoporto
sítva. A könyv egyik nagy értéke, hogy a barlangok 
leírását mindig egybeköti az ott folyt tudományos 
kutatások felidézésével és a felfedezés történetével, 
így az olvasó előtt is egységet alkot a kalandvágy, 
a turizmus és a tudomány.

Barlangkutató körökben több bírálat érte a „Ma
gyarország barlangjait” . Ennek oka elsősorban az, 
hogy a könyv szerkezete kissé félreérthető: úgy 
tűnik, mintha barlangjáró útikalauz lenne, mintha 
leírná egy-egy terület teljes kutatástörténetét, mintha 
megadná Magyarország barlangkataszterét az összes 
ismert barlang feltüntetésével. Egyiket sem teszi, 
bár mindegyikkel foglalkozik. Kordos nem széles 
szerzőgárdával együtt szerkesztett kézikönyvet írt, 
az ilyen terjedelemben nem is képzelhető el. De 
kevesebb vita, félreértés vagy sértődés adódott volna, 
ha a szerző ezt jobban kihangsúlyozza.

A szöveget több mint félszáz fénykép illusztrálja, 
és nagyon tetszetős megoldásként a belső borítót 
Vass Imre térképeinek színes másolata díszíti. Kár, 
hogy a barlangokról csak vonalas, információ
szegény vázlatok láthatók. Sokat emelt volna 
a könyv értékén, ha a nemzetközi jelkulccsal ellá
tott, a barlangok arculatát jobban tükröző térképek 
kerültek volna bele.

Véleményem szerint a „Magyarország barlang
jai” az említett gyengeségek ellenére is előkelő 
helyet foglal el a szpeleológusok könyvespolcán.

Dr. Szunyogh Gábor
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Dénes György:

A Bódvaszilasi-medence 700 éves története

Borsodi Kismonográfiák 16., Hermán Ottó Múzeum, 
Miskolc, 79<£i. 760 oldal

A Hermán Ottó Múzeum „Borsodi Kismonográ
fiák” sorozatában megjelent kötet elsősorban 
az Aggteleki-karsztvidék és a Bódva-völgy törté
nelmi múltja iránt érdeklődők figyelmét keltheti fel, 
de számos szpeleológiai vonatkozása miatt a karszt- 
és barlangkutatók érdeklődésére is méltán számot 
tarthat.

A szerző az őskorról írt fejezetben a terület bar
langjaiban — az aggteleki Baradlában, a Jászói- 
barlangban, az esztramosi Szentandrás-barlangban, 
a Telekes-völgyi Ördög-gát-barlangban és a Csapás- 
tetői-barlangban — végzett régészeti ásatások ered
ményeit tekinti át. A kötet történeti-barlangföld- 
rajzi vonatkozású részei a honfoglaláskori etniku
mok elhelyezkedésének új szempontok alapján tör
ténő rekonstruálását teszik lehetővé. A szerző kuta
tásai számottevő adalékokkal bővítik középkori 
földrajzi neveinkre vonatkozó ismereteinket. „Min
den kétséget kizáróan délszláv eredetű a ’víz, vize
nyős mélyedés, víznyelő, gödör, aknabarlang’ jelen
tésű omboly tájszavunk, amely már XIII. századi 
oklevélben is szerepel, és a mai élő tájnyelvben több 
településen zomboly, másutt zsomboly vagy zombor 
alakban ejtik, sok helyütt már földrajzi névvé rög
zültén” — írja Dénes György.

A szerző levéltári búvárkodásai nyomán állítja, 
és több 1280., illetve 1283. évi oklevél földrajzi 
neveinek beható elemzésével bizonyítja, hogy „ . .  .a 
földrajzi nevek roppant szívósak; ha környékükön 
a falvakban töretlenül megszakítatlan a lakosság 
élete, tehát a népességkontinuitás, akkor 700 vagy 
akár 1000 esztendeig, sőt tovább is változatlanul 
megmaradnak. Változatlan fennmaradásuk egyben 
a népességkontinuitásnak bizonyítéka is. Nyugodtan 
megállapíthatjuk tehát, hogy az 1280. és 1283. évi 
oklevelekben szereplő és akkor már nyilván régóta 
általánosan használt földrajzi nevek máig való fenn
maradása azt bizonyítja, hogy az Alsó-hegy körül 
kialakult településeken jóval több, mint 700 éve 
megszakíthatatlanul folyamatos az élet, és a lakosság 
törzsállománya azoknak a leszármazottja, akik 
a honfoglalást követően a Hollókövet, Nádasdot, 
Méhészt és társaikat elnevezték, de őseik közé sorol
hatják a Torna-völgy és Bódva-völgy községeinek 
lakosai azokat a bolgár-szláv népelemeket is, akik 
az ombolyokat, zombolyokat a maguk nyelvén 
megnevezték, akiket a honfoglaló magyarok itt talál
tak vagy ide telepítettek, és akik évszázadok alatt 
maradéktalanul beolvadtak a velük együtt élő, túl
nyomó többségű magyarságba.”

A könyv szerencsés — és ma még sajnos elég 
ritka — példa arra, hogy egy-egy kisebb tájunk 
múltjával foglalkozó történész számára mennyire 
nélkülözhetetlenek és irányt adóak lehetnek az ala
pos, sokrétű szpeleológiai terepismeretek és a komp

lex geográfiai szemléletmód, melyek együttesen 
szempontgazdagító kérdésfelvetésekkel más tudo
mányok — történelem, nyelvészet — eredményeit 
tehetik teljesebbé.

Dr. Kubassek János

Petrocheilou, A nna:

Die Höhlen Griechenlands 
(Görögország barlangjai)

Ekdotike Athénon S. A., Athén, 1984.
160 oldal, 34 barlangtérkép, 101 színes fotó , 
német nyelven, de megjelent angolul is 
-The Greek Caves” címen

A kötet szerzője a Görög Barlangkutató Társulat 
egyik alapító tagja, jelenlegi elnökasszonya. Egyedül
álló sportteljesítmények (hegy- és sziklamászás, 
sífutás) elérése után a barlangkutatást választotta 
élethivatásul. Ezernél több görögországi barlang 
feltárásában vett részt, nevéhez fűződik számos 
— idegenforgalmi célból kiépített — barlang meg
nyitása is. Ő találta meg az első barlangi medve
csontokat 1956-ban a Peramai-barlangban, az első 
őskori barlangi falfestményt 1958-ban a Dyros mel
letti Alepotrypa-barlangban. Közel négy évtizedes 
tudományos és feltáró tevékenységét több hazai 
és külföldi kitüntetés, díj ismerte el.

Görögország barlangjait bemutató könyve igazi 
barlangi útikönyv. Az 1979-es görög barlangkatasz
ter 7000 barlangot tartott számon, ebből a 70 leg
jelentősebbet mutatja be a szerző közérthető leírá
sok, alaprajzi térképek és sok színes fénykép segít
ségével.

Az elsősorban turisták számára készült könyv 
elején rövid összefoglaló tárgyalja a görögországi 
barlangok keletkezésének körülményeit, genetikai 
típusait, változatos képződményeit. Vázlatosan át
tekinti a görög barlangkutatás történetét, melyben 
jelentős mérföldkő Germán Fiedler 1841-ben 
Kythnoson végzett barlangfeltárása. A görög bar
langok kutatásának elsősorban a régészet igényei 
szabtak irányt, de számottevő eredmények születtek 
a földtani, hidrogeológiai, őslénytani szakemberek 
munkája nyomán is. 1950-ben alakult meg a Görög 
Barlangkutató Társulat, mely a kutatások koordi
náló és irányító társadalmi szervévé vált.

