(4) A nyilvános iratokba bárki betekinthet a Társulat Titkárságán, a nyilvánosan meghirdetett
félfogadási időben. A nyilvános iratokról - költségtérítés mellett - másolat készíthető.
(5) A félfogadás időpontját, valamint a másolat készítés költségtérítésének mértékét a Választ
mány határozza meg. A Választmány erről való döntését a Társulat Tájékoztatójában meg kell
jelentetni és a Társulat hirdetőtábláján is el kell helyezni.
(6) A Társulat éves közhasznúsági jelentéseibe a Társulat Titkárságán bárki betekinthet, abból
- költségtérítés mellett - másolatot készíthet.
(7) A Társulat Választmánya által meghatározott szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A Választ
mány döntését a Társulat Tájékoztatójában meg kell jelentetni és a Társulat hirdetőtábláján is
el kell helyezni. A szolgáltatások igénybevétele - ha a szolgáltatás jellegéből más nem követ
kezik - a Társulat székhelyén (Titkárság) történik.
(8) A Társulat Tájékoztatóját a természetes személy tagok, a pártoló tagok, valamint a szerve
zeti tagok egy példányban - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mó
don - kapják.
XVII. Egyéb rendelkezések
30. §.(1) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (a többször módosított 1959. évi IV. törvény ), va
lamint a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
(2) Felhatalmazást kap a Választmány, hogy az Alapszabályban nem részletezett kérdéseket,
valamint az Alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának részletes szabályait
(pl. 2. §. (6) bekezdés) Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozza.
(3) Az egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály - a (4) bekezdésben foglalt kivétel figye
lembevételével - 2009. május 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2005. április 23-án elfo
gadott Alapszabály hatályát veszti.
(4) A vezető szervek összetételére vonatkozó rendelkezéseket első alkalommal
a) a megüresedett tisztségek esetében az Alapszabály elfogadását követő időközi választások;
b) egyéb esetben a rendes (esedékes) választások (tisztújítás) során kell alkalmazni.

TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK

A Társulat Érembizottsága 2009. április 15-i ülésén az alábbi társulati kitüntetések adományozásáról,
illetve átadásáról hozott határozatot:
A karszt- és barlangkutatás területén végzett és nyomtatásban publikált
kiemelkedő tudományos munkásságért adományozható
Kadic Ottokár-éremmel
Hazslinszky Tamás
tagtársunkat tüntette ki.
Hazslinszky Tamás a barlangkutatásba 1957-ben, a Meteor barlangkutató csoport alsó-hegyi feltá
ró kutatásai során kapcsolódott be. Társulatunknak alapító tagja. Rövidesen részt vállalt Tájékoztatónk
szerkesztésében, azután a választmány munkájában is, majd a vezetőségben 1974-1979 között titkári,
1979-1986-ig főtitkári, majd társelnöki tisztet töltött be, ez utóbbit a mai napig is, 2004 óta a Társulat
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kiadványainak főszerkesztője. 1998 óta Társulatunk tiszteleti tagja. A Hermán Ottó-érem és a Papp Ferenc-érem kitüntetettje.
Társulatunk újjáalakulása óta, 1959-től, éppen fél évszázada, rendszeresen publikál karszt és bar
lang vonatkozású írásokat, kezdetben ismeretterjesztő cikkeket, azután - mint kutató hidrológus karszthidrográfiai és hidrológiai, meg karsztvízvédelmi munkákkal jelentkezett, majd a lámpaflóra el
leni védekezésről írt tanulmányokat. Az utóbbi két évtizedben sorozatosan publikálta karszt és barlang
vonatkozású tudománytörténeti dolgozatait. Szakmai-tudományos kutatásaival és azok eredményeinek
publikálásával érdemelte ki a megbecsülést.

A karsztok és barlangok kutatása és eredményeinek ismertetése terén végzett kiemelkedő
tudományszervező és tudományos ismeretterjesztő tevékenységért adományozható
Papp Ferenc-érmet
Szablyár Péter
tagtársunknak ítélte oda az Érembizottság.
Szablyár Péter - még mint a Geológiai Technikum tanulója - a Vár-barlangban vállalt túravezetöi
tevékenysége idején jegyezte el magát egy életre a barlangokkal és a barlangkutatással. 1962 óta tagja
Társulatunknak. A Szabó József Geológiai Technikumban 1963-1966 között a barlangkutató csoport if
júsági vezetője, 1967-1982 között az FTSK Szabó József Barlangkutató Csoport vezetőjeként végzett
eredményes feltáró, dokumentáló és elméleti munkát. 1981-1985 között félévenként jelentette meg a Bar
langbibliográfiai Figyelőt, és szerkesztő bizottsági tagja volt a Karszt és Barlangnak. 1984- 1986-ig tudo
mányos titkára, 1986-1990-ig főtitkárhelyettese, 1995-1999-ig főtitkára volt Társulatunknak. 1987-ben
Hermán Ottó-érem kitüntetést kapott. 1993-ban a Szemlö-hegyi-barlang fölötti parkban létrehozta a Bar
langkutató Emlékkertet.
1994-ben megalapította a Jósvafői Tájházat, amely 2008-ban elnyerte „Az év múzeuma” címet.
A Tájházban külön helyiség mutatja be a környék nagy barlangjait, azok megismerésének történetét és
kiemelkedő kutatóit. Szablyár Péter 1997-ben Jósvafő díszpolgára lett. 2007-ben az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter Kós Károly-díjjal tüntette ki.
1965 óta publikált könyvei, valamint több mint félszáz, barlangokkal kapcsolatos szakmai és tudomá
nyos ismeretterjesztő írása jól tükrözi, és méltán egészíti ki tudományszervező és tudományos ismeretter
jesztő tevékenységének jelentőségét.

