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SZAKOSZTÁLYOK ÉS SZAKBIZOTTSÁGOK JELEMTÉSEI 

Jelentés
a Dokumentációs Szakosztály 1979. évi munkájáról 

Dr.Kordos László

A Dokumentációs Szakosztály 1979« évi munkáját kát tényező erősen visszavetette. Az 
egyik dr. Bertalan Károly, majd id.Schönviszky László halála, a másik az OKTH Barlang
tani Intézetének megszüntetése. A kialakult új helyzetben a Szakosztály az alábbiakban 
látta el feladatát:
1. Bibliográfia: dr.Bertalan Károly hagyatékának bibliográfiai részét áttekintve megál

lapítottuk, hogy azt 1965-ig sajtó alá lehet rendezni, az az utáni éveket újra kell 
bibliografálni.

2. Fotográfia: A Barlangtani Intézettől a Társulathoz került Markó István hagyatékaként 
számos fénykép.

3. Kartográfia: Horváth J. jelentését külön mellékelte.
4. Kataszteri: Elbírálásra került az 1979. évi kataszteri pályázat. Rendezésre és fel

mérésre került dr. Bertalan Károly bakonyi anyaga.
5. Hominológiai és Terminológiai: Véglegesítette az országos jelentőségű barlangok ne

veit.
1979. évi célunk, hogy új, dokumentációs feladatokat is ellátó utánpótlást alakítsunk 
ki. Ezért 1979. őszén öt részből álló "Barlangdokumentáció" c. speciális kollégiumot 
tartottunk.

A Kartográfiai munkabizottság 1979.évi jelentése 

/Horváth J./
A jelenlegi feldolgozó és tárolási helyprobléma miatt a munkabizottság tevékenysége jó
formán csak a beérkező térképanyag felvételére és elbírálására szorítkozik.
A kartográfiai ügyelet /havi egy szerda du./ közös munka beindítására eredményt nem ho
zott. Ebben a tárgyban csak egy-két tag keresett fel. Érdeklődésük az újabb anyagra irá
nyult, de mivel ehhez egyszerűen nem férhetünk hozzá, igy problémáikban segítséget nem 
adhattunk.
Folytattuk a térképanyag felvételét és a kutatócsoportok munkáinak összesítését. A mun
kabizottság részéről a múlt évben leadott, területenként füzetekbe csoportosított bar- 
langtórkép és országos jelentőségű barlang jegyzék kiegészítése vázlatban, a bizottság 
példányában készült. Az évenkénti nagymennyiségű, főleg kis üreg adattömege miatt az 
évenkénti kiegészítés zavaró lenne. Legépelt példányát a nyilvános füzethez csatolni, 
vagy ezt átirni csak egy-két évenként érdemes. így is jelentős gépirómunkát igényel.

Az előző, 78-as jelentésben táblázaton részletezett térképanyaghoz a 78. évvégi csoport
jelentésekben küldötteket vehettük eddig hozzá. Akkor 320 lapon 216 barlang és 69 fel- 
szintérképet adtak le a kutatócsoportok. Ezekből kb. 143 db. volt az újonnan felmért 
barlang, vagy többnyire kis üreg térklpe, mely a Társulat anyagában addig nem szere
pelt.
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Összesítve: a különböző gyűjteményekben tárolva 1979. év végéig /a 79-es csoportjelen
tések anyaga ebben még nincs/ 1261 lapon 822 különböző barlang és 203 karsztterület 
felszintérképből áll a Társulat térképtára.
A 822 nem tekinthető egész pontos számnak, mivel egyes területek, pl.: bakonyi völgyek, 
sok kis üregét az újramérők újra és másként számozzák. A térképek összehasonlítására 
/pl. Dokumentáció anyaga és a most leadottak/ nincs mód. A térképek adatai, vagy egyéb 
értesülések alapján a biztosan azonosakat természetesen nem számítjuk az újonnan fel
mért barlangok közé és a mennyiségi összesítésbe, de hiba azért lehetséges.
Az év elején megküldtük a csoportoknak területükről a térképtár anyagának jegyzékét. 
Felkértük őket az esetleges, az előbb említett hibalehetőség miatti téves bejegyzések 
javítására, illetőleg jelentésére. Sajnos válasz csal; a miskolciaktól érkezett. Lénárt 
László részletes átvizsgálása szerint a Bükk-hegység anyagában lényeges hiba nincs. 
Viszont a felvetteken Icivül adott még le anyagot. Tehát lehetséges, hogy az iroda sok 
szekrényben és polcon tárolt iratai között, talán más területekről is, van még egy-két 
térkép.
A csoportok vezetőit erre a korrigáló munkára személyes találkozások alkalmával tovább
ra is felkérjük. LIás kartográfiai is ilyen alkalmakkal intézünk. A jelentős térképező
munkát végső csoportok által leadott anyag kivitelezése elég egységes és feltehetően 
pontos. A nagyobb barlangok térképeinél viszont a felmérőmédók és műszerek jelzése, je
lentése lenne célszerű. Ezt a felmérőknek több éve ajánlottuk.
A Társulat műszereit az FTSK, а V.Meteor és a. Kőbányai kutatócsoportok használták.

Jelentés az Г. Oktatási é:
Közművelődési Bizot teásának 1978-79-ben vérzett miaúcd.láról

jiaratoss. Rozsot

A Bizottság alakuló ülését 1978.V.30-án tartotta, azon megvitatta és elfogadta azt a 
munkatervet amelyik szerint a másfél év alatt végezte munkáját.
I. Részt vettünk a MTESZ - KÖB munkájában és segítettül; azt javaslatainkkal, vélemény- 

nyilvántartással. A KOB-on belül mcgalalailt egyes munkabizottságok részmunkájában 
is részt vettünk. Csak 1979-ben 9 vitaülésen vettünk részt. Mintegy 600-700 gépelt 
anyagot dolgoztunk ehhez fel. Javaslatainkat, vélemény-nyilvántartásainkat, amelyek
re a KÖB viták ülésein került sor az MTESZ Oktatási Osztálya pozitiv, figyelemre 
mélté és felhasználható anyagként vette tudomásul.

II. A Budapesti IJüszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Tanfolyam vezetősége a "Karszt- és 
Barlangkutató" előadássorozat anyagát elfogadta. Két előadássorozatunk egyikét, kis 
létszámú hallgatók előtt megtartottul:, a másikra nem volt elég létszámú jelentkező, 
igy az elmaradt.

III. Ö33zeállitottúk és a barlangkutató csoporthoz eljuttattuk a kivánatos alapismere
tekre rámutató "alaptanfolyarcl" kérdéseket. Célunk ezzel az, hogy társulatim!; tagjai 
részéről lényegében azonos ismeretek megszerzésére támaszkodva fejleszthessük tár
saink tudását.

IV. Sikerült - az Ifjúsági Bizottság javaslata alapján - mintegy 80 jelentkezővel to
vábbképző tanfolyamot szerveznünk Budapesten. A jelentkezők mintegy 50-60 %~a mind
végig rendszeresen megjelent az előadás-serozaton. Az előadók szakágazatuk legjobb