A magyar barlangkutatók számára különleges 
érdekességünek számítanak a Milosz szigetén leírt 
tekintélyes nagyságú tengeri abráziós barlangok, 
a Klephtiko és a Papafranga, valamint a Nagy- 
Preszpa-tó poligenetikus eredetű üregei, a karsztos- 
abráziós Raksanets, a Tsepourina és a Korounoapes.

A barlangok megközelítésére vonatkozó gyakor
lati információk teszik teljessé és használhatóvá 
a kötetet.

Dr. Kubassek János 
Szablyár Péter
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A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT
ALAPSZABÁLYA

1. §
A Társulat neve: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat.
A Társulat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetségének (MTESZ) és a Nemzetközi Szpeleológiai Unió 
(UIS) tagja, önálló jogi személy. Felügyeletét az Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság elnöke, illetve az általa átruházott 
jogkörök tekintetében a MTESZ Országos Elnökségének Végre
hajtó Bizottsága — az Ellenőrző Bizottság közreműködésével — 
látja el.
Székhelye: Budapest.
Működési területe: Magyarország.
Hivatalos nyelve: magyar.
Pecsétje: köriratban a Társulat neve, alatta: — a MTESZ tag
ja —, középen a Társulat jelvénye.
Jelvénye: vízszintes piros-fehér-zöld mezőkre osztott ívelt oldalú 
pajzs, fehér mezejében kiterjesztett szárnyú fekete denevér. 
A pajzs két oldalán babérág, fölötte fehér szalagon a Társulat 
nevének rövidítése: MKBT.

2. §
A Társulat célja:
a karsztvidékek és barlangok bejárása, megismerése, feltárása, 
tudományos kutatása és ismertetése, a karszt- és barlangtudo
mányok, valamint a rokon és kapcsolatos tudományágak mű
velőinek egybefogása, a barlangkutatók és a barlangkutatás 
érdekképviselete, e tudományok területén folyó elméleti és gya
korlati tevékenység összefogása és népszerűsítése, a tagok kezde
ményezéseinek, javaslatainak megvitatása és esetleges továbbí
tása állami és társadalmi szervekhez, mindezek által a tudományos 
és technikai haladás, valamint a karszt- és barlangvédelem elő
segítése.

3. §
A Társulat tevékenysége: 
céljai megvalósítására a Társulat

a karsztvidékek és barlangok feltárása és vizsgálata érdekében 
kutatómunkát végez;
a karsztvidékekre és barlangokra vonatkozó tudományos és 
gyakorlati ismereteket, adatokat összegyűjti, elősegíti feldol
gozásukat és közkinccsé tételűket;
szakelőadásokat, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, expe
díciókat, kutatótáborokat, tanulmányutakat, vándorgyűlé
seket és kongresszusokat szervez, szakgyűjteményeket létesít 
és kiállításokat rendez;
szakkiadványokat, szakfolyóiratokat és társulati közlemé
nyeket jelentet meg;
szak- és munkabizottságokat szervez, támogatja a csoportok 
munkáját;
együttműködik állami és társadalmi szervekkel; 
elősegíti és szervezi a Társulat céljaihoz kapcsolódó külföldi 
szakmai szervezetekkel való együttműködést, támogatja a 
szpeleológiai jellegű külföldi tanulmányutak és kutatási 
programok szervezését;
pályázatokat hirdet és ezekre pályadíjakat tűz ki, ill. jutal
mat ad;
a karszt- és barlangtudományok művelése, a karsztvidékek 
és barlangok kutatása terén elért kimagasló eredmények, va
lamint a Társulat érdekében végzett kiemelkedő társadalmi 
munka elismerésére kitüntetéseket adományoz; 
elnöksége vagy az általa kiküldött munkabizottság útján 
részt vesz tudományos, társadalmi és állami fórumokon tudo
mányos és gyakorlati feladatok, javaslatok előkészítésében és 
megvitatásában. Javaslatokkal, bírálatokkal, szakvélemé
nyek kidolgozásával, esetenként operatív munkával segíti 
az állami és társadalmi szervek munkáját; 
éves költségvetés alapján gazdálkodik.

A Társulatnál munkaviszonyban álló személyek a főtitkár irá
nyítása alá tartoznak, felettük a munkáltatói jogokat a MTESZ 
gyakorolja.

4. §
A Társulat tagjai: 

rendes, 
tiszteletbeli, 
jogi személy és 

— ifjúsági tagok.

A tagsági viszony keletkezése:
A Társulat
1. rendes tagja lehet minden nagykorú személy, aki elfogadja a 

Társulat célkitűzéséit és akit csoporthoz tartozás esetén a 
csoportvezető, egyébként két rendes tag vagy tiszteletbeli tag 
aláírásával ellátott írásbeli kérelme (belépési nyilatkozat) 
alapján az elnökség felvesz. Visszautasítás esetén 30 napon 
belül lehet a választmányhoz fellebbezni;

2. tiszteletbeli tagja lehet az olyan bel- vagy külföldi személy, aki 
a karszt- és barlangtudományok művelése terén kimagasló 
eredményeket ért el, vagy a Társulat munkáját hosszú időn át 
jelentősen elősegítette és akit a közgyűlés a választmány 
javaslata alapján tiszteletbeli taggá választ;

3. jogi személy tagja lehet az a magyarországi székhelyű jogi 
személy, továbbá egyéb szervezet, amely a Társulat munkáját 
elősegíteni kívánja, anyagi hozzájárulásával támogatja a Tár
sulatot és az elnökség jogi tagként felvesz;

4. ifjúsági tagja lehet az a 14. életévét betöltött kiskorú, aki a 
csoport célkitűzéseit elfogadja és akit valamely csoport veze
tőjének ajánlásával ellátott írásbeli kérelme (belépési nyilat
kozat) alapján — ha iskolai tanuló, az iskola hozzájárulásá
val az elnökség felvesz. A kérelemhez a szülő (törvényes 
képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát csatolni kell. Ifjúsági tag 
csak csoport keretében tevékenykedhet.

5. §
A tagsági viszony megszűnése:
1. A társulati tagság megszűnik

— Írásban bejelentett kilépéssel;
— a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén törléssel;
— fegyelmi határozattal történő kizárással;
— elhalálozással.

2. Tagdíjfizetési késedelem esetén a Társulat irodája megfelelő 
határidő megjelölésével írásban felszólítja a tagot kötelezett
ségének teljesítésére és csak ezt követően terjeszthet a főtitkár 
az elnökkel egyetértésben — egy évet meghaladó tagdíjhátra
lék esetén — törlési indítványt az elnökség elé. Az elmaradt 
tagdíj utólagos befizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya 
helyreáll.

3. Fegyelmi eljárás indítható azon tag ellen, aki a Magyar Nép- 
köztársaság törvényeit megsérti, a Társulat alapszabályát nem 
tartja be, vagy más, a Társulat Fegyelmi Szabályzatában foglalt 
fegyelmi vétséget követ el. A fegyelmi eljárás részletes szabá
lyait az alapszabály 1. számú mellékletét képező Fegyelmi 
Szabályzat tartalmazza.

4. A kizárt tag a kizárást kimondó határozat jogerőre emelke
dését követően csak a fegyelmi határozatban megszabott idő 
elteltével vehető fel újból a Társulat tagjai sorába.

