
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSEK

Az 1998. évi jubileumi küldöttközgyűlés

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat meg
alakulásának 40. évfordulója alkalmából 1998. december 
12-én ünnepi küldöttközgyűlésre került sor a MTESZ 
Székház Fö utcai épületében. A küldöttközgyűlésen 
megjelentek száma 63 fo volt. Dr. Hevesi Attila elnök 
megnyitóját követően a Magyarhoni Földtani Társulat 
nevében dr. Dudich Endre, a Magyar Hidrológiai Társaság 
nevében Vitális György köszöntötte a jubilánst, majd az 
elnök az osztrák társszervezetek üdvözleteit olvasta fel.

A továbbiakban az alábbi beszámolók hangzottak el:
Székely Kinga: A Társulat megalakulása és fejlődése 

1945-ig
Dr. Dénes György: A hazai barlangkutatás 1945 és a 

Társulat újjáalakulása közötti időszakban, a Társulat 
újjáalakulása és tevékenysége 1958-1966. között

Gádoros Miklós: A Társulat fejlődéstörténete 1966- 
től napjainkig

Szablyár Péter: A  Társulat jelenlegi működésének 
problémái és a lehetséges jövőkép.

A küldöttközgyűlés második részében a küldöttek az 
alábbi határozatokat hozták:

— dr. Csepregi István előterjesztése alapján meg
szavazták az Alapszabály módosítását, amely a 
kiemelten közhasznúvá nyilvánítás érdekében vált 
szükségessé,

— a Társulat rendkívül nehéz gazdasági helyzetére 
való tekintettel nagymértékű tagdíjemelést fogadtak el,

— tiszteleti tagokat választott.
A küldöttközgyűlés keretében érmek és oklevelek 

átadására is sor került.
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1999. 
június 5-én tartotta tisztújító küldöttközgyűlését a 
MTESZ Budai Székházában. A küldöttközgyűlésre 
delegált küldöttek szánta 53 íö volt. ebből 41 tő jelent 
meg. A küldöttközgyűlésen szavazati joggal nem 
rendelkező résztvevők száma 24 fő volt.

Dr. Hevesi Attila, a Társulat elnöke köszöntötte a meg
jelenteket, majd néhány, a napirendi pontok módosítását 
szolgáló szavazást követően először dr. Dénes Györgyöt, az 
Érembizottság elnökét kérte fel kitüntetések átadására.

A továbbiakban Szablyár Péter főtitkár tett szóbeli 
kiegészítést az előre írásban összeállított és a küldöttek 
részére átadott főtitkári beszámolóhoz. Az elhangzottakat 
heves vita követte, többen sérelmezték a személyeskedő 
kitételeket, majd Károly Gábor, az Ellenőrző Bizottság 
elnöke tett jelentést és reagált a főtitkár által felvetett 
gondolatokra is. Elsőként ismertette azokat a megke
reséseket, amelyekkel a bizottság az elmúlt ciklusban 
foglalkozott, majd tájékoztatta a küldöttközgyűlést azok
ról a bejelentésekről, amelyek nyomán a Társulat 
működésének alapszabályszerűségét vizsgálták. Elmond
ta, hogy a vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a 
legtöbb probléma a szabályozatlanságból, illetve az 
Szervezeti és Működési Szabályzat elavult voltából fakad. 
Felhívta a figyelmet arra. hogy a Társulat kiemelkedően

közhasznú tevékenysége miatt ezeket a szabályozatlan
ságokat a hivatalba lépő új vezetőségnek kell mielőbb 
meg oldania.

A napirendi pontok sorában, a továbbiakban a köz
hasznúsági jelentés, illetve a költségvetés megvitatására 
került sor, majd a távozó tisztikar részére a küldött
közgyűlés megadta a felmentést, s megkezdődött a válasz
tási procedúra. Az egyes posztokra jelöltek bemutatko
zása után lépcsőzetes választási rendszerben, indulatoktól 
és lemondásoktól, újraszavazásoktól sem mentesen, szüle
tett meg a Társulat új tisztikara (részletesen lásd később).

Az újonnan megválasztott vezetőség a továbbiakban 
alaszabálymódosítási javaslatokat terjesztett a küldöttköz
gyűlés elé. A küldöttek az előterjesztett módosításokkal az 
alapszabályt egységes keretben egyhangúlag elfogadták.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
— a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta id. 

