
2000. április 8.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
2000. április 8-án tartotta küldöttközgyűlését a 
Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében. A 
megjelent küldöttek száma 18 fő, a szavazati jog
gal nem rendelkezők résztvevők száma 26 fő volt.

Dr. Korpás László, a Társulat elnöke köszön
tötte a megjelenteket, majd felkérte dr. Dénes 
Györgyöt, az Érembizottság elnökét a kitünteté
sek átadására. Az Érembizottság döntése alapján 
elsőként a 40 éves társulati tagsággal rendelkezők 
kaptak emléklapot, így: Csekő Árpád, dr. Cser 
Ferenc, dr. Dénes György, dr. Dénes Györgyné, 
Gádoros Miklós, Hazslinszky Tamás, Horváth Já
nos, dr. Jakucs László, Jamrik Károly, dr. Juhász 
András, Kerti Béla, Kesselyák Péter, Kincses Jú
lia, dr. Kása Attila, Körösi Gyula, Magyari Gá
bor, Maucha László, Müller Ernő, Neppel Fe
renc, dr. Pályi Gyula, Kényei Márta, dr. Rónai 
Miklós, dr. Szathmáry Sándor, dr. Szentes 
György, Szenthe István, Szilvássy Andor, dr. To
pá i György, Venkovits István.

Ezt követően dr. Juhász Andrást 70., Hajdú 
Józsefet és Násfay Bélát 60. születésnapja alkal
mából köszöntötte a közgyűlés.

A továbbiakban társulati érmek átadására, va
lamint tiszteletbeli tagok választására (részlete
sen lásd alább) került sor.

Börcsök Péter főtitkár távollétében dr. Korpás 
László elnök terjesztette elő a főtitkári beszámo
lót, melyhez grafikonok segítségével rövid gazda
sági áttekintést is adott. Elmondta, hogy a Társu
lat egyensúlya törékeny és nem stabil, azonban az 
előző évi eredmény pozitívan alakult. Kiemelte, 
hogy a tagdíjfizetési fegyelem rendkívül jó a Tár
sulatban. Továbbiakban részletesen beszámolt a 
Társulat működésével kapcsolatos változtatások
ról. Kiemelte az új irodába való költözést, amely a 
működési költségek csökkentését tette lehetővé, s

ezáltal sikerült megállítani az adósságnöveke
dést. Köszönetét mondott mindazoknak, akik 
anyagilag támogatták a Társulat működését, pél
dát adva ezzel másoknak is. Beszámolt a tanfo
lyami rendszer újraindításáról, együttműködési 
megállapodások kötéséről, megbízásos munkák
ról, s a társulati kiadványok megjelentetéséről, 
nagy eredményként értékelve, hogy a küldöttköz
gyűlés időpontjára sikerült megjelentetni a Karszt 
és Barlang 1997/1—II. számát.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat 
hozta:
-  a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta dr. 

Rádai Ödön, dr. Tardy János és Vass Béla tag
társakat, valamint a társegyesületek részéről dr. 
Bárdossy Györgyöt (Magyarhoni Földtani Tár
sulat), dr. Marosi Sándort (Magyar Földrajzi 
Társaság) és dr. Vitális Györgyöt (Magyar Hid
rológiai Társaság);

-  jóváhagyólag tudomásul vette az 1999. évi 
munkáról szóló főtitkári beszámolót és a Fel
ügyelő Bizottság jelentését;

-  elfogadta az előterjesztett alapszabálymódosí- 
tást (a Társulat székhelyváltozása, valamint a 
Társulat egyéni tagjai küldöttválasztásának 
módja);

-  elfogadta az 1999. évről szóló közhasznúsági 
jelentését és éves beszámolóját;

-  elfogadta a Társulat 2000, évi munkatervét és 
költségvetését;

-  Sásdi László lemondásával megüresedett titkári 
posztra dr. Nyerges Miklóst választotta meg;

-  a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának 
mandátumát a következő küldöttközgyűlésig 
meghosszabbította, valamint az alapító okirat
ban az alapítvány székhelyét módosította.

