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A Magyar Tudományos Akadémia tudománypolitikai irányító szerepe 
a tudomány és a társadalom fejlődésének és szükségleteinek időszakról-idő-
szakra való felmérésére alapozódik. 

Az elhangzott főtitkári és osztálytitkári beszámolók azokat a megoldandó 
feladatokat állították előtérbe, amelyeket korunk társadalmi-gazdasági 
szükségletei követelnek meg. 

Való tény, hogy az egyes tudományok rendszeréhez tartozó ágazatokból 
nem minden problémakör kutatható egyenlő elmélyültséggel. A földrajztudo-
mány terén ez azt jelenti, hogy a ma szükségszerűen a specializálódás felé 
eltolódó kutatások korában, egyrészről a vizsgálódás tárgyának megválasztásá-
ban célszerű szelektív profilozásra kell törekednünk, másrészről a földrajzi 
folyamatok és térség magasszintű értékeléséhez a szintetizálást felelős kollektív 
munkacsoportokra kell bíznunk. 

Ennek a törekvésnek megfelelően az MTA X . Osztálykeretében a földrajz 
jelenleg folyó és előttünk álló ún. kiemelt, hangsúlyozott feladatait a követ-
kezőkben jelölhetjük meg: 

1. Komplex természeti földrajzi tájértékelés, amely alatt különböző nagy-
ságrendű — vidékek, tájak, kistájak — természeti térségek geofaktorainak 
potenciális értékeit tár juk fel a termelés, a gazdálkodás szempontjából. Szem-
ben a korábbi enciklopédikus leírásokkal. 

2. Tematikus, természeti földrajzi térképezés. Ez a téma közel egy évtizede 
a geomorfológiai térképezéssel kezdődött. Először az áttekintő térképek készül-
tek el az ország túlnyomó részéről. Ezek alapján szerkesztettük meg Magyar-
ország 1 : 500 000 l íptékű összefoglaló geomorfológiai térképét, mely a közel-
jövőben nyomtatásban is megjelenik. A részletes 1 : 25 000-es, 10 000-es 
geomorfológiai térképezés módszere most van kidolgozás alat t , miután a tér-
képezés koncepcióját, jelkulcsát elkészítettük. 

A térképezés elve: a litológia, a genetikus folyamatok, a genetikus formák, 
a felszín kora, a hidrogeográfiai és orográfiai elemek ábrázolásán alapszik. 

Az így elkészült térképekhez magyarázó szöveg és a vizsgálati dokumen-
táció csatlakozik. 
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E térképlapoknak mintegy változataiként — a terepen megfigyelt adatok 
alapján — készülnek a hidrogeográfiai, növényföldrajzi térképek. 

A közeljövő feladatainak látjuk a geotechnikai térképezés módszerei 
elvi koncepciójának kidolgozását. 

3. Tájtipológia, területtipizálás. Az eddig elkészült természeti földrajzi 
tematikus térképek, a földtani tematikus térképsorozatok, továbbá a talajtan, 
hidrogeológiai és talajmechanika készítette részletes térképek olyan informá-
ciók tömegét tárták fel külön-külön, hogy ezek kiértékelése egységes gyakorlati 
célú koncepció alapján jelenlegi módszereink birtokában is magas értékű 
szintézist eredményezhetne. 

Javasoljuk, hogy először kísérleti tervként, megfelelően előkészített 
terv és módszer alkalmazásával készítessék el néhány alapvető tájtípus 
— alföldi ártér, homokvidék, dombság, hegységi lejtővidék ún. tájtipológiai 
mintatérképe. Ez a térképsorozat tulajdonképpen egy olyan előkutatás! 
program része lehetne, amely a természeti adottságok sokoldalú mennyiségi 
jellemzőkkel alátámasztva — gazdasági és tudományos célokat szolgáló 
kiértékelését adná a tá jnak , térbeli típusaik szerint. 

