
TÁRSULATI ÉLET

Társulatunk Elnöksége 1976» .január 27-én ülést tartott.  A na
pirend előtt dr, Láng Sándor elnök javaslatot terjesztett elő, 
hogy a Társulat hozzon határozatot, hogy az 1977» évi angliai 
Barlangtani Konferenciára kiutazókat a Társulat erkölcsileg 
támogatja (utlevélbeszerzés), Ezután dr. Böcker Tivadar i s 
mertette a Társulat 1977* évi munkatervét, valamint az elő
zetes költségvetést. A munkaterv ismertetése kapcsán határo
zat született, hogy az Elnökség mondjon köszönetét Barátosi 
Józsefnek, a Társulat Oktatási Bizottsága elnökének lelkes és 
odaadó munkájáért, valamint elfogadták azt a javaslatot, hogy 
egy bizottság vizsgálja felül a Társulat kiadványainak felada
tát,* célját, tartalmát, szükségszerűségét* Az Elnöke ég az uj 
tagok jelentkezését elfogadta. Az Elnökség úgy határozott, 
hogy március 20-ig meg kell választani a Társulat csoportjai
nak, egyéni tagjainak küldötteit. Minden 5 tag után 1 küldött. 
Dr* Leél-össy Sándort -  kérésére -  a társulati feladatai 
alól ,  betegségére való tekintettel, az Elnökség felmentette. 
Dr. Leél-össy Sándor javaslatára az Oktatási Bizottság titká
rává dr. Gráf Andrásnét jelölte ki. Az Elnökség tudomásul vet
te, hogy a Társulat kiadványait sajtóengedély hiányában egye
lőre nem lehet nyomdába adni.

Társulatunk 1976, március 9-én megtartott Elnökségi ülésén 
először dr. Böcker Tivadar főtitkár adott tájékoztatást az 
OTvH-MKBT együttműködési szerződés aláírásáról. Ezután a fő 
titkár referált a társulati taglétszám helyzetéről, s az an
nak alapján meghatározott küldött létszámról. Az Elnökség az 
Érembizottság előterjesztése alapján Vass Imre emlékéremmel 
való kitüntetésre javasolja Mészáros Károly okleveles geoló
gus mérnököt, a Bükk-hegységben az utóbbi években végzett ki
emelkedő feltáró tevékenységéért, valamint a karsztmorfológiai 
térképező tevékenységéért. Herman Ottó emlékéremmel való ki
tüntetésre javasolja dr. Balázs Dénest, a Társulat érdekében
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^hosszú éveken át kifejtett  tevékenységéért, a Karszt és Bar- n 
lang önzetlen szerkesztéséért* Végül az Elnökség elfogadta a 
TDK csoport bejelentését és az uj tagok felvételét.

Az 1976« március 16-án megtartott Választmányi ülésen 
dr, Böcker Tivadar főtitkár ismertette a Közgyűlés elé ter
jesztendő beszámolóját, amely nemcsak egy év, hanem az 197^* 
évi választás óta elte lt  időszak munkáját foglalja magába.
Az 1975* évi beérkezett jelentések alapján javasolja a Her
man Ottó emléklap kiadását az Álba Eegia csoportnak, A meg
osztott második helyet a Marcel Loubens és a Papp Ferenc cso
portnak, valamint a Vass Imre emléklap odaítélését az Amphora 
könnyvübuvár csoportnak, továbbá a KadiÖ Ottokár emléklap ki
adását az Alba Regia csoportnak, A Választmány taglétszám 
csökkenése miatt nem működő csoportnak nyilvánította a Gábor 
Áron, Szabó Pál Zoltán, valamint a Bükk barlangkutató csopor
tokat ,

Április 24-én került sor a Társulat 1976, évi Küldött Köz
gyűlés éré » A Társulat vezetősége számot adott az elmúlt két 
év társulati tevékenységéről és a Küldött Közgyűlés -  mint 
a Társulat legmagasabb fóruma -  megvitatta az eddigi munka 
eredményeit, hibáit és meghatározta az elkövetkezendő idő
szak fő feladatait. Ezen belül ismertetésre került a Társu
lat vezető szerveinek munkája, a társulati rendezvények, a 
kiadványok helyzete, a szakbizottságok munkássága,- a társu
lati  csoportok munkái, nemzetközi kapcsolataink alakulása, 
valamint a Társulat gazdálkodása* A Küldött Közgyűlés jóvá
hagyta a Vizalatti Barlangkutató Szakosztály és a Déldunán- 
tuli  Területi Szervezet megalakulását és felhatalmazta az 
Elnökséget, hogy további területi szervezeteket hozzon lé t 
re, Elfogadta azt a javaslatot, hogy a Társulat névsorából 
törlendők azok, akik az előző évi tagdijukat a következő év 
március 15-ig nem rendezik. Ezután került sor az érmek és 
jutalmak átadására.
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1976. május 18-án Társulatunk Elnöksége ülést tartott. Ezen 
először Jamrik Károly ismertette a Kiadványfelülvizsgáló Bi
zottság jelentését. Ezután Területi Szervezetek alakításáról 
folyt a vita, amely után uj területi csoportok alakítása ke?* 
rült javaslatba. Az Elnökség felhatalmazta a Vizalatti Bar
langkutató Szakbizottságot, hogy a barlangokat üzemeltető in
tézményeket tájékoztassák a kutatási feltételekről. Dr. Böc- 
ker Tivadar ismertette a XXI. Vándorgyűlés programját, majd 
a Társulat pénzügyi helyzetét és javasolta, hogy minden e l 
nökségi ülésen adjanak tájékoztatást a pillanatnyi anyagi 
helyzetről. Az Elnökség egyperces néma felállással emléke
zett meg a május 3-án tragikusan elhunyt Mészáros Károly 
tagtársról, az ÉT0 titkáráról, a miskolci Hermann Ottó bar
langkutató csoport vezetőjéről. Több elnökségi tag felszó
lalása után az a kivánság merült f e l ,  hogy megfelelő publi
káció utján segitsenek a jövőben megelőzni és elkerülni a 
hasonló szerencsétlenségeket,

1976, május 10-21, között az MKBT és a TIT Természettudomá
nyi Stúdiója “Barlangok világa” cimmel fotokiállitást ren
dezett, A kiállításon 13 szerző több mint 100 müvét tekint
hették meg az érdeklődők.

