
Erdőrendezési és gazdaságtani ad hoc bizottság alakult 
az M T A Erdészeti Bizottság keretében 

1976. december 8-án tartotta a Magyar Tudományos Akadémián alakuló ülé
sét az Erdőrendezési és gazdaságtani ad hoc Bizottság, amely az MTA Erdé
szeti Bizottságának keretében működik. A következő hároméves időszak folya
mán a legfontosabb kidolgozásra kerülő téma: ,,A korszerű erdőgazdálkodás
nak az erdőrendezés és erdőfelügyelet iránt támasztott követelményei, vala
mint ezek kihatása a fejlesztésre, a kutatásra és az oktatásra" lesz. 

A Bizottság elnöke: dr. Sali Emil, titkára: dr. Sólymos Rezső, tagjai: dr. 
Bezzegh László, Cornides György, Földes Sándor, Gáspár-Hantos Géza, Hor
váth István, Jerome René, dr. Kiss Rezső, dr. Madas András, dr. Márkus László, 
dr. Papp Mihály, dr. Somkuti Elemér, dr. Sopp László, dr. Szabó József, dr. 
Szabó Károly, dr. Szász Tibor. 

Az alakuló ülésen a Bizottság munkacsoportokat hozott létre a következő 
részfeladatok kidolgozására: 

— A korszerű erdőgazdálkodás fontosabb jellemzőinek meghatározása. 
— Az erdőrendezés (üzemtervezés) főbb feladatai a korszerű erdőgazdálkodás

ban. 

— Az erdőfelügyelet szerepe és feladata az erdőrendezés keretében. 
— Az erdőrendezési segédeszközök korszerűsítése (ajánlások). 

— Az erdőrendezés szervezetének továbbfejlesztése. 
— Az erdőrendezéssel kapcsolatos kutatások értékelése és fejlesztése. 
— Oktatási feladatok az erdőrendezés területén. 

Az ad hoc Bizottság tagjai értékelték erdőrendezésünk, erdőfelügyeletünk 
helyzetét az ide tartozó kutatásokat és az oktatást. Előzetes javaslatokat ké
szítettek a kidolgozásra kerülő komplex témát illetően. Ezek együttesen alapul 
szolgálnak a különböző részfeladatok megoldásához is. Megállapítható, hogy a 
helyzetértékelés és a javaslatok jó áttekintést nyújtanak a következő időszak 
erdőrendezés-fejlesztéséhez. 

Az ülésen kialakult vita igazolta, hogy időszerű az erdőrendezés és az erdő
felügyelet iránti követelmény-rendszer megfogalmazása. Erősíteni kell a nép
gazdasági tervezés, az ágazati tervezés és az üzemtervek kapcsolatát. Elő kell 
segíteni a korszerű fatermesztés és fakitermelés-technika gyorsütemű alkal
mazását az erdőgazdálkodásban a fafeldolgozás egyidejű figyelembevételével. 
Az egyik előfeltétel ehhez az üzemtervezés során is figyelembevett termelés 
koncentrálás. Átfogó erdőrendezési kutatás jelenleg Magyarországon nincsen, 
a részfeladatok kutatása szétforgácsoltán folyik a különböző kutatóhelyeken és 
a kutatóhelyek szervezetében. Fontos feladat e gond megoldása. Nem kevésbé 
jelentős az erdőrendezési oktatás fejlesztése, a továbbképzés megoldása sem. 
Mindezek szolgálatában kíván dolgozni az MTA Erdészeti Bizottságának Erdő-
rendezési ad hoc Bizottsága is. 

Dr. Sólymos Rezső 



A MÉM Külföldi ösztöndíj Bizottság közleménye 

A kétoldalú államközi kulturális és műszaki—tudományos együttműkö
dési munkatervek, az ENSZ/UNDP program, valamint a 3346/1961. Korm. 
számú határozat alapján minden évben lehetőség van 25—30 nem szoci
alista országba (valamennyi európai tőkés ország, közel-keleti államok, 
néhány afrikai ország, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Japán, Auszt
rália) ösztöndíjas tanulmányútra szakembereket kiküldeni. 
Az ösztöndíjas tanulmányutak célja 
1. Tapasztalatcsere, szakmai információszerzés vagy általános tájékozódás 

a tudományos kutatás, a műszaki fejlesztés, illetve a termelés vala
mely témájában, illetve egy-egy szélesebb, de jól körülhatárolt terüle
tén. 

2. Űj tudományos kutatási, műszaki fejlesztési vagy termelési módszer 
elsajátítása szervezett tanfolyam keretében, vagy nagyobb igényű tu
dományos kutatási, műszaki fejlesztési program elvégzése arra alkal
mas, kiemelkedően fejlett kutatóhelyen. 

Az 1. pontban ismertetett cél elérése általában a rövid (2—4 hetes), a 2. 
pontban ismertetett cél elérésére pedig a hosszabb (2—12 hónapos) idő
tartamú tanulmányutak vehetők igénybe. 

Az egyes országok tanulmányúti lehetőségeit részletesen ismerteti az 
Országos ösztöndíj Tanács évente (általában az első félévben) megjelenő 
Tájékoztató-ja. 
A tanulmányúti témák kiválasztása 

Annak érdekében, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar egész terü
letén elősegíthessük a külföldi tapasztalatok hazai hasznosítását, olyan ta
nulmányúti témákat célszerű meghatározni, amelyek 
— a tárca V. ötéves tervében rögzített célkitűzések; 
— országos célprogramok; 
— kutatási és műszaki fejlesztési tervek, feladatok; 
— intézeti, vállalati éves tervek; 
— kétoldalú együttműködési kötelezettségek 
teljesítését segíti elő. 

Az adott lehetőségek keretén belül figyelembe vehetők olyan tanul
mányúti kérelmek is, amelyek elsősorban a szakmai és nyelvi fejlődést se
gítik elő. 
Személyi követelmények 

Külföldi ösztöndíjban csak azok az egyetemet, főiskolát végzett szak
emberek részesülhetnek, akik 
— valamely gazdaságilag, társadalmilag fontos kutatási, műszaki vagy 

termelési fejlesztési témát szándékoznak tanulmányozni, 
— a sikeres tanulmányúthoz szükséges szakmai képzettséggel már ren

delkeznek és alkalmasak külföldi kiküldetésre, 
•— az eredményes tanulmányúthoz szükséges aktív nyelvismerettel ren

delkeznek. 
Jelentkezés 

A külföldi ösztöndíjak iránt érdeklődő szakemberek tanulmányúti ké
relmükkel forduljanak a munkahelyi vezetőkhöz. A munkahelyektől be
érkező ösztöndíjas javaslatokat a MÉM Külföldi ösztöndíj Bizottsága bí
rálja el. 