6. §

A tagok jogai:
1. A Társulat rendes tagja részt vehet a Társulat rendezvényein, 

felszólalhat és véleményt nyilváníthat a Társulat munkájáról 
és a vezetőség tevékenységéről, szakbizottságok tagja lehet. 
Szavazati joga van, és bármely társulati tisztségre megválaszt
ható. Szavazati jogát személyesen vagy választott küldött útján 
gyakorolja. A küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal részt 
vehet. Igénybe veheti a Társulat által a tagoknak biztosított 
és a választmány által meghatározott szolgáltatásokat és ked
vezményeket . Külföldi tagok közül csak azok választhatók 
társulati tisztségre, akik hivatalos tartózkodási engedély alap
ján tartósan Magyarországon élnek.

2. A Társulat tiszteletbeli tagját megilletik a rendes tag összes 
jogai, de tagdíjat nem köteles fizetni. Az elnökség által ki
jelölt kiadványokat tiszeletpéldányként kapja. Belföldi tisz
teletbeli tag a választmány örökös tagja.

3. A jogi személy tagot a Társulatnál a vezetője által megbízott 
személy képviseli.
A jogi személy tag a Társulat rendezvényeire meghívót kap, 
képviselője a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, a 
Társulat kiadványait tiszteletpéldányként kapja és szakmai 
kérdésekben a Társulat segítségét kérheti.

4. Az ifjúsági tag részt vehet a Társulat rendezvényein és a 
közgyűlésen, szavazati joga azonban nincs és tisztségre nem 
választható.
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A tagok kötelességei:
— a Társulat alapszabályának és a vezető szervek határozatai

nak betartása;
— részvétel a Társulat tevékenységében oly módon, hogy vállalt 

kötelezettségeit teljesíti;
a szakmai képzettség fejlesztése;

— rendes és ifjúsági tag esetén tagdíj fizetése.
A tagdíj éves összegét a választmány határozza meg az éves 
költségvetést megállapító ülésén.
A jogi személy tag az elnökséggel kötött megállapodás szerint 
anyagilag és egyéb módon támogatja a Társulatot.

7 . §

8. §

A Társulat szervezete
1. A Társulat vezető szervei:

a küldöttközgyűlés (továbbiakban közgyűlés), 
a választmány és

— az elnökség.
2. A Társulat egyéb szervei:

— a tanácsadó testület, 
az ellenőrző bizottság, 
a fegyelmi bizottság, 
az érembizottság,

— a szakbizottságok,
a munkabizottságok, 
a területi szervezetek, továbbá 
a kutatócsoportok.

3. A közgyűlés választja meg a vezető szerveket, az ellenőrző, 
a fegyelmi és az érembizottságot, ill. felkéri a tanácsadó tes
tületet. Megbízatásuk öt évre szól. A választásra a választmány 
által előzetesen felkért jelölőbizottság tesz javaslatot.

4. A Társulat szervei határozataikat -  az alapszabályban rög
zített kivételektől eltekintve — nyílt szavazással és egyszerű 
szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt.

5. A személyét érintő eljárásban nem vehet részt az ügyben 
érdekelt személy.

9. §
A közgyűlés
1. A Társulat legfőbb szerve a közgyűlés. Három évenként leg

alább egyszer a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlés a 
Társulatot érintő minden kérdésben dönthet.

2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
— az alapszabály megvitatása és módosítása;

a tisztségviselők megválasztása és felmentése;
— tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tagok választása:

a MTESZ közgyűlésére társulati küldöttek választása; 
a választmány által hozott kizárási, kutatócsoport felosz
latását kimondó határozatok elleni felülvizsgálati kérel
mek elbírálása;
a Társulat más egyesülettel való egyesülésének, a MTESZ- 
böl történő kilépésnek vagy feloszlatásának kimondása, 
feloszlatás esetén a Társulat vagyonáról történő rendel
kezés.

3. A Társulat tarthat rendes és rendkívüli közgyűlést.
— Rendes közgyűlést évente lehet, három évenként pedig 

kötelező összehívni. Rendes közgyűlést a naptári év első 
negyedében kell tartani, összehívásáról a napirend 
megjelölésével — a közgyűlés időpontját két héttel meg
előzően az elnök gondoskodik.

— Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt
a) a választmány többsége,
b) az ellenőrző bizottság vagy
c) a tagok egyharmada — a cél megjelölésével — írásban kéri,
d) a felügyelő szerv írásban indítványozza, illetve
e) az elnök, vagy az elnökség többsége szükségesnek tartja. 

A rendkívüli közgyűlést a kérelem (indítvány) benyújtásától, 
illetve az elnökség (választmány) határozatának meghozatalától 
számított 30 napon belüli időpontra kell összehívni.
4. A közgyűlés határozatképes, ha a küldötteknek legalább a fele 

jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést el kell 
halasztani és 30 napon belüli időpontra — azonos napirend
del — ismét össze kell hívni. A másodszorra összehívott köz
gyűlés — az eredeti napirendben szereplők kérdésekben a 
jelenlevők számára való tekintet nélkül határozatképes.

5. A tisztségviselők megválasztása és felmentése kérdésében, 
továbbá az egyéb személyi ügyekben tartott szavazás titkos. 
A közgyűlésen jelen levő szavazásra jogosultak többségének 
kívánságára egyéb ügyekben is lehet titkos szavazást tartani.

6 . A közgyűlésen jelen levő szavazásra jogosultak kétharmadá
nak szavazata szükséges
— az alapszabály módosításához,

a más egyesülettel való egyesülés, a MTESZ-ből való ki
lépés és a Társulat megszűnése kérdésében hozott döntés
hez,

— feloszlás esetén a Társulat vagyonáról történő rendelke
zéshez.

7. A közgyűlésen a Társulat minden tagja részt vehet és fel
szólalhat, szavazati joga azonban csak az elnökségnek, az 
ellenőrző bizottság elnökének, a küldötteknek és a belföldi 
tiszteletbeli tagoknak van. Szavazni csak személyesen lehet. 
Csak az szavazhat, akinek tagdíjhátraléka nincs és a tárgyévi 
tagdíját is rendezte.

8 . A küldötteket a közgyűlés előtt legalább 30 nappal, rendkívüli 
közgyűlés előtt 15 nappal

a kutatócsoportok,
a kutatócsoporthoz nem tartozó tagok számára az elnök, 
illetve a területi szervezetek elnöke által összehívott kül
döttválasztó gyűlések választják meg.
A küldöttek pontos számát a választmány esetenként — a 
Társulat taglétszámának figyelembevételével — állapítja 
meg, oly módon, hogy számuk elérje a taglétszám 10 
százalékát.

9. A közgyűlést a Társulat elnöke, akadályoztatása esetén egyik 
társelnöke vezeti. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készí
teni, melyet a közgyűlés elnöke és a jelen levő, a közgyű
lésen szavazati joggal rendelkező tagok közül előre felkért, 
közgyűlés által jóváhagyott két hitelesítő tag ír alá.

A választmány
10. §

1. A közgyűlések közötti időszakban a Társulat legfőbb irányító 
szerve a választmány.

2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (9. §
2. bek.) kivételével a választmány hatáskörébe a Társulatot 
érintő valamennyi ügyre kiterjed, így különösen:
— a költségvetési terv és a zárszámadás elfogadására; 

az éves munkaterv elfogadására;
az elnökség beszámolójának megtárgyalására; 
tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tagok választására történő 
javaslattételre;
a társulati kitüntetések adományozására; 
fegyelmi határozatok elleni fellebbezések elbírálására; 
a két közgyűlés között megürült tisztségeknek a következő 
közgyűlésig történő betöltésére;
területi szervezetek alapításának engedélyezésére, ill. az 
alapítás jóváhagyására;
szakbizottságok és munkabizottságok alakítására és azok 
vezetőinek megválasztására;

— a területi szervezetek működésének felfüggesztésére, ill. 
azok feloszlatására.