A területi tervezés, területhasznosítás már ma, de még inkább a közel-
jövőben nem nélkülözheti a természeti adottságok sokoldalú számbavételét 
és a komplex tudományos kutatási eredmények térképes változatát. 

4. Az ipar és népességföldrajz kiemelendő problémái a kutatásban . A társa-
dalom által fokozatosan megismert és birtokba vett ásványi nyersanyagok, 
helyesebben azok lelőhelyei, amelyek területileg egyenlőtlenül helyezkednek el, 
hatékonyan befolyásolják a társadalmi — területi munkamegosztás térbeli 
kibontakozását, az ipar és ezzel párhuzamosan a népesség koncentrációjának 
sémáját. Következésképpen: amennyiben a nyersanyag- és energiagazdaság 
területi eloszlásában, adott regionális rendszerében változás áll elő, annak 
közvetlen hatása lesz az ipar és a népesség földrajzi átrendeződése. Hazánkban 
az elmúlt években a feltárt energiahordozók fajtaszerinti és területi szerkezeté-
ben egyaránt rendkívül jelentős eltolódás következett be. Az újonnan megnyi-
tott kőolaj- és földgáztelepek nem egyszerűen az energiabázis szélesedését 
jelentik, hanem azt is, hogy az eddig sa já t energiakészlettel egyáltalában nem 
rendelkezett Alföld iparosítása új szakaszába léphet. E folyamattal kapcso-
latban a regionális földrajzi vizsgálatok néhány fontos problémakör kutatására 
kell irányuljanak: 

a) az energiahordozók optimális területi struktúrájának alapján föld-
rajzilag el kell határolni az egyes energiafelhasználási körzeteket; 

b) az optimális energiahordozó körzetek meghatározása alapul szolgál 
a távlati iparfejlesztés irányelveinek kidolgozásához, többek között az Alföld 
iparosításának végrehajtásához; 

c) az Alföld iparosítása, ezzel párhuzamosan a hagyományos energia-
hordozók szerepkörének halványulása jelentős változást vetít előre a munka-
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erő területi eloszlása terén is, a folyamat sajátos vonásainak tanulmányozása 
ugyancsak a geográfiára háruló feladat. 

Ebben a feladatban az iparföldrajz és a népességföldrajz harmonikus 
együttműködése biztosíthatja a kutatások eredményességét. 

5. Az öntözéses mezőgazdaság főbb gazdaságföldrajzi problémái. A homok-
területek mezőgazdasági specializációja főleg a belterjes kertészeti irányban 
fejlődik (kertészeten értve a szőlő- és gyümölcstermelést is). Száraz és átlagos 
csapadékú években a vízhiány már ma is súlyos kérdés, főleg a homokon. 
Távlatilag pedig e kultúrák világpiaci versenyképessége öntözés nélkül elkép-
zelhetetlen. A homokhátságokon azonban nincsenek folyók, az öntözésben a 
felszínalatti vizekre vagyunk utalva. 

A homokterületek öntözési lehetőségeinek kérdésében kezdeti jó ered-
ményekről számolhatunk be. 

Sok támpont van arra, hogy ez a kutatás további eredményekkel kecseg-
tet , természetesen ezekben a kutatásokban széles körű együttmííködésre van 
szükség valamennyi érintett kutatóhely között (pl. a VITUKI-el, OMI-el, stb.). 

További feladat részünkről: vizsgálni a kérdés gazdasági oldalát. A gazda-
sági földrajz a maga sajátos komplex módszereivel ebben a kérdésben is lénye-
gesen előreviheti ismereteinket. 

6. A gazdaságföldrajznak i t t kiemelten említett témáin túlmenően 
szükséges megvizsgálni, melyek azok az alapvető — közelebbi és távolabbi 
tudományos feladatok, amelyek megoldását korunk társadalmi és gazdasági szük-
ségletei követelően vetnek fel. Az ilyen értelemben körültekintően kiválasztott 
témákra kell koncentrálni erőinket és irányítani a tudományos fokozatok 
elnyerésére irányuló kutatásokat is. 
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