
TÁRSULATI ELET

1975. január 15-én megtartott titkári ülés feladata volt, hogy előkészítse a január 

18-i elnöki Illést, a február 11-i választmányi Illést, valamint a márciusi közgyű

lést,

A Társulat Dokumentációs Szakosztályának bibliográfiai és kataszteri munkabizott- 

sága január 27-én Illést tartott. Előzetes meghivők alapján megjelentek 16-án.

Dr Bertalan Károly ismertette a bibliográfia következő feladatait, amelyek :

1946 - 1955 közötti barlangtani irodalom bibliográfiájának 

elkészítése.

Kurrens (1972-1974) szak-bibliográfia elkészítése.

Az uj tagok jelentkezésével Plikál Katalin vállalta két alkalommal tanfolyam veze

tését.

Kordos László a kataszteri munka következő fázisainak ismertetése után a már

részletesen kutatott kataszteri egységek feldolgozására munkacsoportok alakulását
/

javasolta. Így a közeljövőben összeállitásra kerül a Pilis csoport (Lorberer A ., 

Foton c s ,) , Tata és Tatabánya környéke (Fényes Elek c s .) , Vértes (Horváth J, és 

a székesfehérvári c s .) , valamint a LétrástetŐ (Lénárt L, ) csoportok.

Az eddig kellően nem kutatott területek feldolgozására javasolta a Szakosztály, 

hogy az MKBT tűzzön ki nagyobb összegű jutalomban részesülő pályázatot.

Az 1975. január 28-i Elnökségi ülésen megválasztották a Baradla 150 konferencia 

szervezőbizottságát. A Társulat Nemzetközi Ügyrendtervezetével kapcsolatban 

határozat született, hogy az elnökség tagjai felülvizsgálják és észrevételeiket a tit

kárságnak megküldik. Ezután az elnökség meghatározta a választmányi ülés és a 

közgyűlés idejét, valamint azok napirendjét. Az elnökség elfogadta az 1975. évi 

munkatervet és úgy döntött, hogy a végleges költségvetést ennek alapján kell össze-
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állítani. Barátosi József előterjesztése alapján határozat született a Vár-barlang 

felszabadulásával kapcsolatban rendezendő ünnepség programjáról. A főtitkár be

jelentése alapján, az elnökség ideiglenesen saját kérésére - elfoglaltságára való 

hivatkozással - felmentette Sándor Györgyöt tisztsége alól és helyébe erre az idő

szakra Házi Zoltánt kérte fel, hogy a gazdasági titkár feladatát lássa el.

Az 1975, február 11-i Választmányi ülés meghallgatta és elfogadta a főtitkári be

számolót, amely az 1974. évi munkáról és zárszámadásról szólt. Ugyanakkor el

fogadta a választmány az 1975. évi munkatervet és költségvetést. Döntött a Tisz - 

teleti tag választás és az emlékérmek kiadásáról,

1975. február 14-én Szakbizottság vezetői ülés volt, amelyen a szakosztályok és 

szakbizottságok munkájának hatékonysága érdekében megbeszélték az egyes szak

területek, valamint a Társulat szakmai irányvonalának fejlesztési kérdéseit.

A Dokumentációs Szakosztály bibliográfiai munkaülést tartott 1975, február 17-én. 

Dr. Bertalan Károly megnyitója után Plihál Katalin előadást tartott a bibliográfiai 

cimleirás szabályairól. Ezt követően a leggyakoribb cimleirási módokat, vala - 

mint a barlangtani bibliográfia elvi kérdéseit beszélték meg.

H. Gy. - K. L.
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