Végül dr. Korpás László az aktív közreműkö
dést megköszönve a közgyűlést berekesztette.
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2000. szeptember 27.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
2000. szeptember 27-én ismét küldöttközgyűlést 
tartott a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében, 
melynek napirendjén a Karszt és Barlang Ala
pítvány alapító okiratának módosítása, valamint a 
Kuratórium tagjainak megválasztása szerepelt. A 
küldöttközgyűlésen 30 fő szavazati joggal rendel
kező küldött, valamint 5 fő szavazati joggal nem 
rendelkező társulati tag vett részt.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat 
hozta:

-  egyhangúlag elfogadta a Karszt és Barlang 
Alapítványnak a közhasznúság szempontjai 
alapján átdolgozott és módosított alapító 
okiratát;

-  megválasztotta a Karszt és Barlang Alapítvány 
5 tagú új kuratóriumát. A kuratórium tagjai: 
Borzsák Sarolta, Hegedűs Gyula, dr. Leél-Ossy 
Szabolcs, Schafer István, dr. Végh Zsolt.

-  elfogadta a Társulat 2001. január 1-től életbe 
lépő új tagsági díjait.

2001. április 21.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
2001. április 21-én tartotta küldöttközgyűlését a 
Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében. A kül
döttközgyűlésre delegált küldöttek száma 48 fő 
volt, ebből 34 fő jelent meg. A szavazati joggal 
nem rendelkező résztvevők száma 13 fő volt.

Dr. Korpás László elnök köszöntötte a meg
jelenteket, majd a jelenlévők egyperces néma fel
állással tisztelegtek id. Stibrányi Gusztáv nagy 
műveltségű felvidéki gyógyszerész emlékének, 
akinek kutatómunkája révén számos hazai bar
langkutatástörténettel foglalkozó szakember jut
hatott fontos adatokhoz.

A továbbiakban dr. Dénes György, az Érem
bizottság elnöke kitüntetéseket adott át, majd tisz
teletbeli tag választásra került sor (részletesen 
lásd később). Ezt követően nevezetes évfordulót 
ünneplő tagtársak köszöntése következett. Jamrik 
Károly 85, dr. Jakucs László és dr. Jánossy Dénes 
75, Vidics Zoltánná 70, Csekő Árpád, Gádoros

Miklós, Kesselyák Péter 65, Eszterhás István, dr. 
Lorberer Árpád  és dr. Szentes György 60 szü
letésnapja alkalmából vehetett át emléklapot. Vé
gül dr. Korpás László elnök Székely Kingát 
köszöntötte, aki a Föld Napja alkalmából Pro 
Natura kitüntetésben részesült.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat 
hozta:
-  a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta dr. 

Schweitzer Ferencet, az MTA Földrajztudo
mányi Kutató Intézetének igazgatóját;

-  elfogadta a 2000. évről szóló főtitkári beszá
molót;

-  elfogadta a 2000. évről közhasznúsági beszá
molót;

-  elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat 
2000. évi gazdálkodásáról szóló jelentését;

-  elfogadta a Társulat 2001. munkatervét és költ
ségvetését.

Fleck Nóra

TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK
2000-ben

a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
Érembizottsága az éves küldöttközgyűlésen az 
alábbi kitüntetéseket adományozta.

A karszt- és barlangkutatás területén végzett 
kiemelkedő tudományos munkásságért adomá
nyozható Kadic Ottokár-éremmel

dr. Kubassek János
tagtársunkat tüntette ki.

Kubassek János 1973-ban, még középiskolás 
korában kapcsolódott be a barlangkutatásba, 1974 
óta tagja Társulatunknak. Kezdetben feltáró ku
tatásokban vett részt, majd mint földrajz-törté
nelem szakos egyetemi hallgató egyre inkább 
szakmai kérdésekkel foglalkozott. 1976-ban az 
MKBT barlangkataszterezési pályázatán A Ge- 
recse-hegységi Nagy-Somlyó és Hosszúvontató 
csoportjának barlangjai-t írta le Móga Jánossal 
közös dolgozatában. A Karszt és Barlang 1978.
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