3. A választmány tagjai:
— a Társulat tiszteletbeli elnöke, 

az elnökség tagjai,
a belföldi tiszteletbeli tagok, 
a közgyűlés által választott 20  választmányi tag, 
a területi szervezetek elnökei, 
a szakbizottságok elnökei, 
az állandó munkabizottságok elnökei, 
a kutatócsoportok egy-egy rendes tag képviselője és 
viszonossági alapon a rokon szakegyesületek képviselői.

A közgyűlés a választmányi tagokkal egyidejűleg öt póttagot 
is választ, akik a kieső választmányi tagok helyébe lépnek. 
Sorrendjüket megválasztásuk során kell megállapítani.

4. A választmány ülését a Társulat elnöke hívja össze. Az ala
kuló ülést a tisztújító közgyűlést követő 60 napon belüli idő
pontra kell összehívni.
A választmány üléseit a szükséghez képest, de évente legalább 
négy alkalommal tartja.
A választmány határozatképes, ha a választott választmányi 
tagoknak — ideértve az elnökséget is -  legalább a fele jelen 
van.
Legalább három elnökségi tag kívánságára vagy a választ
mányi tagok egyharmadának — a cél megjelölésével — be
nyújtott Írásbeli kérelmére a választmányi ülést 30 napon belüli 
időpontra össze kell hívni.
A választmányi ülésekre az elnök, ha azt a napirend indokolja, 
tanácskozási joggal kívülálló személyeket is meghívhat. 
Tagok kizárását és kutatócsoport feloszlatását kimondó ha
tározatok meghozatalához a választmány jelen levő tagjai 
kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.
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1. A Társulat életének irányító szerve a közgyűlés által választott 
elnökség. Tagjai:
— a tiszteletbeli elnök,
- az elnök,

a kettő —négy társelnök, 
a főtitkár, 
a főtitkárhelyettes, 
a kettő —négy titkár és

— négy—nyolc elnökségi tag.
2. Az elnökség

— szervezi, irányítja, intézi és ellenőrzi a Társulat minden 
tevékenységét, a választmányi ülések közötti időszakban;

— az alapszabálynak, illetve a közgyűlési és választmányi 
határozatoknak megfelelően biztosítja a Társulat szervei
nek működését;
dönt a rendes, az ifjúsági és a jogi személy tagok felvéte
lének kérdésében és döntéséről beszámol a választmány 
következő ülésén;
ideiglenes munkabizottságokat hoz létre, jóváhagyja ku
tatócsoportok alakulását;

- közvetlen kapcsolatot tart fenn a MTESZ-szel;
— kiépíti és biztosítja a kapcsolatot más rokon bel- és kül

földi szakegyesülettel és társadalmi szervekkel.
Az elnökség üléseit a szükséghez képest, de évente leg
alább hat alkalommal tartja, összehívásáról az elnök 
gondoskodik. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen 
tagjainak legalább a fele jelen van.
Az elnökségi ülésekre az elnök, ha azt a napirend indo
kolja, tanácskozási joggal kívülálló személyeket is meg
hívhat.

3. Az elnök irányítja és ellenőrzi a tisztségviselők munkáját, 
összehívja a közgyűlést, az elnökségi választmányi üléseket 
és azokon elnököl. Kiadványozási joga van. Képviseli a 
Társulatot hatóságok, más bel- és külföldi szervek és magán- 
személyek felé.

4. A társelnökök az elnök közvetlen tanácsadói. Az elnököt annak 
felkérésére esetenként helyettesítik. Huzamosabb akadályoz
tatáskor az elnököt a választmány megbízásából a felkért, 
ill. megbízott társelnök helyettesíti.

5. A főtitkár
— intézi a Társulat igazgatási ügyeit; 

felelős a Társulat gazdálkodásáért;
előkészíti a vezető szervek üléseit és gondoskodik a hatá
rozataik végrehajtásáról;
irányítja a Társulat alkalmazottjainak tevékenységét; 
kiadmányozási és utalványozási joga van; 
képviseli a Társulatot hatóságok, más külső szervek és 
magánszemélyek felé;
munkáját a vezető szervek határozatainak megfelelően 
végzi és tevékenységéről azoknak beszámol.
A főtitkárt munkájában a Társulat állandó és ideiglenes 
alkalmazottai segítik.

6 . A főtitkárhelyettes a főtitkár állandó helyettese, aki segíti 
a főtitkárt feladatainak ellátásában és tartós akadályoztatása 
esetén őt teljes jogkörrel helyettesíti.

7. A titkárok a főtitkár előterjesztésére az elnökség által elfoga
dott munkamegosztás szerint, a főtitkár irányítása mellett 
intézik a Társulat alábbi ügyeit:
a Társulat költségvetési tervének és év végi zárszámadásának 
előkészítése, a főtitkárral egyetemlegesen a költségvetés be
tartása, a társulati vagyonkezelő személyek munkájának irá
nyítása és ellenőrzése, a leltározás és a társulati vagyontárgyak 
karbantartása, a könyvtár kezelése és a kiadványcsere lebo
nyolítása, a területi szervezetek gazdálkodásának ellenőrzése, 
a tagdíjak befizetésének figyelemmel kísérése, a szakbizott
ságok munkájának összefogása, a szak- és előadóülések, 
valamint egyéb tudományos és szakmai rendezvények szerve
zése, a kutatócsoportok munkájának és munkaterveinek 
számontartása és összehangolása, eredményeik nyilvántartása, 
kutatási engedélykérelmek véleményezése, a jelentésekkel való 
foglalkozás.

12. §

1. A tanácsadó testület a karszt- és barlangtudományok, a 
rokon tudományok, valamint a kapcsolatos műszaki kérdések 
kiváló szakembereit foglalja magába. Elnökét és tagjait a 
közgyűlés kéri fel erre a tisztségre, hogy tanácsaikkal a Tár
sulat eredményes munkáját elősegítsék. A tanácsadó testület 
munkáját a Társulat egyik titkára koordinálja.

2. Az ellenőrző bizottság elnökből, két tagból és két póttagból 
áll. A közgyűlés választja a Társulat alapszabályszerű mű
ködésének vizsgálatára, valamint vagyonkezelésének felül
vizsgálatára. Tagjai más társulati tisztséget nem tölthetnek 
be. Valamelyik bizottsági tag akadályoztatása esetén a bizott
ság elnöke a póttagok egyikét hívja be. Az ellenőrző bizottság 
a Társulat vagyonkezelését legalább félévenként megvizsgálja, 
a számadási év lezártával pedig az évi zárszámadást és a 
pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, könyveket és egyéb 
iratokat megvizsgálja és vizsgálatának eredményéről jelentést 
tesz a választmánynak. Szabálytalanság észleléséről tájékoz
tatást ad a választmánynak, súlyosabb esetben a kívánságára 
összehívott rendkívüli közgyűlésnek tartozik jelentést tenni.

3. A fegyelmi bizottság a közgyűlés által választott elnökből és 
öt tagból áll. A bizottság feladata az elnökség vagy a választ
mány által elrendelt fegyelmi eljárás során a fegyelmi szabály
zat (1. sz. melléklet) szerinti vizsgálat lefolytatása és a vizsgá
lat eredményéről az elnökség — a hozandó határozatra vonat
kozó javaslatot is tartalmazó — jelentéssel történő tájékoz
tatása.

4. Az érembizottság a közgyűlés által választott elnökből és négy 
tagból áll. Munkáját az alapszabály 2. sz. mellékletét képező 
éremszabályzat alapján végzi.