Társulatunk 1976, .iunius 17-20. között rendezte meg XXI. Or
szágos Vándorgyűlését Pécs-Abaligeten.

17-én délután nyitották meg a “ Barlangok világa“ cimü fotó
kiállítást ,  amelyet barlangos filmest követett. Másnap szak
mai előadások hangzottak el a pécsi Technika Házában. Szom
baton délelőtt tanulmányutat szerveztek, melynek keretén be
lül bemutatták a Tettye-forrást, a Kőlyuk-forrásbarlángot és 
a Vizfб- f orrásbarlang vizmü létesítményeit. Délután került 
sor a barlangkutató csoportok beszámolóira, amelyet barlang
járó ügyességi verseny követett. Vasárnap többféle barlang- 
túrán vehettek részt az érdeklődők.

Társulatunk Választmánya 1976, június 29-sn ülést tartott.  
Ezen a főtitkár beszámolt a két választmányi ülés között e l -  
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telt  időszak eseményeiről és tájékoztatást adott a Társulat 
nemzetközi ügyeiről. Az újonnan jelentkezők társulati tagsá
gának elfogadása után megvitatták a Társulat napi problémáit.

Társulatunk 1976« szeptember 7 - i  Elnökségi ülésén dr. Böcker 
Tivadar főtitkár beszámolt a Társulat 1976, első félévi te
vékenységéről, Ezután ismertette a nemzetközi kapcsolatok ala 
kulását és az azzal kapcsolatos nehézségeket. Az Elnökség tu
domásul vette, hogy a Társulat kapcsolatot kiván létesíteni a 
Természetbarát Szövetséggel. Elfogadták az Alba Regia csoport 
által beadott, a XXII, Vándorgyűlés rendezésére vonatkozó, 
programtervezetet. Az Elnökség egyetértett azzal a javaslat
tal ,  hogy társulati rendezvény formájában emlékezzenek meg 
az aggteleki Béke-barlang feltárásának 25* évfordulójáról.
A Társulat csoportjai között inditott versenyek jutalmazásá
nak megkönnyitése érdekében az Elnökség alapítványt kiván lé 
tesíteni. Végül dr, Dénes György számolt be a barlangi mentő- 
szolgálat helyzetéről és ismertette a mentőszolgálat országos 
megszervezésével kapcsolatos tárgyalásait.

Tár sulatunk 1976. szeptember 14-i Választmányi ülésén e 1 őször 
dr. Böcker Tivadar főtitkár ismertette az előző elnökségi ü- 
lés határozatait. Ezután Csernavölgyi László bejelentette, 
hDgy 1977-től kezdve a kutatási engedélyeket az OTvH nem 
meghatározott időszakra, hanem a kiadott témára -  annak be
fejezéséig -  fogja megadni, A Vörös Meteor Baradla csoport 
megalakulását a Választmány tudomásul vette.

Az 1976, október 26-i  Elnökségi ülésen először dr. Böcker 
Tivadar főtitkár ismertette, a Társulat 1977, évi munkater
vét és költségvetési tervét. Az Elnökség úgy döntött, hogy 
az 1977« évi .közgyűlés feladata lesz a kidolgozott alapsza
bály megtárgyalása. Dr, Balázs Dénes tájékoztatást adott a 
kiadványok helyzetéről. Az Elnökség jóváhagyta a Promontor 
csoport és a Tatabányai barlangkutató csoport megalakulását. 
Dr. Kordos László beszámolt a MTESZ Ifjúsági Koordinációs Bi-
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zottsága megalakulásáról* Az Elnökség határozatot hozott, 
hogy 1977-től  kezdve tagdijbefizetés csak csekken lehetséges, 
továbbá a Társulat áttér a társulati tagságot tanusitó iga
zolványok évenkénti kiadására.

Az 1976. december 17-i  Elnökségi ülésen dr. Böcker Tivadar 
főtitkár bejelentette, hogy a XXII. Vándorgyűlést a Társulat 
Székesfehérvárott (Tési fennsik) tartja meg junius hó 18-19- 
én. A miskolci barlangkutatás 25 éves évfordulójának alkal
mából junius hó 3-4-én tartanak az MHT-val közösen megrende
zett ünnepi ülést Miskolcon, A két területi szervezettől be
érkezett a jutalmazásokra vonatkozó javaslat, amelyet a fő 
titkár az Elnökség tagjaival ismertetett. Az Elnökség az uj 
tagok felvételét jóváhagyta, majd Sohár István bejelentette, 
hogy a Fényes Elek csoport a jövőben a következő három cso
portra felosztva kiván működni; P il is  csoport; Fényes Elek 
csoport; Gerecse csoport. Ezután dr, Láng Sándor elnök i s 
mertette az .Érembizottság tagjait.

H.Gy.
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