Kalmár Lászlót (posztumusz). Kincses Júliát és Csekő 
Árpádot;

— jóváhagyólag tudomásul vette az 1995— 1999. évi 
munkáról szóló főtitkári beszámolót és az Ellenőrző 
B izottság jelentését;

— elfogadta a Társulat 1999. évi költségvetését;
— elfogadta a Társulat 1999. évi közhasznúsági 

jelentését és éves beszámolóját;
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— megválasztotta a következő négy éves időszakra a 
Társulat új vezetőségét;

:— megvitatta és elfogadta az előterjesztett alapsza
bálymódosításokat.

A küldöttközgyűlés végén dr. Korpás László, a 
Társulat újonnan megválasztott elnöke megköszönte az 
előző vezetőség munkáját, bizalmat, türelmet és 
„fegyverszünetet” kért az elkövetkező négy évre. majd a 
küldöttközgyűlést berekesztette.

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 1999. JÚNIUS 5-1 
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉN MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK

ELNÖKSÉG ÉREMBIZOTTSÁG:

Tiszteleti elnök: Dr. Dénes György 
(megválasztva az 1995. 
március 25-i küldött- 
közgyűlésen

Elnök: Dr. Dénes György

Elnök: Dr. Korpás László Tagok: Dr. Czajlik István
Társelnökök: Gádoros Miklós Dr. Fodor István

Hazslinszky Tamás Dr. Hevesi Attila
Dr. Leél-Őssy Szabolcs Dr. Zámbó László

Főtitkár: Börcsök Péter
Titkárok: Kiss Attila FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Lengyel János 
Sásdi László Elnök: Dr. Végh Zsolt

Elnökségi tagok: Fehér Katalin Tagok: Csepreghy Ferenc
Hegedűs Gyula Egerland Zoltán
Maucha László Horváth Richárd

VÁLASZTMÁNY
Papp László

Adamkó Péter 
Dr. Csepregi István Hegedűs András Szabó Zoltán Póttagok: Bajna Bálint
Eszterhás István Dr. Lénárt László Szolga Ferenc Ézsiás György
Ferenczy Gergely Maucha Gergely Takácsné Bolner Katalin Lieber Tamás

Fleck Nóra

KITÜNTETÉSEK
Az MKBT Érembizottsága az 1998. évben a karszt- 

és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudo
mányos munkásságért adományozható Katiié Ottokúr- 
érmet

dr. Veress Márton
geográfus, tanszékvezető főiskolai tanárnak ítélte oda. aki 
Társulatunknak 1976 óta tagja. A szegedi József Attila 
Tudományegyetemen biológia-földrajz szakon szerzett 
diplomát 1969-ben, egyetemi doktori címet 1974-ben, 
Ph.D. fokozatot 1997-ben szerzett. 1984 óta a szombathe
lyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola földrajz tan
székének oktatója, 1989 óta főiskolai docens, 1997 óta fő
iskolai tanár, 1990-től tanszékvezető, 1994-töl a Termé
szettudományi Intézet igazgatója. Karszt- és barlangkuta
tó munkákat 1976 óta végez, amikor megszervezte a 
Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutató Csoportot, 
amelynek azóta is vezetője. Karsztmorfológiai terepi 
munkákat elsősorban a Bakony hegységben végzett, 
kutatásai utóbb kiterjedtek az ország, majd a szomszéd

országok más karsztvidékeire is, a trópusi karsztosodást 
Dél-Kínában tanulmányozta. Kiemelten foglalkozott a 
fedett karsztok fejlődésével és formakincsével, a karrok 
genetikájával és morfológiájával, a pszeudo-karsztoso- 
dással, valamint a karsztos folyamatok és jelenségek mo
dellezésével. Szakmai tevékenységének eredményeként 
több mint félszáz szakcikket, egy monográfiát, egy fő
iskolai tankönyvet és több mint félszáz ismeretterjesztő 
cikket írt. A főiskolán tanította az Általános természeti 
földrajz és a Térképészet tárgyakat, valamint Karsztmor
fológiát és a Magashegységek geomorfológiáját. Speciál
kollégiumokat szervezett és vezetett Karros felszínek 
morfológiája címen. Az oktatásban nagy gondot fordít a 
terepi munkákra, a hallgatók számára általa szervezett és 
vezetett bel- és külföldi terepbejárásokra és terepgyakor
latokra. Oktató és nevelő munkája során a szombathelyi 
főiskolán a fiatal karsztkutatók új generációja nevelődik. 
Társulatunknak hosszabb időn át választmányi. 1993-95 
közt elnökségi tagja volt. Elismerésre nemcsak értékes
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