13. §
A Társulat választmánya az elnökség javaslata alapján területi 
szervezetek alapítását engedélyezheti, szakbizottságokat és mun
kabizottságokat alakít. A területi szervezetek, a szakbizottságok 
és a munkabizottságok, valamint a kutatócsoportok az elnökség 
irányítása mellett működnek.
1. A szakbizottság a Társulaton belül a karszt- és barlangtudo

mányok valamely szakterületének vagy rokon szakterületeinek 
művelőiből a szakmai munka eredményesebb végzésére alakult 
szervezet. Munkáját a választmányi ülés által választott 
szakbizottsági elnök vezeti, aki tagja a választmánynak.

2. A munkabizottság valamely meghatározott munka elvégzésére, 
cél elérésére, feladat megoldására a választmány által alakított 
szervezet. A munkabizottság állandó jelleggel vagy meghatá
rozott ideig (feladata megoldásáig, cél megvalósításáig) mű
ködik. Az állandó munkabizottság vezetője tagja a választ
mánynak.

3. A területi szervezet a Társulat valamely országrész, megye 
vagy város területén működő kutatócsoportjait, illetve tagjait 
átfogó szervezet.

Területi szervezet alapítását legalább két helyi kutatócsoport, 
illetve legalább 20 helyi társulati tag és a Társulat vezető szervei 
egyaránt kezdeményezhetik. A területi szervezet alakuló ülését 
a Társulat elnöke hívja össze és az elnök, vagy az általa felkért 
társelnök vezeti le. A területi szervezet akkor tekintendő meg- 
alakultnak, ha legalább tíz szavazati joggal rendelkező társulati 
tag az alakuló ülésen a megalakítást elhatározza, megválasztja 
a területi szervezet elnökét, titkárát és legalább további két tagból 
álló vezetőségét, valamint megállapítja működési szabályzatát. 
A területi szervezet alakulása a Társulat választmányának jóvá
hagyásával az alakuló ülés napjára visszaható hatállyal válik 
véglegessé. A területi szervezet elvi irányítását a Társulat elnök
sége gyakorolja.
A területi szervezet ülését évente legalább egy alkalommal össze 
kell hívni, ahol be kell számolni a területi szervezet éves mun
kájáról és meg kell állapítani munkatervét és költségvetését.
A választmány a területi szervezet működését felfüggesztheti 
vagy megszüntetheti, ha a területi szervezet törvényes vagy alap- 
szabályszerű működése nincs biztosítva, tevékenysége jogszabály
ba vagy alapszabályba ütközik, vagy működésének gazdasági 
feltételei hiányoznak. A feloszlató határozat ellen a közgyűléshez 
halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.
4. A kutatócsoport (valamely intézmény, vállalat vagy társadalmi 

szerv keretében és anyagi támogatásával) barlangkutató tevé
kenységre, a tudományos kutatómunka elősegítésére alakult, 
legalább tíztagú szervezet. A kutatócsoport tagjai között 
legalább három rendes társulati tag kell legyen, az ifjúsági 
tagokon kívül. A csoport alakulásáról a tagok névsorának 
feltüntetésével és a fenntartó szerv nyilatkozatának csatolásá
val írásban értesíti a Társulat elnökségét és elismerését kéri. 
A kérelem alapján az elnökség előterjesztésére a választmány 
dönt a csoport jóváhagyásáról. A csoport munkáját a fenn
tartó szerv által bejelentett és az elnökség által elfogadott 
vezető irányítja. Csoportvezető csak rendes tag lehet. Indo
kolt esetben a választmány a csoport alakulását fenntartó 
szerv hiányában is jóváhagyhatja (társulati csoport). Társulati 
csoport alakulása esetén a választmány meghatározza annak 
működési szabályzatát. A csoport szakmai-tudományos mun
káját a Társulat irányítja és fogja össze.
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A területi szervezetek, szakbizottságok és kutató csoportok 
minden évben kötelesek éves munkatervüket és az előző évi 
munkájukról készített jelentésüket a Társulathoz az elnökség 
által meghatározott időpontig benyújtani. Az a területi szervezet 
vagy kutatócsoport, amely éves jelentését, illetve munkatervét 
felhívás ellenére sem nyújtja be, illetve amelyik csoport létszáma 
tiz fő alá csökken, nem működőnek, két év elteltével pedig, ha 
alapszabályszerű működését nem újítja fel, megszűntnek tekin
tendő. A megszűnést az elnökség előterjesztésére a választmány 
állapítja meg, illetve veszi tudomásul. Ha valamely bizottság 
nem működik, akkor a választmány vizsgálja meg újjászervezé
sének szükségességét vagy lehetőségét.

Azokban a kérdésekben, amelyekben az alapszabály nem 
rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonat
kozó rendelkezései (65 — 74. §), az egyesületekről szóló 1981. évi 
29. sz. tvr.-rel módosított 1970. évi 35. sz. tvr. előírásai, továbbá 
a MTESZ alapszabályában foglaltak az irányadók.

Jelen alapszabály hatálybalépésével a Társulat 1973. nov. 
1 1-i rendkívüli közgyűlésén elfogadott alapszabálya hatályát 
veszti.*

14. §

1. sz. melléklet
a  M a g y a r  K a r sz t -  é s  B a r la n g k u ta tó  T á r s u la t  a la p s z a b á ly á h o z  

F E G Y E L M I  S Z A B Á L Y Z A T

1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulat (továbbiakban: Társulat) minden tag
jára.

2. Fegyelmi vétséget követ cl az, aki
a) az Alapszabályban foglalt kötelezettségeit súlyosan 

megszegi;
b) súlyosan vét a szakmai etika ellen;
c) tevékenységével vagy magatartásával a Társulat mű

ködését veszélyezteti;
d) a Társulatban önként vállalt feladatát figyelmeztetés 

ellenére hanyagul látja el;
e) a társulati tisztségviselőkkel szemben a társulati élet 

során tiszteletlen, sértő magatartást tanúsít;
az a tisztségviselő, aki a taggal szemben tisztségviselő
höz nem méltó magatartást tanúsít;

g) a Társulatnak bármely formában jelentős anyagi vagy 
erkölcsi kárt okoz;

h) egyéb oknál fogva a társulati tagságra méltatlanná vált;
i) akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen el

tiltott;
j )  akivel szemben a bíróság vagy szabálysértési hatóság 

természetvédelmi érdekeket sértő bűncselekmény, illetve 
szabálysértés miatt jogerősen büntetést szabott ki.

3. A fegyelmi vétséget elkövetőkkel szemben kiszabható fe
gyelmi büntetések:
a) szóbeli feddés,
b) írásbeli figyelmeztetés,
c) írásbeli megróvás,
d) egyesületi tisztségtől való megfosztás,
e) egyesületi kitüntetések visszavonása,
f )  a Társulatból történő kizárás.

4. A fegyelmi eljárás indítására a Társulat bármely szerve 
vagy tagja javaslatot tehet. A javaslatot a Társulat elnök
ségéhez kell eljuttatni.

5. A fegyelmi vizsgálatot a fegyelmi bizottság folytatja le. 
A fegyelmi bizottság elnökből és öt tagból áll és az elnöke 
által alakított három tagú tanácsban jár el.

6.1. Nem vehet részt a fegyelmi eljárásban az, aki
a) ellen a fegyelmi eljárás folyik,
b) a fegyelmi eljárás alá vont személy hozzátartozója,
c) a fegyelmi eljárás alá vont személlyel perben vagy harag

ban van, illetőleg akitől az ügy tárgyilagos megítélése 
nem várható.

