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Körvonalazódó új erdôtelepítési prog-
ramunk céljai és megvalósításának
módja gyökeresen különbözik a máso-
dik világháborút követô, meghatározó
jelentôségû erdôtelepítési korszaktól.

Az induló szakaszban nem árt érté-
kelni a múlt tanulságait, és választ ke-
resni a felmerülô új kérdésekre. Meg-
vannak-e a szükséges szervezeti, gaz-
dasági és szakmai elôfeltételek a prog-
ram megvalósításához? Mennyire alkal-
masak a számba jövô területek erdôk
telepítésére? Milyen ökológiai követ-
kezményekkel kell számolni? Lesz-e pi-
aca a megtermelt faanyagnak? Egyálta-
lán, gazdaságilag ésszerû-e az erdôk te-
lepítése? Hogyan lehet összehangolni a
magángazda és a társadalom érdekeit?
Milyen hatása lesz az erdôk létesítésé-
nek a térségben élôk életkörülményei-
re, és hogyan fogja ezt befolyásolni az
EU szabályozó rendszere?

Az MTA Agrártudományok Osztálya
és Erdészeti Bizottsága ezen kérdések
megválaszolására szervezi az „Erdészeti
Fórum 2001” rendezvényét, ahová
nemcsak az erdész és más agár szak-
mák képviselôit, hanem a magángaz-
dákat, a térségfejlesztôket, a természet-
védôket, az ökológusokat is várjuk.

Mátyás Csaba, a bizottság elnöke

Program

Barátossy Gábor: Erdôtelepítés he-
lye az agrárpolitikai koncepcióban;

Solymos Rezsô: Az erdôtelepítés Ma-
gyarországon – eredményes múlt, bízta-
tó jövô;

Bondor Antal–Koloszár József: Az
erdôtelepítések mérlege: tanulságok;

Führer Ernô–Járó Zoltán: Az erdôte-
lepítésre számba jövô területek ökoló-
giai értékelése és fatermési potenciálja;

Mátyás Csaba–Bach István: Fafaj-vá-
lasztás és szaporítóanyag ellátás gazda-
sági célú erdôtelepítésekben;

Kárpáti László: Erdôtelepítések ter-
vezésének természetvédelmi szem-
pontjai;

Csóka Péter: Az EU erdôtelepítési tá-
mogatási rendszer bevezetésének ha-
táselemzése;

Marosi György–Héjj Botond: Erdôte-
lepítés szervezeti, ökonómiai kérdései;

Szörényiné Kukorelli Irén–Mészáros
Károly–Jáger László: Erdôtelepítés és
kistérségi gazdaságfejlesztés, különös
tekintettel a magántulajdonosok érde-
keire;

Winkler András–Marosvölgyi Béla:
Új fafeldolgozási technológiák és faala-
pú energiatermelés jövendô faigénye.

Az erdôtelepítés új perspektívái
Erdészeti Fórum – 2001
MTA Díszterem (Roosevelt tér) május 11. 10–14.30

Mint azt a Lapok egy korábbi számában
jeleztük, évente egyszer közzétesszük a
tudományos igényességû cikkekkel
szemben támasztott követelményeket,
amelyek az alábbiak:

Tartalmi követelmények
• A cikknek új, a szerzô(k) által

önállóan elért, máshol még nem publi-
kált tudományos eredményt kell tartal-
maznia.

• Tömören és érthetô stílusban ismer-
tetnie kell a tárgyalt tudományos problé-
ma lényegét, vizsgálatának/elemzésé-
nek módszerét, a vizsgálati eredménye-
ket (adatok, megfigyelések, mérések
stb.), azok értékelését, következtetése-
ket a tárgyalt probléma vonatkozásában.

• Utalnia kell a tárgyban korábban
elért mértékadó eredményekre, jeleznie

kell, hogy a cikkben közölt eredmé-
nyek mennyiben újak.

• A következtetéseket, megállapítá-
sokat a tudományos gondolkodás sza-
bályait alapul véve kell megtenni.

Formai követelmények
• A cikk terjedelme ábrákkal, táblá-

zatokkal összesen maximum 5 oldal (1
oldal 3024 n terjedelmû; A4-es lapon Ti-
mes 12-es betûtípussal, ez 42 sorban 72
n leütéssel azonos).

• A tömören megfogalmazott, min-
den lényeges információt tartalmazó cí-
met egy idegen nyelven is meg kell adni.

• A cím után kb. 100 szavas magyar
és idegen nyelvû összefoglaló, valamint
max. 5 kulcsszó (szintén magyarul és
idegen nyelven is) következik.

• A szerzôk neve mellett munkahe-

Az Erdészeti Lapok „Erdészeti tudomány” c.
rovatában közlésre szánt írásokkal szemben
támasztott követelmények

lyüket és a levelezési címet, telefonszá-
mot, elektronikus postafiókcímet is fel
kell tüntetni.

• A cikk végén meg kell adni a cikk-
ben hivatkozott források bibliográfiai
adatait (a cikk tárgykörének megfelelô
tudományterületen elfogadott formá-
tumban). Az irodalomjegyzékben csak
olyan forrás szerepeltethetô, amelyre a
szövegben hivatkozás történt. A hivat-
kozás formája: szerzô(k) és évszám
[szöveg HORVÁTH (1998) vagy szöveg
(Horváth, 1998)].

• Az irodalomjegyzék után lehetôség
van köszönetnyilvánításra, egyéb fon-
tos megjegyzésre.

• A cikkben, ha feltétlenül szükséges,
vonalas ábrák vagy fekete-fehér fényké-
pek is helyet kaphatnak. Az ábrák formai
kialakítása a szerzô(k) feladata.

• A kéziratot nyomtatott és elektro-
nikus formában is le kell adni az EL
szerkesztôségébe.

A követelmények teljesítését az EL
Szerkesztôbizottságának tagjaiból alakult
albizottság által felkért lektorok ellenôrzik.

Mindazok a tudományos témájú cik-
kek, amelyek a fenti követelményeket
nem elégítik ki, de témájukat, kidolgo-
zásuk színvonalát tekintve megfelelnek
az Erdészeti Lapok idevonatkozó köve-
telményeinek (pl. szakirodalmi össze-
foglalók, önálló eredményeket nem tar-
talmazó cikkek, hipotéziseket nem tar-
talmazó cikkek stb.), az Erdészeti Lapok
más rovataiban kerülhetnek közlésre.

Somogyi Zoltán

A NAGYKUNSÁGI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT.
(5000 Szolnok, József Attila u. 34.)

PÁLYÁZATOT
hirdet Pusztavacsi Erdészetének ERDÕMÛVELÉSI
ÁGAZATVEZETÕI munkaköre betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Erdõmérnöki diploma (pályakezdõ, ill. 2001-ben

diplomázó erdõmérnök jelentkezését is várjuk)
• B kategóriás jogosítvány
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány
A munkakör azonnal betölthetõ.
Amit nyújtani tudunk:
• Versenyképes jövedelem
• Szükség esetén szolgálati lakás vagy albérleti

hozzájárulást fizetünk
• Szolgálati gépkocsi
• Mobiltelefon
• Továbbtanulási szándék, ill. másoddiploma

megszerzésének támogatása
A pályázatokat bizalmasan kezeljük.
A pályázat benyújtásának határideje:
A lap megjelenésétõl számított 15 napon belül,
melyet „Pályázat” jeligére kérjük Hajdú József
nevére (5000 Szolnok, József Attila u. 34.)
megküldeni.