A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért
kimagasló eredményért adományozható
Vass Im re-érem m el

Kovács Richárdot
tüntette ki az Érembizottság.
A Pilisszentkereszt fölötti Csévi-szirtek kitartó kutatása jelentős eredményhez vezetett. Az Ariedne
Egyesület barlangkutatói Kovács Richárd vezetésével, összefogva a Slíz György vezette Szent Özséb
Csoporttal, egy vadmacskatanya üregéből kiindulva feltártak egy nagy barlangot, amelyet névrövidítéssel
Vacska-barlangnak neveztek el. A barlang feltárásáról és a feltárt szakaszok felméréséről a kutatásve
zető rendszeresen tájékoztatta Társulatunkat. 2009 március közepén a rendszer hossza már meghaladta
a 3300 m-t, vertikális kiterjedése pedig a 196 m-t, a hóvégi jelentés már 3600 m hosszúságról és 198,2 m
vertikális kiterjedésről számolt be. A folyamatos kutatás további eredményeket ígér, de az eddigi ered
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ményekkel is kiérdemelte a kutatás vezetője és a két csoportnak a kutatásban résztvevő valamennyi tagja
a Társulat elismerését.
Ezért az Erembizottság
a barlangfeltárások terén kiemelkedő eredményt elért kutató kollektívának adományozható
Vass Imre-emléklappal
az Ariadne Egyesület és a Szent Özséb Csoport
Kovács Richárd, illetve Slír György által vezetett
Vacska-barlangot feltáró kutató-kollektíváját
tüntette ki.
Miután a könnyűbúvár barlangkutatók a Molnár János-forrásbarlangban sikeresen továbbjutottak,
és fölfedezték annak nagy tavas termét, kiderült, hogy az közel fekszik a Kessler Hubert által kihajtott
kutatótáró egyik pontjához. Adamkó Péter kezdeményezésére, az ő és Leél-Ossy Szabolcs vezetésével
egy a barlangkutatóink széles táborából kialakult kollektíva hosszú heteken át, nap mint nap munkaidő
után későig dolgozott a táró és a barlang tavas terme közti kőzethasadék kitágításán, míg végül azt átjár
ható folyosóvá alakították. A kitartó munka elérte célját és kiérdemli az elismerést. Az immár szárazon
megközelíthető és a melegvizű tó fölött sziklakupolával fedett nagy termet a kutatók az évtizedek előtti
kutató-tárót kihajtó hidrológus-barlangkutatóról Kessler-teremnek nevezték el.
Ezért az Erembizottság
a barlangfeltárások terén kiemelkedő eredményt elért kutató kollektívának adományozható
Vass Imre emléklappal
az Adamkó Péter és Leél-Ossy Szabolcs által vezetett
M olnár János-barlang Kessler-termébe vezető bejáratot kialakító barlangkutató-kollektívát
tüntette ki.
A kitüntetések átadására a Társulat 2009. április 26-i küldöttközgyűlésén került sor.
Dr. Dénes György
az Erembizottság elnöke

KÖSZÖNTÉSEK

2008. augusztus 1-én ünnepelte 85. születésnapját
Vass Béla ,
a pécsi barlangkutatók korelnöke, aki 1923 aug. 1-én Pécsett született. A Budapesti Műszaki Egyetem
Erdőmémöki szakán 1950-ban végzett.
A barlangkutatással Kessler Hubert előadásain ismerkedett meg. A Dunántúli Tudományos Intézet alapító
igazgatója, Szabó Pál Zoltán biztatására az intézet geológusával, Kevi Lászlóval szervezték a háború utáni
első tudományos igényű barlangkutatást 1953-ban. A 4 főből álló intézeti csoport feltárásokat végzett a Villá
nyi-hegységen kívül a Mecsekben Száraz-kút-, Szuadó-völgy környékén és az Abaligeti-barlangban. Utóbbi
ban jelentős felfedezéssel járt 1954-ben, az emeleti Nagy-terembe történt bejutás.
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