6.2. A 6.1. pontban meghatározottakon kívül a másodfokú 
eljárásban nem vehet részt az sem, aki az első fokú hatá
rozat meghozatalában, ill. az azt megelőző vizsgálat lefoly
tatásában részt vett, vagy aki az ügyben tanúvallomást tett, 
vagy szakértőként járt el.

6.3. A fegyelmi bizottság elnöke kivatalból vagy kifogás alap
ján köteles az összeférhetetlenség, elfogultság kérdésében 
határozatot hozni. Ha a kifogás a fegyelmi bizottság elnö
kére vonatkozik, a Társulat elnöksége határoz.

7.1. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha
a) a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi eljárás elren

delésére jogosultnak több mint három hónapja tudo
mása van,

b) a fegyelmi vétség elkövetése óta — függetlenül a tudo
másra jutás időpontjától — több mint egy év eltelt.

7.2. Büntető, illetőleg szabálysértési eljárás esetén a 7.1. pont
ban meghatározott határidők az eljárás jogerős befejezésé
től számítanak.

8.1. Azt a személyt, akivel szemben az eljárást elrendelték, 
meg kell hívni a fegyelmi tárgyalásra Írásban. Figyelmeztetni 
kell arra, hogy jogában áll védekezését írásban benyújtania, 
továbbá, hogy távolmaradása a fegyelmi tárgyalás meg
tartásának nem akadálya.

8.2. A fegyelmi eljárás előtt intézkedni kell a tanúk megidézé- 
sére, egyéb bizonyítékok beszerzésére, továbbá más érde
kelt szerv képviselőjének meghívása iránt.

9.1. A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke vagy az 
általa a bizottsági tagok közül kijelölt személy vezeti.

9.2. A tárgyaláson ismertetni kell a fegyelmi eljárás alapjául 
szolgáló tényeket, majd meg kell hallgatni a fegyelmi el
járás alá vont személyt, és módot kell adni védekezésének 
és bizonyítékainak előterjesztésére. A védekezés meghall
gatása után a tanúkat és a szakértőket kell meghallgatni, 
ismertetni kell a beszerzett iratokat, szükség esetén pedig 
helyszíni szemlét kell tartani. A bizonyitásfelvétel a fegyelmi 
eljárás alá vont személy jelenlétében történik. Szükség 
esetén szembesítést kell elrendelni. Ha a fegyelmi eljárás a 
bizonyításfelvétel miatt nehézségekbe ütközik, a bizonyítást 
fel lehet venni kiküldött fegyelmi bizottsági tag vagy meg
keresés útján is. Az így felvett bizonyítás anyagát észrevé
telezés végett a tárgyaláson a fegyelmi eljárás alá vont sze
mély elé kell tárni.

9.3. Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy szabályszerű idézés 
ellenére sem jelent meg és távolmaradását elfogadhatóan 
nem igazolta, a tárgyalást távollétében is meg lehet tartani.

9.4. A fegyelmi tárgyalás nyilvános. Indokolt esetben azonban 
a hallgatóság száma korlátozható vagy a tárgyalásról ki
zárható.

10.1. A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
tartalmazza a tárgyalás helyét és idejét, a jelenlevők nevét 
és lakcímét, a tanúk vallomását és a szakértők véleményét, 
az írásbeli bizonyítékok megismertetésének történetét.

10.2. A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve a tárgyaláson történtek 
bizonyítására szolgál és azt a tárgyalás irataihoz kell csatolni.

10.3. A tárgyalást követően a vizsgálat eredményéről az elnök
ségnek — a hozandó fegyelmi határozatra vonatkozó javas
latot is tartalmazó — jelentést kell tenni. A jelentést a 
fegyelmi bizottság elnöke és a vizsgálatot lefolytató tagjai 
írják alá. A jelentést a vizsgálat elrendelését követő 30 
napon belül kell az elnökséghez eljuttatni. A határidőt 
a Társulat elnöke indokolt esetben egy ízben harminc 
nappal meghosszabbíthatja.

11.1. A jelentés beérkezését követő 15 napon belül a fegyelmi 
határozatot meg kell hozni.

11.2. A fegyelmi határozat büntető vagy az eljárást megszüntető 
lehet.

11.3. Büntető határozatot kell hozni, ha megállapítható, hogy az 
eljárás alá vont személy fegyelmi vétséget követett el. 
A fegyelmi büntetést, mivel annak célja a nevelés és a 
megelőzés, úgy kell kiszabni, hogy az igazodjék a fegyelmi 
vétség súlyához és az elkövető vétkességének fokához, to
vábbá az enyhítő és a súlyosbító körülményekhez.

11.4. Az eljárást megszüntető határozatot kell hozni, ha
a) nincs megállapítható fegyelmi cselekmény, vagy a ki

fogásolt cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget,
b) az eljárás alapját képező cselekmény nem nyert bizo

nyítást,
c) nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetője vagy 

az elkövető vétkessége.
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d) a fegyelmi vétség elévült,
e) a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes többi körül

ményeire való tekintettel a legenyhébb büntetés kisza
bása sem látszik indokoltnak.

11.5. A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell
a) a Társulat nevét és az ügy tárgyát;
b) a rendelkező részben az elkövető nevét és személyi 

adatait, az elkövetett vétség megjelölését, a vétkesség 
kérdésében való döntést és az alkalmazott fegyelmi 
büntetést, illetőleg az eljárás megszüntetésének kimon
dását, továbbá a fellebbezés lehetőségére való utalást. 
A kizárást kimondó határozatnak azt az időtartamot 
is tartalmaznia kell, amelynek letelte után a tag ismét 
felvehető;

c) az indoklásban a bizonyítottnak vett tényállást a bizo
nyítékok megjelölésével, valamint annak kifejtését, hogy 
az elkövetett cselekmény milyen fegyelmi vétséget való
sít meg, és az elkövetésben az eljárás alá vont személy 
mennyiben vétkes, továbbá az enyhítő és súlyosbító 
körülmények értékelését és a fegyelmi büntetés mérté
kének megindoklását, illetőleg az eljárás megszüntetése 
okának megjelölését;

d) a határozat meghozatatalának helyét és idejét, a Társulat 
elnökének és főtitkárának aláírását és a Társulat bélyeg
zőjének lenyomatát.

11.6. A határozatot az érdekeltekkel tértivevénnyel postai úton 
kell közölni.

11.7. A fellebbezés hiányában a határozat a fellebbezési határ
idő lejártát követő napon jogerőre emelkedik.

12.1. A fegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont személy fel
lebbezéssel élhet. A fellebbezést a határozat kézhezvételét 
követő 15 napon belül írásban kell bejelenteni.

12.2. A fellebbezésről a választmány soron következő ülésén 
határoz.

12.3. A fellebbezés felől a választmány általában az iratok alap
ján dönt, indokolt esetben azonban további bizonyítást is 
lefolytathat.

12.4. A választmány határozatában az első fokú fegyelmi határo
zatot helyben hagyja, megváltoztatja vagy hatályon kívül 
helyezi. Hatályon kívül helyezés esetén az elnökséget új 
eljárás lefolytatására utasítja, megjelölve azt, hogy a meg
ismételt eljárást milyen szempontok alapján kell lefolytatni.

12.5. A másodfokú fegyelmi határozatot a választmány az elnök
ség útján írásban közli az érdekeltekkel.

13.1. A 3/d-f. pontokban irt fegyelmi büntetés kiszabása esetén 
a fegyelmi eljárás alá vont személy a közgyűléshez felül
vizsgálati kérelmet nyújthat be.

13.2. A közgyűlés a felülvizsgálati kérelem tárgyában a 12.4. 
pontban foglaltak szerint határoz és határozatát a 12.5 . 
pontban foglaltaknak megfelelően közli az érdekeltekkel.

14. Az új eljárásban az első fokú határozat meghoztatalától 
számított hat hónap elteltével az elkövetővel szemben 
súlyosabb határozat nem hozható.

15. A fegyelmi büntetés elengedése iránt a fegyelmi büntetésben 
részesített személy a Társulat elnökségéhez írásbeli kérelmet 
nyújthat be. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező tevé
kenységét közvetlenül irányító szerv (területi szervezet, 
kutatócsoport, helyi csoport) véleményét is. Amennyiben 
az ügyben jogorvoslat folytán a választmány vagy a köz
gyűlés határozott, a kérelmet a javaslattal együtt az utolsó 
határozatot hozó testület elé terjeszti.

16. A fegyelmi büntetéseket a Társulat irodája tartja nyilván 
és azokat feljegyzi a tagnyilvántartó kartonra.

2 . sz. melléklet
a  M a g y a r  K a r s z t -  é s  B a r la n g k u ta tó  T á r s u la t  a la p s z a b á ly á h o z  

É R E M S Z A B Á L Y Z A T

( A  T á r s u la t  á lta l  a d o m á n y o z h a t ó  é r m e k  é s  e m lé k la p o k  o d a íté lé s é n e k  r e n d je .)

É R M E K

Hermán Ottó-érem
1. Az MKBT Hermán Ottó-érmet alapított, melyből évi rendes 

közgyűlésenként legfeljebb egy adható ki.
2. A Hermán Ottó-érmet a Társulat közgyűlése az érembizottság 

javaslata alapján adományozza a magyar karszt- és barlang- 
kutatás elöbbrevitelét szolgáló kimagasló társulati munkás
ságért. A díj birtokosa a ,,Hermán Ottó-érmes” jelző hasz
nálatára jogosult.

3. Az érmet kizárólag az MKBT rendes, tiszteleti és levelező 
tagjai nyerhetik el.

4. Az érem adományozására javaslatot az érembizottság számára 
az elnökség tagjai, a területi szervezetek, valamint a szak- 
bizottságok és bizottságok vezetői tehetnek.

A javaslatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) személyi adatok (név, születési év, foglalkozás, munkahely, 

eddigi kitüntetései stb.);
b) társulati munkássága (tagság kelte, tisztségei stb.);
c) a magyar karszt- és barlangkutatás érdekében kifejtett 

tevékenység ismertetése.
5. Az éremmel járó jutalom összege: 3000 Ft.
6 . Az érem dr. Kesslerné Szekula Mária alkotása, 90 mm át

mérőjű, 3 mm vastag, melynek első lapján Hermán Ottó dom
borművű arcképe látható, a bal szélen félkörben ,,Hermán 
Ottó 1835 -1914” felirat. A hátoldalra a kitüntetett neve és az 
adományozás éve kerül bevésésre.

Kadic Ottokár-érem
1. Az MKBT Kadic Ottokár-érmet alapitott, melyből évi rendes 

közgyűlésenként legfeljebb egy adható ki.
2. A Kadic Ottokár-érmet a Társulat közgyűlése az érembizottság 

javaslata alapján adományozza a karszt- és barlangkutatás 
területén végzett kiemelkedő tudományos munkásságért. A díj

birtokosa a ,,Kadic Ottokár-érmes" jelző használatára jogo
sult.

3. Az érmet kizárólag az MKBT rendes, tiszteleti és levelező 
tagjai nyerhetik el.

4. Az érem adományozására javaslatot az érembizottság számára 
az elnökség tagjai, a területi szervezetek, valamint a szak- 
bizottságok vezetői tehetnek. Kiemelkedő tudományos mun
kásságot folytató társulati tagok megpályázhatják az érem 
odaitélését. A javaslatnak, ill. a pályázatoknak az alábbiakat 
kell tartalmazniuk:
a) személyi adatok (név, születési év, foglalkozás, tudományos 
fokozat, munkahely, eddigi kitüntetései stb.);
b) társulati munkássága (tagság kelte, tisztsége stb.);
c) tudományos munkásság (szöveges ismertetés, irodalom- 

jegyzék).
5. Az éremmel járó jutalom összege: 3000 Ft.
6 . Az érem dr. Kesslerné Szekula Mária alkotása, 90 mm át

mérőjű, 3 mm vastag, melynek előlapján Kadic Ottokár 
domborművű arcképe látható, mellette ,,Kadic Ottokár 
1876—1957” felirat. A hátoldalra a kitüntetett neve és az ado
mányozás éve kerül bevésésre.

Vass Imre-érem
1. Az MKBT Vass Imre-érmet is alapított, melyből évi rendes 

közgyűlésenként legfeljebb egy adható ki.
2. A Vass Imre-érmet a Társulat közgyűlése az érembizottság 

javaslata alapján adományozza a magyar karsztvidékek és 
barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményért. 
A díj birtokosa a „Vass Imre-érmes” jelző használatára jogo
sult.

3. Az érmet kizárólag az MKBT rendes, tiszteleti és levelező 
tagjai nyerhetik el.

4. Az érem adományozására javaslatot az érembizottság szá
mára az elnökség tagjai, valamint a területi szervezetek és a 
kutatócsoportok vezetői tehetnek. A javaslatoknak az aláb
biakat kell tartalmazniuk:
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a) személyi adatok (név, születési év, foglalkozás, munkahely, 
eddigi kitüntetései stb.);

b) társulati munkássága (tagság kelte, tisztségei, csoportja);
c) feltáró kutatási munkássága (tételesen).

5. Az éremmel járó jutalom összege: 3000 Ft.
6 . Az érem dr. Kesslerné Szekula Mária alkotása, 90 mm át

mérőjű, 3 mm vastag, melynek első lapján Vass Imre dombor
művű mellképe látható, alul „Vass Imre 1794 1863" felirat.
Az előtérben teodolit, a háttérben cseppkövek. A hátoldalra 
a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevévésre.

e m l é k l a p o k

Hermán Ottó-emléklap
1. Az MKBT Hermán Ottó-emléklapot alapit, melyből évi rendes 

közgyűlésenként legfeljebb egy adható ki.
2. A Hermán Ottó-emléklapot a Társulat közgyűlése az érem

bizottság javaslata alapján adományozza a magyar karszt- és 
barlangkutatás elöbbrevitelét szolgáló kimagasló kollektív 
munkásságért.

3. Az emléklapot kizárólag az MKBT csoportjai, ill. az MKBT 
rendes, tiszteleti és levelező tagjaiból álló kollektívák nyer
hetik el.

4. Az emléklap adományozására javaslatot az érembizottság 
számára az elnökség tagjai, a területi szervezetek, valamint a 
szakbizottságok és bizottságok vezetői tehetnek.
A javaslatoknak tartalmazniuk kell:
a) a csoport (kollektíva) adatait (név, felügyeleti szerv, ala

kulás éve, kitüntetései);
b) a tagok adatait (csoportvezető neve, foglalkozása, tagok 

nevei);
c) a magyar karszt- és barlangkutatás érdekében kifejtett 

tevékenység ismertetését.
5. Az emléklappal pénzjutalom nem jár.
6. Az emléklap 42 x 30 cm méretű. Piros-fehér-zöld keretben 

színes cseppköves barlangrészlet látható. Bal felső sarokban 
a Társulat színes emblémája, jobb alsó sarokban (a rajzolat 
mezejében) az MKBT pecsétje látható. Felső részben nagy 
betűkkel „Hermán Ottó emléklap”, ez alatt kis betűkkel 
„melyet a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat adomá
nyoz...” felirat van nyomtatva. A kipontozott helyre a ki
tüntetett csoport neve és a kitüntetés adományozásának oka 
kerül. Az emléklapot az elnök és a főtitkár írják alá az ado
mányozás dátumával. Az emléklap hátlapjára a 7. pontban 
meghatározott személyek neveit tüntetik fel.

7. Az eredményt létrehozó csoporttagok (nem szükségszerűen a 
csoport teljes létszáma) vagy a kollektíva tagjai az emléklap 
levelezőlap nagyságú fotómásolatát kapják meg nevük fel
tüntetésével. A kitüntetett csoport, ill. kollektíva tagjainak 
névsorát — az érembizottság kérésére — a csoport vagy a 
kollektíva vezetője írásban adja meg. Ha ez nem egyezik meg 
a csoport vagy a kollektíva teljes létszámával, a javaslatot 
tételesen indokolni szükséges.

Kadic Ottokár-emléklap
1. Az MKBT Kadic Ottokár-emléklapot alapít, melyből évi ren

des közgyűlésenként legfeljebb egy adható ki.
2. A Kadic Ottokár-emléklapot a Társulat közgyűlése az érem

bizottság javaslata alapján adományozza a karszt- és barlang- 
kutatás területén kiemelkedő tudományos tevékenységet vég
zett kollektív munkáért.

3. Az emléklapot kizárólag az MKBT csoportjai, ill. az MKBT 
rendes, tiszteleti és levelező tagjaiból álló kollektívák nyer
hetik el.

4. Az emléklap adományozására javaslatot az érembizottság 
számára az elnökség tagjai, a területi szervezetek, valamint a 
szakbizottságok vezetői tehetnek.
A javaslatoknak tartalmazniuk kell:
a) a csoport (kollektíva) adatait, (név, felügyeleti szerv, 

alakulás éve, kitüntetései);
b) a tagok adatait (csoportvezető neve, foglalkozása, a tagok 

neve);
c) a tudományos tevékenység ismertetése (szöveges irodalom- 

jegyzék).
5. Az emléklaphoz pénzjutalom nem jár.
6. Az emléklap 42 x 30 cm méretű. Piros-fehér-zöld keretben 

színes, cseppköves barlangrészlet látható. Bal felső sarokban

(a rajzolat mezejében) az MKBT pecsétje található. Felső 
részén nagy betűkkel „Kadic Ottokár emléklap” ez alatt kis 
betűkkel „melyet a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
adományoz...” felirat van nyomtatva. A kipontozott helyre 
a kitüntetett csoport neve, a kitüntetés adományozásának oka 
kerül.
Az emléklapot az elnök és a főtitkár írja alá, az adományozás 
dátumával. Az emléklap hátlapjára 7. pontban meghatározott 
személyek neveit tüntetik fel.

7. Az eredményt létrehozó csoporttagok (nem szükségszerűen 
a csoport teljes létszáma) vagy a kollektíva tagjai az emléklap 
levelezőlap nagyságú fotómásolatát kapják meg nevük fel
tüntetésével.
A kitüntetett csoport, ill. kollektíva tagjainak névsorát — az 
érembizottság kérésére — a csoport, vagy a kollektíva vezetője 
írásban adja meg. Ha ez nem egyezik meg a csoport vagy a 
kollektíva teljes létszámával, a javaslatot tételesen indokolni 
szükséges.

Vass Imre-emléklap
1. Az MKBT Vass Imre-emléklapot alapít, melyből évi rendes 

közgyűlésenként legfeljebb egy adható ki.
2. A Vass Imre-emléklapot a Társulat közgyűlése az érembizott

ság javaslata alapján adományozza a magyar karsztvidékek 
és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív 
eredményért.

3. Az emléklapot kizárólag az MKBT csoportjai, ill. az MKBT 
rendes, tiszteleti és levelező tagjaiból álló kollektívák nyer
hetik el.

4. Az emléklap adományozására javaslatot az érembizottság 
számára az elnökség tagjai, a területi szervezetek, valamint a 
szakbizottságok vezetői tehetnek. A javaslatoknak tartalmaz
niuk kell:
a) a csoport (kollektíva) adatait (név, felügyeleti szerv, ala

kulás éve, kitüntetések);
b) a tagok adatait (csoportvezető neve, foglalkozása, a tagok 

neve);
c) a kitüntetés alapját képező feltáró kutatási tevékenységet, 

eredményt.
5. Az emléklaphoz pénzjutalom nem jár.
6 . Az emléklap 42 x 30 cm méretű. Piros-fehér-zöld keretben 

színes cseppköves barlangrészlet látható. Bal felső sarokban 
a Társulat színes emblémája, jobb alsó sarokban (a rajzolat 
mezejében) az MKBT pecsétje látható. Felső részén nagy 
betűkkel „Vass Imre-emléklap”, ez alatt kis betűkkel „melyet 
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat adományoz.. . ” 
felirat van nyomtatva. A kipontozott helyre a kitüntetett cso
port neve és a kitüntetés adományozásának oka kerül.
Az emléklapot az elnök és a főtitkár írja alá az adományozás 
dátumával.
Az emléklap hátlapjára a 7. pontban meghatározott személyek 
neveit tüntetik fel.

7. Az eredményt létrehozó csoporttagok (nem szükségszerűen a 
csoport teljes létszáma) vagy a kollektíva tagjai az emléklap 
levelezőlap nagyságú fotómásolatát kapják meg a nevük fel
tüntetésével. A kitüntetett csoport, ill. kollektíva tagjainak 
névsorát — az érembizottság kérésére — a csoport vagy 
kollektíva vezetője írásban adja meg. Ha ez nem egyezik a 
csoport vagy a kollektíva teljes létszámával, a javaslatot téte
lesen indokolni szükséges.

Általános rendelkezések
1. Az egyes érmek és emléklapok rendjének 4. pontjaiban rész

letezett javaslatokat minden év január 31-ig kell az érembizott
ságnak címezve a Társulat titkárságának megküldeni.

2. Az érembizottság a beérkezett javaslatok mérlegelése alapján
érem-, ill. emléklapfajtánként legfeljebb 1 1 javaslatot köz
vetlenül a közgyűlés elé terjeszt. Megfelelő javaslat beérkezése 
hiányában érem, ill. emléklap nem adható ki.

3. Az érembizottságot a tisztújító közgyűlés választja meg a kö
vetkező tisztújító közgyűlésig terjedő hatáskörrel. Az érem
bizottság elnökből és négy tagból áll.

4. Az érembizottság tagjai érem adományozására javaslatba nem 
hozhatók.

♦Közzétételre került a Karszt és Barlang 1973. évi I — II. számának 
57 — 59. oldalán. (Szerk.)
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Fényképek a jobb oldalon: a József-hegyi-barlang néhány szép kristály képződménye. Balra fent a Csillagszóró
nak elnevezett, hajszálvékony gipsz kristályszálakból álló képződmény látható. Jobbra fent és balra lent 
csoportos aragonittűket, jobbra lent gipszvirágokat ábrázolnak képeink. (A felvételeket Czájlik István 
készítette )
Fénykép a hátsó borítón: a Kinizsi pályaudvar nevű óriási barlangterem az 1984-ben felfedezett József-hegyi
barlangban. ( Hazslinszky Tamás felvétele )

Photos on the opposite side: crystal formátions in the newly discovered József-hegyi Cave in Budapest. Lejt 
above: the so calléd “sparkler”, very thin and long gypsum crystal threads. Right above andleft below: aragonite 
needles, right below: gypsum flowers. (Photo: I. Czájlik)
Photo on the back cover: the biggest chamber (Kinizsi “railway station”) in the József-hegyi Cave. (Photo: 
T. Hazslinszky)


